Intressanta fynd av småkryp
vid anlagda våtmarker
På Hushållningssällskapet Halland driver
vi ett forskningsprojekt för att få kläm på
om de anlagda våtmarkerna i jordbrukslandskapet fungerar som flödesbuffrare.
Utöver de hydrologiska aspekterna undersöker vi också hur vattennivåförändringar i kombination med våtmarkers utformning och skötsel påverkar småkrypsfaunan
på strandängarna. Denna miljö (tidvis
översvämmade stränder) är ganska dåligt
undersökt vad gäller småkryp. Akvatiska
ekologer tenderar att undersöka vattenmiljöerna och terrestra ekologer fokuserar
vanligtvis på renodlade landmiljöer. Våtmarks-stränder hamnar lite mittemellan
och därför inkluderade vi riktade studier
på dessa miljöer i projektet. Vi genomför

mångfaldsdelen av projektet tillsammans
med forskare från Stockholms universitet
(Peter Hambäck, David Åhlén) och Lunds
universitet (Björn Klatt), och det finansieras av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag (802-0091-19) samt Formas (2018843, 2019-02034). Vi har inventerat 50
anlagda våtmarker i södra Halland under
2020 och 2021. Vi använde oss av flera
olika metoder; Malaise-fällor (bild 1A) för
myggor och flugor, fallfällor (bild 1B) för
marklevande arter, färgskålar (bild 1C) för
blomflugor, ”dammsugning” (bild 1D) för
spindlar och skalbaggar, håvning för vuxna trollsländor (bild 1E) samt ”trap nests”
(bild 1F) för solitära bin.
Bild 2 visar en typisk miljö vi undersö-
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Bild 1. De olika inventeringsmetoderna vi använder. 1B och 1D foto: David Åhlén, Stockholms
universitet.
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Bild 2. En våtmark som visat sig vara bra för ovanliga skalbaggar.

ker, dvs en betad översvämningszon. Den
är tagen vid en anlagd våtmark i Slättåkra
som visade sig vara en av de mer intressanta vad gäller ovanliga arter. Här hittades
flera arter av våtmarksgynnade skalbaggsarter som till exempel sävjordloppa (Chaetocnema aerosa) som är känd från ett 20tal lokaler i Sverige och endast ett tidigare
fynd i Halland, guldgrön sammetslöpare (Chlaenius nigricornis) med tre tidigare
halländska fynd och strandskinnarbagge
(Thanatophilus dispar) som aldrig tidigare
påträffats i Halland.
Vi hittade flera ovanliga och intressanta
arter i de 50 våtmarkerna, där 7 arter är
upptagna på rödlistan för Sverige. 26 av
arterna hade aldrig tidigare påträffats i
Halland, som till exempel spindlarna tuvklotspindel (Rugathodes instabilis) och ljus
träsklöpare (Badister collaris), och vi hitta
de till och med ny art för Sverige. Den nya
Sverige-arten är en av våra ca 250 arter

av dansflugor, en grupp som nog alla sett
men kanske utan att veta om det. Vissa
arter dansar i små svärmar över våtmarker och andra vatten och gruppen är även
känd för att hanarna av vissa arter överlämnar ett byte som en ”bröllopsgåva” till
honan och om det faller henne i smaken
flyger de iväg för att para sig. Den nya art
en för Sverige har inget svenskt namn men
det vetenskapliga namnet är Hilara manicata. Den hittades vid en våtmark i Mannarp utanför Harplinge.
Vill ni läsa mer detaljer om denna studie av småkryp, som också omfattade våtmarker i Uppland, så kommer den att
vara publicerad i ett kommande nummer
av Entomologisk Tidskrift: Hambäck, m.fl.
2022. Insekter och spindlar i anlagda våtmarker: Intressanta fynd från en systematisk
undersökning i Uppland och södra Halland.
Många av arterna som påträffades vid
inventeringarna är små och oansenliga och
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Bild 3. Vinterflicksända med de hopfällda vingarna karakteristiskt på ena sidan av bakkroppen, samt pudrad kärrtrollslända och citronflickad kärrtrollslända.

dessutom svåra eller omöjliga att artbestämma i fält. Men en hel del småkryps
arter i och invid våtmarker går utmärkt att
identifiera för blotta ögat eller med hjälp
av en enkel kikare. Trollsländor är en sådan
grupp och vid trollsländeinventering träffar man även på en stor mängd andra småkryp. Det är verkligen ett myller i våra våtmarker! Inom det ovan beskrivna projektet
(Våtmarker som flödesbuffrare) samt inom
ett naturvårdsprojekt inom EU-LIFE
(LIFE-Goodstream) som vi också driver
på Hushållningssällskapet, har vi inventerat trollsländor i anlagda våtmarker i södra
Halland med särskilt fokus på Trönninge
ån söder om Halmstad. Vi har påträffat
38 arter av trollsländor totalt vid inventering av 35 våtmarker i södra Halland. Det
är ett ganska remarkabelt antal med tanke
på att det rör sig om anlagda våtmarker i
det artfattiga jordbrukslandskapet och att
det totalt i Sverige har observerats 65 arter varav ca 60 reproducerar sig i landet.
Anlagda våtmarker är verkligen ”art-öar” i
jordbrukslandskapet. Bland fynden finns
flera kul arter som t.ex. vinterflickslända
som tidigare bara setts en enda gång i Halland och det var för tolv år sedan. Även
arter som är skyddade på EU-nivå har no-

terats som till exempel citronfläckad kärrtrollslända och pudrad kärrtrollslända (se
bild 3).
När man inventerar trollsländor ser man
så klart mycket annat roligt vid våtmarkerna. Allt från lärkfalkar som jagar just trollsländor, till vattensalamandrar och snok.
Även bland småkrypen finns mycket kul,
bland annat har jag hittat kärrspindel och
skräddarspindel i flera våtmarker (bild 4).
De är våra största spindelarter och kan till
och med fånga småfisk. Skräddarspindel är
den enda svenska spindelart som är med
på den internationella rödlistan. En annan
iögonfallande spindel är getingspindel som
är på spridning i Sverige, och som hamnat
i håven mer än en gång. Den verkar numera vara ganska vanlig i Halland. Näten
av getingspindel är lätta att känna igen då
de är relativt stora hjulnät med karakteristiskt genomgående vitt sicksack-band. Själva spindeln går inte att missta för någon
annan art med sin vit-svart-gula teckning
på bakkroppen. Skräddare känner de flesta
igen som grupp betraktat och de ser man
ofta i stillastående eller lugna vatten när
de springer fram och tillbaka på vattenytan och letar byten. Det går faktiskt att
artbestämma de flesta av de 10 arter vi har
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Bild 4. Från vänster till höger och uppifrån och ner: kärrspindel, skräddarspindel, getingspindel, brun sammetsskräddare, större dammsnäcka, brun sandjägare och grön sandjägare.
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”Sitt så nära vattnet det går och spana.”

i Sverige i fält genom Artdatabankens digitala nyckel. En av de större arterna är brun
sammetsskräddare (bild 4). Det finns för
övrigt många bra nycklar över olika organismgrupper på Artdatabanken, se: https:
//artfakta.se/artbestamning/artnycklar.
Bland blötdjuren ser man ofta den större
dammsnäckan och ibland även äggsamlingarna (bild 4). En sak som förvånat mig
en smula vid inventeringarna är att man
så ofta ser sandjägare vid våtmarker. Det
är inga arter jag tidigare förknippat med
våtmarker direkt, men man stöter ofta
på dem antingen på blottlagda sandiga

strandpartier eller vid grusvägar och vägrenar alldeles intill våtmarkerna.
Jag uppmanar starkt alla att åka ut och
sätta sig vid en våtmark till sommaren. Ett
tips är att leta upp ett ställe där man ser
både strandavsnitt utan eller med låg vegetation, öppet vatten samt mer sammanhängande vegetation. Sitt så nära vattnet
det går och spana dels ner i vattnet, dels i
vegetationen och dels i luften över vattenytan. Upplev myllret!
Text & foto: John Strand,
Hushållningssällskapet Halland
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