Utvecklingen av åkervindesvärmare
Agrius convolvuli
Åkervindesvärmaren är en av de största fjärilarna
som vi kan stöta på i Sverige. Det är en art med världsvid utbredning och starkt migrationsbeteende. Den
vandrar regelbundet upp till våra breddgrader i varierande antal från år till år. Arten kan inte övervintra här.
Enligt litteraturuppgift lär inget stadium av fjärilen tåla
temperaturer understigande +7oC.
I mitten av september i år insamlades en hona av
åkervindesvärmare i Skåne (bild 1 och 2, hotställning).
Hon placerades i en plastask med lite åkervinda. Efter
tre dygn lade hon närmare 50 ägg. Dessa var gröna och
ovanligt små för att höra till en så stor fjäril som åkervindesvärmaren (bild 3). Efter 8 dygn vitnade de flesta
äggen och ett dygn senare kläcktes de. Äggen, larverna
och pupporna förvarades hela tiden inomhus i rumstemperatur.
De nykläckta larverna (bild 4) var först vita men
övergick till att bli gröna, samma färg som värdväxtens
blad. I detta fall rörde det sig om snårvinda Calystegia
sepium. Förutom åkervinda lär även andra arter bland
vindeväxter fungera som värdväxter.
Efter fem dygn ömsade larverna hud första gången.
De var fortfarande enfärgat gröna (bild 5). Möjligen
kunde en svag teckning skönjas. Denna teckning blev
tydligare när larverna övergick till tredje larvstadiet, alltså efter andra hudömsningen. Den inträffade fyra dygn
efter första hudömsningen. Larverna var fortfarande
helt gröna (bild 6).
Den tredje hudömsningen, när larverna övergick till
fjärde larvstadiet, skedde fem dygn senare. Larverna
uppvisade nu stora variationer i hudens teckningsmönster (bild 7 – 9). Grundfärgen var fortfarande grön men
med inslag av mörkbrun färgteckning. Andningshålen
längs sidorna var nu röda. Larverna var mer eller mindre individuellt tecknade. Detta larvstadium varade i 6
dygn. Efter den fjärde hudömsningen hade larverna nu
nått det femte och sista stadiet och då var larverna åter

enhetligt tecknade (bild 10 -11). De flesta var mörkbruna, men några var mer brungröna. De mörknade
dock efterhand som de tillväxte och fick nästan samma
bruna nyans som sina syskon.
Tack vare den varma hösten fanns fortfarande i
slutet av oktober en del gröna blad av snårvinda i naturen. En del plantor försökte till och med att blomma
om. När så de första frostnätterna kom var larverna i
det närmaste fullväxta, cirka 10 cm långa, och började
krypa omkring. Larverna hölls nu i mindre plastakvarier
med ett cirka 5 cm tjockt sandlager. Sista larvstadiet
varade i ungefär sex dygn då första larven kröp ner i
sanden för att förpuppas.
Förpuppningsprocessen tog närmare tio dygn (bild
12). I skrivande stund är inga fjärilar kläckta, men puppor till så stora arter (jämfört med till exempel ligustersvärmare) brukar ligga i tre till fyra veckor innan de
kläcks (bild 13).
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