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Jag samlar nyckelpigor på bild. En del arter kor-
sar ständigt min väg medan andra inte alls vill visa 
sig. Denna sommar bjöd på en härlig insektsupp-
levelse då den ögonfläckiga nyckelpigan, som jag 
längtat och letat efter, dök upp i hundratal på min 
egen sandstrand.

Att stora mängder nyckelpigor samlas på stränder är 
inte så ovanligt. En förklaring kan vara att fullbildade 
nyckelpigor, efter en kraftig uppförökning, ger sig av 
i jakt på föda. De stannar då instinktivt vid gräns mot 
vatten.

Just denna sandstrand ligger i Sörfjärden, ett före 
detta fiskeläge och järnbruk nästan längst norrut 
på Hälsingekusten. Järnbruket lades ner i slutet på 
1800-talet, men spelar ändå en central roll i denna in-
sektshistoria.

På stranden finns det nyckelpigor varje sommar. 
Strandvial, vresrosor och hallon bjuder på nektar, pol-
len och bladlöss. Sjuprickig nyckelpiga, schackbrädspiga 
och fjortonfläckig torrbackspiga går att hitta utan större 
besvär. Vissa år förökar sig de sjuprickiga kraftigt i ve-
getationen. Jag minns också vagt från min barndom ett 
tillfälle då nyckelpigor legat i drivor på stranden.

Natten till den 29 juli 2018 rapporterar SMHI syd-
ostlig vind, 9-10 m/s. Under förmiddagen slår vågorna 
fortfarande högt på stranden, fulla av tång, slaggsten 
från masugnens tid och annat skräp. Jag och mitt säll-
skap gör oss lustiga över en man som samlar den blå-
grönskimrande slaggen som vore det ädelstenar.

Plötsligt får jag syn på två, rätt så stora, nyckelpigor 
som krupit upp på en av mannens hopsamlade slagg-

stenar. Det är en av mina önske-pigor, den ögonfläck-
iga nyckelpigan (Anatis ocellata). Vilket fynd, en juvel 
till min nyckelpigssamling!

Springa hem och hämta kameran eller rädda de 
stackars skalbaggarna ur havets våld, det är frågan? Jag 
bär upp de två pigorna i vegetationen med hopp om 
senare återfynd och fotografering. Då upptäcker jag 
ytterligare några exemplar som måste räddas och sedan 
några till och ännu fler …

Längs hela stranden, som är flera hundra meter lång, 
ligger ögonfläckiga nyckelpigor bland tången och kurar. 
Några är naturligtvis döda, men de allra flesta är vid liv. 
De är inte så många att de ligger i drivor, men på sina 
ställen är det flera stycken per löpmeter.

Under det närmaste dygnet kryper nyckelpigorna 
målmedvetet upp mot vegetationen eller någon an-
nan hög punkt, ett strå eller en tångruska och flyger 
iväg. Några stannar till i strandvialen, antagligen för ett 
skrovmål på bladlöss. På tredje dagen finns bara ett få-
tal döda nyckelpigor kvar. Och så alla frågor förstås.

Var kommer nyckelpigorna ifrån och vart är de på 
väg? Jag tog för givet att de kommit österifrån, med 
vågorna. Men hur har de hamnat i vattnet och varför är 
det så många av samma art?

Den ögonfläckiga nyckelpigan lever av barrlöss 
(famil jen Adelgidae) som finns på tall och gran. Det 
finns ingen skärgård på platsen, men söder om stran-

Skeppsbrutna nyckelpigor de luxe

Grundfärgen på den ögonfläckiga nyckelpigan varierade 
från ljusbrunt till mörkt rödbrunt. Här är fläckarna stora och flyter ihop till band.
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den finns en udde med barrskog. Hela platsen är för 
övrigt helt omgiven av stora barrskogar. Kanske har 
många nyckelpigor ansamlats på uddens vattenlinje och 
sedan ofrivilligt blåst ut över vattnet i den hårda sydost-
vinden? Det förefaller osannolikt att de kommit över 
från Finland.

I Artportalen finns endast tre tidigare fynd av ögon-
fläckig nyckelpiga från Hälsingland. Ett av fynden är 
från Sörfjärdens camping samma dag, dvs. den 29 juli 
i år. Campingplatsen ligger inåt land en knapp kilome-
ter från stranden. Betyder det att nyckelpigorna istället 
kommit flygande västerifrån?

Bland den uppspolade tången fann jag ett fåtal ex-
emplar av sjuprickig nyckelpiga och två exemplar av 

artonfläckig nyckelpiga, men den helt dominerande ar-
ten var den ögonfläckiga.

Det var roligt att i någorlunda lugn och ro studera 
de nerkylda nyckelpigorna och att fotografera de olika 
färgvarianterna. Grundfärgen liksom fläckarnas form 
och färg varierar i många olika kombinationer. På vissa 
exemplar saknas det svarta i fläckarna nästan helt (se 
bild).

Vilken tillfällighet att jag var där just då och att en 
annan samlares möda fick min blick att riktas åt rätt 
håll!

Text och bild
Christina Winter

En piga mellanlandar på strandvial där det fanns gott om 
bladlöss.

När nyckelpigorna kommer bara några centimeter upp får 
de luft under vingarna.

Ett fåtal sjuprickiga nyckelpigor fanns också bland de skeppsbrutna.


