Några möjliga framtida svenska nyckelpigor
Av Peter Wännling
Den svenska faunan förändras ständigt. Populationernas storlek och utbredningsområden ökar och minskar över
tid. Detta gäller förstås även nyckelpigor, och man kan förvänta sig att en handfull nya arter kommer att påträffas
i vårt land inom de närmaste decennierna. Från Norge kan man dock knappast räkna med någon nya art, då den
enda norska nyckelpigan som saknats i Sverige, Nässelplattpiga, nyligen passerade svensk-norska gränsen (vid
Värmland). Blickar vi österut, finner man däremot en handfull arter som saknas i Sverige, men som med hjälp
av ostliga eller sydostliga vindar skulle kunna överföras hit. Det gäller t.ex. tre arter av Glansdvärgpiga, släktet
Hyperaspis, som i Sverige representeras av arten Hyperaspis pseudopustulata. Om man finner denna sällsynta
nyckelpiga kan det löna sig att noga studera skuldrorna. Finns där en avlång ljus liten fläck är nyckelpigan
säkerligen H.pseudopustulata, men om den saknas kan det vara någon av arterna H. inexpectata (=H. concolor),
H.campestris, eller H.reppensis. Då Hyperaspis-arterna är mycket svårbestämda bör i så fall det insamlade
exemplaret granskas av en expert. Alla tre arterna är påträffade i Finland och de två sistnämnda även i Baltikum.
En annan art som sällsynt påträffats i t.ex. Finland, norra Polen och i Tyskland är Calvia quindecimguttata,
"Femtonfläckig lövpiga". Den liknar mycket Fjortonfläckig lövpiga (Calvia quatuordecimguttata) genom
att bägge arterna är rödbruna, c:a 6 mm långa och har c:a 7 ljusa fläckar på varje täckvinge. På täckvingama
finns hos bägge arterna en längsrad av fyra ljusa fläckar längs täckvingesömmen, men till skillnad från den
14-fläckiga arten så har Calvia quindecimguttata en rad som inte är helt rak. Hos den senare ligger den andra
fläcken framifrån räknat litet längre ifrån täckvingesuturen än hos de övriga tre. Särskiljande är även att
C.quindecimguttata har en tydligt avsatt sidokant på täckvingama (denna är ofta vit). Det kan löna sig att
noggrant granska fynd av Fjortonfläckig lövpiga. Det kan ju vara den 15-fläckiga arten!
I Estland, Lettland och Nordtyskland förekommer den mycket lilla nyckelpigan Scymnus ater. I flera
skalbaggskataloger är arten noterad från Sverige, men alla dessa fynd har visat sig vara felbestämda.
Möjligheten finns dock att nyckelpigans utbredningsområde snart kan komma i utvidgas norrut, speciellt med
tanke på växthuseffekten och att arten är vanligare i södra Europa. S.ater förekommer f.ö. endast i Europa, och
är där överallt sällsynt. Nyckelpigan är mycket lik Punktnyckelpiga (Stethorus punctillus) till färg, form och
storlek, men har täckvingebehåringen riktad snett utåt på täckvingamas bakre tredjedel. Punktnyckelpigans
behåring är helt parallell med täckvingesömmen. Det kan således löna sig att granska gjorda fynd av
Punktnyckelpiga. Möjligheten finns att det bland dessa föreligger exemplar av S.ater. Nyckelpigan förtär
sköldlöss på bl.a. ek, lind och sälg.

Calvia quindecimguttata
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Om den pågående klimatförändringen innebär att medeltempereaturen i Europa fortsätter att öka, är det möjligt
att medelhavsarten Clitostethus arcuatus så småningom påträffas i vårt land. Denna lilla nyckelpiga blir inte
större än 1,5 mm och liknar ingen svensk nyckelpiga. Grundfärgen är brun, och mitt på ovansidan finns en ljus
hästskoliknande teckning, ofta med en mörk fläck mitt i. Under "hästskon" finns ofta en U-formad ljus figur
med skänklarna riktade framåt. Ett bra kännetecken är också att täckvingebehåringen baktill är parallell med
täckvingesömmen. Under de senaste två-tre decennierna har denna sällsynta nyckelpiga expanderat norrut i t.ex.
England och Tyskland, och där påträffats t.ex. på murgrönsklädda ekstammar där den förtär s.k. "vita flygare
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Dagfjärilsstudie 2016
I somras inventerade jag fjärilar för SLU. Uppdraget heter "Fjärilsinventering i den Regionala
Landskapsövervakningens Landskapsruter (LillNILS). (Man lär sig något nytt varje dag.) Uppdragsgivare
var professor Åke Berg på Centrum för Biologisk mångfald.
Jag inventerade tre huvudområden ca 5 km x 5 km vid Svalsta, Sibro och Dunker. Inom varje område
fanns åtta transektrar (sträckor) a 200 m. Sträckorna hade SLU bestämt. Jag gick varje sådan sträcka
4 ggr under perioden 15/5 till 3/8. I varje område låg en sträcka inom fin betesmark med tillhörande
bäck. Övriga sträckor låg i kantzoner, efter vägar, kraftledningsgator och efter diken mitt i odlade fält.
Ängsmarkerna och kraftledningsgatoma var överlägset bäst både ifråga om antal och artmängd. Några
sträckor gav endast enstaka helt vanliga fjärilar.
Mest fjärilar fanns vid betesmarken 1 km
söder om Sibrokorset vid Eskilstunavägen.
Nästan lika mycket fjärilar fanns på
betesmarken 500 m syd Ökna Gård i Dunker.
Det enda helt oväntade fyndet var förekomst
av Hedpärlemorfjäril vid Sibro. Den enda
inlandslokal som jag känner till. Andra lite
ovanligare arter var violettkantad guldvinge,
Slåttergräsfjäril Man iolajurtina
silversmygare, sandgräsfjäril, aspfjäril mfl.
Allmän slåttergräsfjäril var enormt vanlig i Sibro området. En mycket stor och spridd population. Arten
var också riklig vid Ökna Gård. Den fanns däremot inte alls vid Svalsta. Bakgrunden till studien känner
jag inte till, men det var 24 områden i södra Sverige som inventerades. Jag kunde konstatera att en
extensivt betad ängsmark med tillhörande bäck är en mycket bättre fjärilslokal än ett krondike mitt ute i
ett odlat fält. Vilket kanske var en frågeställning. Vad vet jag.
Janne Sjöstedt
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