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Om fyndet av nyckelpigan
Individen på fotot nedan påträffades av Henrik 

Larsson, Saxdalen, vid Strömsholm i Västmanland, där 
den bankades ned från lövträd, sannolikt en ek,  i den 
senare halvan av juni 2017.

Hur ovanlig är då denna variant? Sannolikt mycket! 
Grund för detta påstående är följande: Trots att nyck-
elpigearten fjortonfläckig lövpiga observerats i flera 
hundra exemplar under ca 30 år av aktivt nyckelpige-
sökande av mig (undertecknad) i hela landet, dvs från 
Skåne till Lappland (där arten f.ö. är rätt vanlig i fjäll-
björkskogen), så har inte undertecknad sett ett enda 
exemplar liknande fyndet som det ovan fotograferade. 
Vidare: Den brittiske nyckelpigeexperten Michael Ma-
jerus skriver i boken ”Ladybirds” (1994, sid. 213) att 
varianten är ”extremely rare”. Trots ett extremt aktivt 
nyckelpigesökande i hela sitt liv, hade han bara obser-
verat ett liknande exemplar av denna variant en enda 
gång. Mitt förslag är att varianten kan heta Calvia qua-
tuordecimguttata ”forma confluentes” (confluens = 
sammanflytande).

Ett sätt att beskriva fläckiga nyckelpigors 
färgteckningar

Med litet god vilja kan man hos en ordinär nyck-
elpiga tänka sig fyra tvärband, som innehåller mörka 
fläckar på ljus bakgrund (eller tvärtom) på de båda 
täckvingarna (många säger ”bakkroppen” om denna 
kroppsdel, men vad man ser ovanifrån är mellankrop-
pens täckvingar, bakkroppen ser man underifrån eller 
under täckvingarna). Hos arten fjortonfläckig lövpiga 
av normalform blir då prick-/fläck-koden 2-6-4-2 (se 
artikelns sista sida). Men vanligare är att endast läsa av 
fläckarna på den högra täckvingen. Man läser då som 
man läser sidorna i en bok, dvs från vänster till höger 
uppifrån och ner. Prickformeln blir då 1-3-2-1 hos nor-
malformen av pigan. Varianten ”forma confluentes” 
hos fjortonfläckig lövpiga kan med denna metod be-
skrivas som att prickformen är 1-3-2-1, men fläckarna 
2, 3 och 5 är konjugerade (sammanflutna)”. Hos Maje-
rus liknande exemplar är fläckarna 1,2,3 och 5 samman-
flutna, liksom 3 och 6.

Ovanlig form av fjortonfläckig lövpiga  
(Calvia quatuordecimguttata) - om nyckelpigors färger

Fjortonfläckig lövpiga, Calvia quatuordecimguttata ” forma confluentes”. Foto: Henrik Larsson
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Om nyckelpigors färgteckningar
I min bok Nyckelpigor i Sverige (sid.48-51 och 83-

87) har jag försökt att inom de olika underfamiljerna 
kategorisera nyckelpigorna huvudsakligen efter täck-
vingarnas färger och mönster. Exempel på detta är 
mörk grundfärg med ljusa fläckar eller tvärtom. Ofta är 
dessa färger kontrastrika, såsom röda fläckar på svart 
bakgrund, eller svarta prickar på ljusgul botten. Mönst-
ren kan vara t.ex. prickar, fläckar, streck eller avlånga 
fält. Men det finns andra sätt att kategorisera nyckel-
pigors färgteckningar, som att t.ex. titta på mönstrens 
funktioner och deras roll i ekosystemet. Detta indel-
ningssystem saknas i ovan nämnda bok.

Innan jag föreslår några färgkategorier bör nämnas 
att en nyckelpiga, som just lämnat sin puppa, ofta sak-
nar synliga fläckar eller prickar. Detta beror på att pig-
mentkornen behöver tid på sig att utvecklas. Sålunda 
är t.ex. en nyckläckt sjuprickig nyckelpiga ljusgul, och 
först efter ett dygn är de svarta prickarna helt utfärgade. 
Vidare är grundfärgen hos den sjuprickiga nyckelpigan 
mycket mörkare röd när den övervintrat, dvs blivit 
äldre. Några få svenska arter, t.ex. av släktet Hyperaspis 
och Chilocorus, kan vidare ha inslag av strukturfärger, 
vilket innebär att kitinlagren på ovansidan är mer eller 
mindre skiktade och därför bryter ljuset beroende av 
infallsvinkel (=reflexionsvinkel). Sådana färger mattas 
inte av vare sig solljus eller ättiketer. Ett bra exempel på 
en insekt med strukturfärger är sälgskimmerfjärilen.

Nyckelpigor som angripits av t.ex. en svampsjuk-
dom kan ha svartfärgade täckvingar, men då är detta 
svarta område ofta ensidigt.

I gamla samlingar kan man ibland finna märkligt 
färgade nyckelpigor, men detta kan då bero på miss-
färgning (blekning) p.g.a. långvarig ljuspåverkan.

Färg- och mönsterkategorier hos nyckelpigor
Nedanstående fem indelningar bedömer jag som 

relevanta (det finns säkerligen andra indelningssätt).

1. Avskräckande färgteckning (= s.k. aposematisk 
färgteckning).

Vad gäller aposematisk färgteckning, som finns hos 
de flesta av våra större nyckelpigor, så är denna teck-
ning en signal till en predator (=rovdjur) att nyckelpi-
gan är giftig eller smakar illa. Detta kommer sig av att 
det bildas olika sorters s.k. alkaloider i de flesta nyckel-
pigors kroppar. Predatorer av störst betydelse är fåglar, 
som både ser färger bra, och dessutom ser skarpt, och 
som även har bra minne. Om t.ex. en blåmes en gång 
smakat på en sjuprickig nyckelpiga lär den inte göra 
om detta. Den sjuprickiga nyckelpigan har nämligen 
alkaloiden coccinellin i sin kropp, vilken är mer eller 
mindre toxisk för blåmesar, och troligen även för talg-

oxar. Talgoxar kan dock tåla alkaloiden adalin, varför 
dessa fåglar anses kunna förtära både tvåprickig och 
tioprickig nyckelpiga utan problem. Dessa nyckelpigor 
innehåller nämligen nämnda alkaloid.

2. Härmande färgteckning (= Mimikry).
Bjärta färger, som till exempel svarta prickar på rött 

underlag (eller tvärtom), kan signalera till fåglar och an-
dra predatorer att nyckelpigan kan vara giftig. Genom 
att härma utseendet hos oätliga nyckelpigor kan dessa 
arter undgå predation.

3. Kryptisk färgteckning (= döljande färgteckning).
Att ha en teckning som gör att en nyckelpiga svår-

ligen kan utskiljas från sitt underlag ökar naturligtvis 
chansen att överleva. Ett sådant exempel är t.ex. den 
16-prickiga formen av Leopardtallpiga, Harmonia 
quadripunctata, som är mycket svår att upptäcka när 
den t.ex. vilar på unga tallskott.

4. Melanistisk färgteckning (= värmeabsorberande 
färgteckning, ev. även döljande).

Melanistisk färgteckning innebär att pigmentkor-
nen av melanin blivit svarta (melanin kan ha avvikande 
färg, t.ex. vitt), och därför lätt kan absorbera värmein-
nehållet i solljus. Därför kan t.ex. den svarta formen av 
tvåprickig nyckelpiga bli mer aktiv än den röda, vilket 
innebär att den dels kan börja röra på sig tidigare på vå-
ren än den vanliga röda formen, men också vara mera 
morgonpigg om den t.ex. placerat sig på solsidan av en 
trädstam, ett staket eller motsvarande. Man har faktiskt 
konstaterat att röda normalfärgade tvåprickiga honor 
föredrar att para sig med svarta hanar. Att vara svart 
kan således vara mycket gynnsamt för överlevnaden 
hos nyckelpigor.

5. Avvikande färgteckning (= Ofunktionell färgteck-
ning eller sällsynt aberration). 

De ovan nämnda färgteckningarna är adaptiva, dvs 
anpassade till miljön för att öka överlevnadschanserna. 
Mycket små nyckelpigor kan ibland vara adaptiva, men 
oftare är de utan meningsfull färgteckning. Detta kan 
ha att göra med att predation av småfåglar inte har 
någon större påverkan på populationsstorleken hos de 
allra minsta pigorna. Det kostar ofta lika mycket energi 
för t.ex. en fågel att fånga en pytteliten nyckelpiga som 
den erhåller energimässigt vid själva förtärandet.

Vid fångst av t.ex. scyminider (=”småpigor”) ägnar 
därför fåglar sannolikt inte så mycket energi åt att kolla 
det lilla presumptiva bytesdjurets utseende, ej heller att 
leta reda på en svårfunnen nyckelpiga i dess habitat. 
Således kan udda tecknade småpigor ofta behålla sina 
ofunktionella färgteckningar. Det kan kosta en nyckel-
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piga lika mycket energi att utveckla pigmentkorn för att 
erhålla en funktionell färgteckning som den erhåller i 
form av ökad överlevnadschans.

De riktigt små nyckelpigorna är alltid håriga, och 
förklaringen till detta kan vara kopplat till förfrysnings-
risken. Ju mindre en kropp är, desto större är ytan i 
förhållande till volymen. Och ju större yta, desto större 
risk för förfrysning. Behåringen hos småpigorna kan 
därför betraktas, visserligen gles, men ändock som de-
ras päls.

6. Försök att förklara färgteckningen hos varianten 
”forma confluentes” 

Den beskrivna formen är sannolikt varken apose-
matiskt, mimiskt, kryptiskt eller melanistiskt färgad och 
bör således knappast ha någon större överlevnadsfördel 
av sin teckning. Hur kan den då ha erhållit denna? 
Svaret blir: knappast genom en svampsjukdom eller 
fysisk skada i puppstadiet (t.ex. orsakad till följd av bett 
av predator), ty sådana skador ger nästan alltid 
assymetriska färgteckningar. Inte heller är det troligt 
att färgmönstret orsakats av extrema miljöförhållanden 
eller en kombination av miljö- och arvsanlag. I sådana 
fall borde det finnas mellanformer mellan ”forma con-

fluentes” och normalformen (jämför människans längd, 
där alla tänkbara mellanvärden finns mellan extremvär-
dena – således en kombination av arv och miljö). Kan 
färgformen ha uppkommit genom en mutation hos en 
enstaka gen (som blivit recessiv)? Svaret är: knappast, 
då i så fall varianten borde dyka upp litet då och då vid 
t.ex. inavel (som t.ex. när en moster och en systerson 
parar sig - sånt händer i nyckelpigornas värld, jäpp!). 
Det troliga är att formen har uppkommit vid ett flertal 
(samtida?) mutationer i ett genkomplex, i en eller flera 
s.k. polygener.
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