Nyckelpigor som hobby
Nyckelpigor är en skalbaggsfamilj som lämpar
sig mycket bra att ha som hobby. De är färggranna, variationsrika och lätta att finna, så att den som vill ägna
sig åt t.ex. konstnärliga aspekter har här fina objekt att
avbilda. Vare sig det handlar om fotografering, måleri
eller modellframställning. Är man också intresserad av
att lägga upp en samling så är det möjligt att hitta de
flesta av de större nyckelpigorna som finns I Sverige,
även om detta kräver några års arbete i form av kontakter med andra samlare och ett antal resor.
Att samla nyckelpigor En insektssamling bör ha
ett vetenskapligt syfte. Vill man bara ha en samling för
att visa upp kan man hellre ägna sig åt frimärken eller
teskedar (inget fel med detta). Det handlar ju här om
att avliva levande varelser. Den insamlingsmetod som
är effektivast brukar vara att hålla ett upp-och-nedvänt
paraply under en trädgren, mot vilken man riktar ett
par kraftiga slag med en käpp. Man kan också använda
en slaghåv. En sådan är i stort byggd som en fjärilshåv,
men med mycket kraftigare tyg och med håvringen
förstärkt av extra slitstarkt tyg. Med slaghåven går man
långsamt fram genom terrängen och slår sidledes fram
och tillbaka. Bäst lämpar sig slaghåven på torrbackar,
men även i skogsbryn och hagmarker. Man måste dock

ofta vittja håven så att insekterna i den inte skadas i
onödan. Att gräva ner fällor i marken (s.k. fallfällor)
som gör att springande djur lätt faller ner i dessa är
inte en speciellt bra metod för nyckelpigefångst. Dels
för att nyckelpigor sällan faller ner i sådana fällor, dels
för att, om detta ändå inträffar, nyckelpigorna lätt blir
bytesdjur för t.ex. nattlevande rovinsekter. En effektiv
metod i t.ex. hagmarker och torrängar är att placera ut
burkar, gärna gula, över vilka man monterat en vertikalt
placerad plexiglasskiva. I burken tillsätts litet vatten
med några droppar diskmedel (för att minska ytspänningen). Sådana s.k. fönsterfällor i kombination med
gulfällor, måste dock vittjas ofta, helst varannan eller
var tredje dag.
Avlivning av nyckelpigor sker lämpligast genom
att i fält placera nyckelpigan i ett provrör som man fyllt
till hälften med sågspån eller en bit hushållspapper. Till
detta skall man ha tillsatt några droppar etylacetat (”ättiketer”). Men djuren kan också tas hem levande för
att läggas in i frysen vid hemkomst. Därvid bör endast
ett exemplar placeras i varje provrör, eftersom de flesta
nyckelpigor är rovdjur och således annars skulle kunna
skada varandra under hemtransporten. Innan provröret
placeras i frysen bör en liten etikett skrivas med uppgif-

Modulsystemet som tex Riksmuseet tillämpar. Här placeras endast en art från ett landskap
i varje s.k.unit-box. Systemet rekommenderas!
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Hur man under lupp kan hålla en uppklistringslapp och mikrostift vid preparering

ter om fyndplats (gärna GPS-position), datum, när på
dygnet (fm, em, kväll etc), biotop (tex tallskog), habitat
(tex under bark), beteende (t.ex. flygande, in copula etc)
samt insamlare.
Preparering av insamlade nyckelpigor kan göras på många olika sätt, men uppklistring på lappar
rekommenderas. Ett knep för att kunna preparera de
allra minsta nyckelpigorna är att göra en liten grop i ett
radergummi, för att däri placera djuret med undersidan
uppåt. Med hjälp av ett mikrostift fästat på baksidan
av en tändsticka kan man sedan under lupp, med litet
övning, föra ut antenner och ben. När detta är gjort
lägger man försiktigt en uppklistringslapp på djuret.
Strax innan har lappen överdragits med tapetklister.
Sedan återstår att med mikrostiftet finjustera antenner
och ben, så att de är utdragna och någorlunda symmetriskt placerade. En fin vattenfärgspensel och en mjuk
pincett är ofta nödvändiga att ha tillgängliga. Lämplig
storlek på uppklistringslapparna är nr.10 (näst största),
detta för att det skall finnas utrymme för genitalier
(inkl. spermatheca hos honor) att limma upp tillsammans med djuret. Lämplig storlek på insektnål kan vara
nr.1. Insektsnålar, mikrostift och uppklistringslappar
kan köpas av t.ex. några lokala entomologklubbar, bl.a.
Västsvenska Entomologklubben, VEK, och Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland. Man bör

dock först skaffa sig medlemskap i nämnda föreningar.
Adresser till föreningarna finns på SEF:s hemsida,
www.sef.nu.
Familjen nyckelpigor lämpar sig mycket väl för
amatörforskning. Frågor om t.ex. födoval, övervintringsplatser och habitatval hos många arter återstår att
utredas, frågor som de professionella entomologerna
sällan har tid att arbeta med. Andra frågeställningar
som man kan arbeta med är huruvida pågående klimatförändring medför förändringar i sammansättningen
av nyckelpigefaunan. Innebär detta i så fall att tidpunkten för t.ex. uppvaknandet efter övervintringen, när
kopulationen äger rum och äggläggningen ändrats?
Vidare; hur ofta och vilka arter fastnar i spindelnät, om
Tvåprickig nyckelpiga (Adalia bipunctata) och Polarnyckelpiga (A. frigida) verkligen är skilda arter och huruvida
det verkligen stämmer att samtliga nyckelpigor i Sverige
alltid endast övervintrar en gång.
Uppfödning av nyckelpigor är inte så lätt, i alla
fall om man önskar att nyckelpigan skall lägga fertila
ägg. Det vore synnerligen önskvärt att kunna få fram
väl fungerande föda som inte bygger på levande material. Här kan amatörbiologer experimentera med t.ex.
vitaminberikad leverpastej och motsvarande. Slutligen
kan man med hjälp av t.ex. Excel finna många intressanta ekologiska samband. Förutsättningen är dock att
samlingen är väl etiketterad och helst upplagd på ett
systematiskt sätt, så att relevanta data är lätta att finna
för att sedan lägga in och bearbeta.
Text och bilder
Peter Wärmling

Att med hjälp av ett mikrostift fastsatt på tändsticka lirka
fram en antenn som hamnat olämpligt vid uppklistring.
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