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dessa dagar ägnar oss åt ämnesfördjupning och att sprida 
– och fånga upp – idéer och inspiration till undervisning-
en inom olika områden. Dagarna genomförs i samarbete 
med flera andra myndigheter och organisationer. På sista 
sidan kan du läsa mer om kurserna.

 Nytt på vår hemsida är Bioteknik i Skolan, där vi har 
samlat olika typer av stöd som du som lärare kan ha nyt-
ta av. Där finns bland annat laborationer för grundskola 
och gymnasium, länkar till säkerhetsrelaterad information 
med mera. Mer om detta kan du läsa på sidan sjutton. 

Nu är klimatfrågan på allas läppar. Varje dag läser och 
hör vi i media om miljöfrågor och klimatförändringar. 
Men vad menas egentligen med klimatförändring?  Det 
vi märker är variationer i vädret. Vi lägger märke till da-
gens, veckans eller kanske årets väder, men klimatet be-
räknas som medelvärde över trettio år och är därför inte 
någonting vi direkt känner av. Hur kan vi göra detta vida, 
och kanske svåröverskådliga område konkret och gripbart 
i undervisningen? En väg kan vara att starta med vardag-
liga iakttagelser i naturen som till exempel blomningstid 
för olika växter. 

Nu i vår har en ny hemsida för rapportering av några 
vanliga växter omkring oss öppnat. På www.blommar.nu 
kan du dels följa växternas utveckling under året i olika 
delar av landet, dels själv lämna bidrag till forskningen ge-
nom att rapportera in dina/klassens iakttagelser. Läs mer 
om detta inne i tidningen.

 Jag vill önska er en trevlig vår och hoppas att ni får tillfälle 
att följa vårens framfart där ni befinner er!

Bästa läsare!
 
Vi arbetar aktivt med att genomföra flera lärardagar på orter 
över landet. Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun, Borås, Göteborg, 
Norrköping, Malmö och Bråbygden är platser där vi under 
året kommer att genomföra kursdagar för lärare. 

Kursdagarna kommer att handla om vitt skilda om-
råden, så som läkemedel, bioteknik, mossor, fjärilar och 
skalbaggar, men gemensamt för dem alla är att vi under 

Bi-lagan 
Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för biologi 
och bioteknik. Tidningen utkommer med tre nummer 
per år och riktar sig till alla som arbetar med uteverk-
samhet, naturorienterande ämnen och biologi, från 
skolans tidiga år upp till gymnasium/vuxenutbildning.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik 
har som uppdrag att stödja och inspirera lärare från 
förskola till gymnasium/vuxenutbildning bland annat 
genom att 

• främja diskussion och utbyte av idéer mellan lärare, 
• arbeta med kompetensutveckling för lärare, 
• ge råd om experiment och fältmetodik, 
• arbeta för en helhetssyn på naturvetenskap och för  
   en integration av biologiska frågeställningar i skolan, 
• främja kontakter mellan forskning, skola och näringsliv.

Ansvarig utgivare:
Christina Polgren

Redaktion:
Malin Planting (redaktör och layout)
Britt-Marie Lidesten
Christina Polgren

Omslagsbild: Toppskott av tall
Foto: Christina Polgren
Övriga foton:
Redaktionen om inget annat anges

Prenumeration och fler ex:
Prenumeration på Bi-lagan som pappersexemplar eller 
elektronisk version är kostnadsfri. För att anmäla dig 
som prenumerant, gå in på www.bioresurs.uu.se, välj 
Bi-lagan och sedan Prenumerera. Lärare, arbetslag på 
en skola, privatpersoner och andra intresserade kan 
på detta sätt beställa ett eget ex. Det går även bra att 
(i mån av tillgång) få fler ex av ett visst nummer av Bi-
lagan. Kontakta redaktionen på: info@bioresurs.uu.se

Annonsering: 
Vill du annonsera i Bi-lagan? Se www.bioresurs.uu.se 
eller kontakta Malin Planting, tfn 018-471 64 07, e-post  
Malin.Planting@bioresurs.uu.se

Upplaga: 12 000 ex

Tryck: Tabergs tryckeri AB

Produktionen av tidningen är Svanen-märkt.

Christina Polgren, föreståndare

”
Nytt från vår hemsida är Bioteknik i Skolan, 
där har vi samlat olika typer av stöd som 
du som lärare kan ha nytta av. 
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Foto: Gunnar Westergren
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På gång...

Kämpa för klimatet
”Kämpa för klimatet” är en tävling som vänder 
sig till skolungdomar i åldern 14-19 år. 

Uppdraget är att berätta om en projektidé 
som skulle kunna bidra till att miljön påverkas 
positivt och klimatförändringen motverkas. 
Projektet ska utgå från aktuella klimat- och 
energifrågor och ge en bild av de steg som 
krävs för att förverkliga idén.

Totalsegrarna och deras lärare får följa med 
på en expedition till ett regnskogsområde i 
Puerto Rico där de under en vecka får delta 
i ett forskningsprojekt om hållbar skötsel av 
tropisk regnskog. Mäta träd, räkna ödlor och 
grodor,  märka och identifiera växter och sätta 
upp nya experiment för plantering av olika 
träd- och buskarter är några av uppgifterna. 

Sista inlämningsdagen för bidrag är 15 maj 
2008. 

Läs mer på http://www.ngceurope.com

Natur, kultur och 
traditionell kunskap 
i lärandet. Workshop

En dag med fokus på möjligheterna för skola 
och natur- och kulturorganisationer att hitta 
kreativa samarbeten kring natur, kultur och 
traditionell kunskap, i och utanför skolan.

Alla som arbetar med natur, kultur samt 
i skola är välkomna: museipedagoger, natur-
skolelärare, hemslöjdskonsulenter, lärare, rek-
torer, övrig skolpersonal, politiker, personal 
inom skolförvaltning med flera.

Centrum för biologisk mångfald står som 
arrangör. Anmälan senast 8 april.

Mer information om program och kost-
nad, finns på www.naptek.se. 

28-29 april 2008 i Uppsala

Årets vattenskola
Nu kan du anmäla DIN gymnasieskola till 
Årets vattenskola som delas ut av Stockholm 
Water Foundation. 

Utmärkelsen uppmärksammar lärare och 
skolors engagemang i vatten- och miljöfrågor 
och uppmuntrar till fortsatta satsningar med 
ett pris på 30 000 kronor. 

Mer information och anmälningsformulär 
finns på www.svenskajuniorvattenpriset.se

Biologiolympiaden 2 april
Den 2 april är det dags för den nationella ut-
tagningen till den internationella Biologi-
olympiaden. 

Uttagningen sker genom ett 
skriftligt prov på gymnasiesko-
lorna. En vecka före den natio-
nella tävlingen skickas provet 
ut till alla skolor med NV- och 
TE-program (adresserat till rek-
tor för NV/TE-programmen).

Fyra elever med bäst resultat 
från den nationella tävlingen får delta 
i den internationella biologiolympiaden till-
sammans med elever från mer än 50 länder.
Den 19:e internationella biologiolympiaden 
2008 genomförs i Indien 13-20 juli. 

Mer information på www.bioresurs.uu.se, 
se Kalendariet.

23 april 2008 i Uppsala
Flora- och faunavård

Biologisk mångfald och naturvård står i fokus 
under dagen. Hur kan vi förvalta naturen och 
arterna? Goda idéer för att möta framtidens 
utmaningar lyfts. 

Arrangeras av ArtDatabanken. Anmälan 
och info på www-conference.slu.se/flofa
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Spana efter 
årstidsväxlingar
i naturen

Sverige är ett avlångt land och årstidernas 
växlingar skiljer med många veckor mellan den 
södra och den norra delen av landet

När hittar man vårens första tussilago, när 
mognar smultronen och när fäller träden sina 
löv om hösten? Med hjälp av tidsmönster i na-
turens växlingar försöker forskare förstå vad 
som styr årstiderna. Det kallas för fenologi.

 

Rapportera in årstidstecken
Var med och bidra med observationer till den 
särskilda satsningen på växter som startas nu i 
vår av Svenska fenologinätverket. Rapportera 
in och följ sedan skiftningarna under året, kan-
ske just i din region. Gör även jämförelser med 
andra områden i landet.

Det är enkelt att rapportera observationer 
direkt på nätet och fokus är på trettio vanliga 
arter. Det är inte bara vårens ankomst som är 

Kom, ljumma regn, kring blad och nya barr, 

och spela milt på säv och strå din dämpade gitarr!
Ur sång till våren av Dan Andersson

intressant. Alla faser under växtsäsongen efter-
frågas. Notera till exempel när lövsprickningen 
startar och avslutas, när frukter mognar och när 
lövfällning har sin början och sitt slut.

Klimatpåverkan
Det är ofta temperatur och även ljus som styr 
när blomning och lövsprickning kommer igång 
och när djur parar sig eller går i ide. Den på-
gående klimatförändringen innebär att det blir 
varmare på jorden. Det medför att många väx-
ter och djur förändrar sin årscykel. Till exempel 
blommar en del trädarter i Uppland en vecka 
tidigare än för 50 år sedan. 

Eftersom många växter är beroende av in-
sekter för sin pollinering är det intressant att 
studera hur samspelet mellan insekter och väx-
ter påverkas av denna förändring. Det är bland 
annat det man vill ta reda på när man samlar in 
fenologiska data. 

Genom att rapportera in era observationer 
är ni med och bidrar till forskningen.

Rapportera årstidstecken: på: www.blommar.nu

Text:  Malin Planting

Efter en lång vinter längtar de allra 
flesta av oss efter våren. Men när 
kommer den egentligen? 

Foto: Britt-Marie Lidesten

Kämpa för klimatet
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lösligt färgämne, till exempel vattenfärg. Häll 
upp varmt vatten från kranen i en annan bä-
gare, detta ska inte färgas. Dela av en kärlet med 
en skiljevägg i mitten. Skiljeväggen ska gå att 
dra upp. 

Häll vatten samtidigt och lika fort i vannans 
båda halvor, det varma i den ena halvan och det 
kalla i den andra halvan. Fundera över hur de 
olikfärgade vattenmassorna kommer att fördela 
sig i vannan. Låt eleverna aktivt ta ställning till 
hur de tror att det kommer att se ut. Dra däref-
ter långsamt upp skiljeväggen. 

Vattenmassor med olika temperatur som 
möts blandas inte med varandra utan lägger sig 
i skikt. Den skiktning som finns i sjöar på som-
maren medför att ytvatten och bottenvatten 
inte blandas om. I gränsen mellan det varma 
och kalla vattnet finns en smal zon där vatten-

Kallt vatten är tyngre än varmt vatten. Högst 
densitet har fyragradigt vatten. I sjöar uppkom-
mer på sommaren en tydlig temperaturskikt-
ning. Kallt vatten finns vid botten och varmare 
vatten vid ytan. Motsvarande skiktning finns 
också i Östersjön men där tillkommer en skikt-
ning beroende på salthalt. 

Skiktning uppkommer eftersom vatten med 
olika temperatur eller olika salthalt har olika 
densitet.

Kallt möter varmt
För att visa vad som händer när varmt och kallt 
vatten möts kan följande försök göras. Använd 
ett rektangulärt kärl eller en specialgjord van-
na.  

Häll upp kallt vatten från kranen i en stor 
bägare. Färga det kalla vattnet med ett vatten-

Vatten i sjö och hav
Text och foto: Christina Polgren

Vad händer när kallt och varmt eller sött och salt vatten möts.  Ett försök 
som visar hur sjö- och havsvatten skiktas passar som demonstration för 
att illustrera vattnets egenskaper eller som utgångspunkt för resonemang 
om ekologi och miljöförhållanden i sjöar och hav.
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temperaturen ändras flera grader på bara några 
decimeter, det så kallade temperatursprång-
skiktet. 

Dyker man ner i en sjö kan denna gräns-
zon ibland upplevas mycket tydligt. I modellen 
motsvarar denna zon den utsuddade blå färgen 
mellan det kalla och varma vattnet. 

Sött möter salt
Saltvatten har högre densitet än sötvatten.  När 
sött och salt vatten möts lägger sig därför det 
salta vattnet underst. 

Motsvarande försök som det ovan beskrivna 
kan göras även med sött och salt vatten. Färga 

Vannan på bilden är tillverkad av 4 mm plexiglas. Storleken är 61x23x6 cm. I mitten på vannans långsida finns en skåra att 
skjuta ner en smal skiva i för att kunna dela av vannan. Över öppningen är två plexiglasbitar limmade som håller ihop van-
nans övre del så den inte buktar ut. När vannan fylls är det bra att hälla vatten samtidigt i de båda halvorna. 

till exempel det salta vattnet. 
I vannan åskådliggörs hur vatten i en sjö el-

ler i ett havsområde fördelar sig om bottnen 
skulle vara alldeles plan. 

Östersjövannan
I en vanna med en bottenprofil som motsvarar 
den i Östersjön går det att visa hur de trösklar 
och djuphålor som finns i Östersjön påverkar 
vattenfördelningen. Var i Östersjön finns det 
kalla sötvattnet?  Var finns det saltaste vattnet? 
Använd vannan till exempel så här: 
Häll färgat kranvatten i norra delen av Botten-
viken. Låt inte vattnet rinna över Öresunds-
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Tillverkning av Östersjövannan
Materialet är 4 mm tjockt plexiglas.  Bottenpro-
filen är tillverkad av en tätporig styv isolerskiva. 
Förstora upp bilden nedan till önskad storlek 
för att få en mall att såga bottenprofilen efter.  

Vår vanna har yttermåtten 66 x 9,2 x 15 
cm. Ovansidan av ”bottnen” måste lackas och 
tätas noga med silikon mot kanterna. En vit 
botten gör det lättare att se skiktningen i vatt-
net. Motsvarande vanna kan tillverkas med en 
fjordprofil och användas för att illustrera den 
vertikala vattenfördelningen i en äkta fjord.

Östersjövannan

Efter modell och idé från Knud Johnsen, Rungsted Gymnasium, Danmark

Botten sågas ut i ett poröst ej vattensugande material

Nationellt resurscentrum för
biologi och bioteknik
www.bioresurs.uu.se

 

Fakta: Östersjön
Östersjöns bottenprofil kännetecknas av en 
växling mellan trösklar, bäcken och djuphålor. 
Öresund och Bälten utgör tillsammans trösklar 
som det tunga salta vattnet från Kattegatt be-
höver passera på väg in i Östersjön. 
   Tröskeldjupet i Öresund är 8 meter och i 
Bälten 18 meter.  På ömse sidor av tröskeln är 
det djupare. Vattenomsättningen i Östersjön är 
extremt långsam och det tar 30 – 50 år för att 
byta allt vatten. Motsvarande tid för Kattegatt är 
några månader.
   Sötvatten tillförs ständigt Östersjön via älvar 
och andra vattendrag. Det lättare sötvattnet 
skiktar sig över det salta vattnet. Därför pågår 
oftast ett ständigt flöde av sött vatten ut från 
Östersjön.   
  Speciella förutsättningar krävs för att salt-
vatten ska rinna in i Östersjön. Det som fordras 
är långvarigt lågt vattenstånd dvs. en högtrycks-
period över södra delarna av Östersjön följt av 
flera veckor med lågtryck, högt vattenstånd och 
hårda västliga vindar i Västerhavet. 

Mycket kraftiga saltvattensinbrott  skedde 1897, 
1906, 1922, 1951, samt 1993/94. De tre senaste 
kraftiga inbrotten skedde 1976, 2003 samt 2005. 
I januari – februari i år förekom ett mindre salt-
vattensinbrott.

Kattegatt Landsortsdjupet
         450 m

Öresund Ulvödjupet

   Ålands skärgård

Bottenviken

tröskeln. Häll färgat 3%-igt saltvatten (2 msk 
salt per 1 l vatten) i Kattegatt. Vattnet ska inte 
passera Öresundströskeln. 

Genom att sakta fylla på mer saltvatten i 
Kattegatt går det att följa hur det salta vatten 
som med glesa mellanrum rinner in i Östersjön 
rör sig vidare efter att ha passerat tröskeln. Först 
fylls Bornholmsbäckenet och sen rinner det sal-
ta vattnet vidare mot de djupare delarna. 

Det går också att se hur det söta ytvatt-
net samtidigt strömmar ut genom Öresund. 
Utströmmen av sött ytvatten ökar om man till-
för mer sötvatten i Bottenviken. För att kunna 
följa förloppen behöver man huka sig och ha 
ögonen i vannans höjd.

Efter en modell och idé från 
Knud Johnsen, Rungsted Gym-
nasium, Danmark



Cerambycidae (sannolikt av gr. keras - horn; lat. idae - liknande)

Hur vet jag att det är en långhorning?

Långhorningar

Har skalbaggen antenner som är längre än halva kropps-
längden? Eller har den ganska långa antenner eller korta 
antenner, men ändå fyra fotsegment på alla fötter?

Cerambyc idae

NEJ JA

Förutom de vanligtvis långa antennerna, är ett bra känne-
tecken att titta hur många synliga fotsegment det finns.

bitbock

NEJJA

Ytterligare 105 familjer i Sverige…

Fötterna har annorlunda  
antal segment, t ex lika 
många (3 eller 5) på alla  
ben, eller olika antal på  
de de olika benparen.

Skalbaggar med korta      antenner.

Har de långa antenner?

panna

hjässa
tinning

halssköld

skuldra

täckvinge

täckvingarnas söm (sutur)

skutell

lår

käke 
öga 

antenn 

skenben

fot

1

2

3
4
5

klo

fotsegment

maxilarpalp 

Skalbaggens olika delar. Taggbock, Prionus coriarius. 
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framben

höft

bakben

mellanben

bakkroppssegment

Mellankropp

Huvud

Bakkropp

Familjer som kan likna långhorningar

rörbock/sävbock

*

raggbock

stekelbock

tallbock

lövgetingbock

blåhjon

*

björkvedbock

tegelbock

husbock

Är det här också en långhorning?
NEJ, faktiskt inte, trots att den har långa anten-
ner och fyra fotsegment på alla fötter. Den här 
vackra skalbaggen är en rörbock och tillhör 
familjen bladbaggar. Rörbockar lever i vatten-
miljöer och larverna av vattenväxter. Långhor-
ningar hittar man sällan på vassrör. Ytterligare 
några få bladbaggar har långa antenner, t.ex. 
den illröda liljebaggen.

De flesta andra bladbaggar är små och kompak-
ta och har kortare antenner.

Långhorningar
Med sina vackra färger och sin ståtliga kroppshållning är 

långhorningen ett fascinerande djur. Kroppen är långsträckt 

och ofta bakåt avsmalnande. Den mesta tiden lever långhorn

ingen som larv och lämnar efter sig imponerande snidade 

gångar som många gånger avslöjar dess arttillhörighet. 

Jättevedbockar Hit hör några av 
världens största skalbaggar. Tre arter 
finns i Sverige. Som fullbildad är en 
raggbock nattaktiv ett par veckor. 
Larvutveckling sker främst i gamla 
solbelysta tallstammar. 18–32 mm

Trädlöpare och blombockar Har halsformig 
insnörning längst bak på huvudet. 

Lövträdlöpare är som de andra trädlöparna platt 
med fläckig behåring och korta antenner. Larven 
lever under barken på nyligen döda lövträd. 
Vanlig i hela Sverige. Ofta sittande med högt 
upplyft framkropp. Hittas också på flockblom-
miga växter. 12–22 mm.

Blombockar har cylindrisk kropps-
form, hanar och honor har ofta 
olika färg på täckvingarna,  
5–20 mm. Tegelbock är en av 
de vanligaste blombockarna i 
barrskog. Skalbaggen hittas 
i blommor i mitten av som-
maren. 9–13 mm.

Stekelbockar Bara en 
art förekommer i Sverige. 
Stekelbock är mycket skygg 
och gömmer sig när man 
närmar sig. Larvutveckling 
i lövträd. Skalbaggen 
påminner om en 
parasitstekel.  
21–32 mm.

Barkbockar och bitbockar  
Barkbockar har små käkar men 
bitbock har kraftiga och långa käkar. 
Huvudet är lika brett som halssköl-
den, 2–3 längsgående ribbor på 
täckvingarna. Finns i södra Sverige. 
10–24 mm.

Spegelbockar, getingbockar 
och ekbockar En mycket varia-
bel grupp med många arter. 

Blåhjon är en art som endast 
kan förväxlas med blåbock. Den 
är spridd över stora delar av 
landet och lever under torr bark 
av gran och tall. 8–16 mm.

Vissa arter har en slående likhet 
med getingar. En sådan art är 
lövgetingbock. Den förekom-
mer allmänt i södra delarna av 
landet. 6–15 mm.

Husbock är skadegörare på 
trähus där larverna lever i och 
äter av virket. Finns främst i 
södra Sveriges 
kust trakter. 
7–21 mm.

Äkta bockbaggar Den artrikaste under-
familjen bland långhorningarna. Känns igen 
på att huvudet i profil är vinkelrätt nedböjt. 

Larverna av björkvedbock lever i barken på 
lövträd t.ex al, björk, rönn och ek. Finns i hela 
Sverige. 11–19 mm. En stor långhornad art är 
tallbock. Den lever i barrskog. Honan är lite 
spräckligare än hanen.

Att räkna antalet fotsegment på de olika benparen 
är ett sätt att skilja olika grupper av skalbaggar. Lång-
horningar, bladbaggar och vivlar ingår i en grupp av 
växtätande skalbaggsfamiljer som kallas Phytophaga. 
De ser ut att bara ha 4 fotsegment på alla fötter. Det 
beror på att ett av de fem fotsegmenten är förkrympt 
och inte går att se utom vid hög förstoring.

Flugbaggar och blombaggar hittar man 
ofta sittande på blommor. 

Flugbaggar har till skillnad från långhorningar 
mjuka täckvingar. 

Blombaggar kan ha mjuka eller hårda täckvingar, 
men har aldrig fyra segment på alla fötterna.

Hos kardinalbaggar är hela 
kroppen intensivt röd. Lång-
horningen rödhjon liknar de två 
arter vi har, men rödhjon har ett 
matt utseende på grund av att 
den har en tät röd hårbeklädnad.

lövträdlöpare

Jordlöpare och sandjägare är 
kvicka rovdjur som lever på marken. 
Deras markbundna levnadssätt och 
deras snabbhet gör att man känner 
igen dem. Jordlöparna är ofta mörkt 
enfärgade. Sandjägare och några 
jordlöpararter är brokigt färgade.

f lugbagge

kardinalbagge

jordlöpare

grön sandjägare
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Långhorningar

Som alla insekter har skalbaggarna sex ben. De sitter på mellankroppen. Skal

baggar har två vingpar. Det främre vingparet, täckvingarna, är de vi ser när en 

skalbagge sitter stilla eller kryper. Täckvingarna kan se mycket olika ut och är 

ibland mycket korta. Det bakre vingparet, flygvingarna, ligger i vila hopvikta 

under täckvingarna. När skalbaggen flyger används det bakre vingparet, medan 

täck vingarna fälls upp.

Namnet långhorningar syftar på att många arter har långa antenner ’horn’. 

Flertalet av arterna har larver som utvecklas i döda växtdelar, främst i ved och 

innerbark av olika buskar och träd. Endast sex långhorningsarter utvecklas i 

levande växtdelar. De olika arterna lever oftast på någon eller några få växtarter. 

Större ekbockens larver lever t.ex. endast på ek. Andra, t.ex. smalblombock, kan 

leva på 15 olika buskar och träd. Det är bara tre arter vars larver lever på örter. 

En grupp av långhorningar, de äkta bockbaggarna, kan frambringa ett tydligt 

hörbart ljud genom att antingen gnissla med egna kroppsdelar eller låta kroppen 

smattra mot barken. 

Skalbaggar är en mycket artrik insektsgrupp med nästan 4500 arter i 
Sverige. Det finns 110 familjer av skalbaggar i Sverige. Långhorning
arna är en av dessa. Det finns omkring 35 000 arter av långhorningar i 
världen men bara 118 arter i Sverige.  

Livscykel 

Liksom alla skalbaggar har långhorningar fyra 
tydligt skilda utvecklingsstadier. Inför parningen 
hittar hanen till honan med hjälp av dofter. 
Luktreceptorer sitter på antennerna. 

Ägg. Små arter har ägg som är mindre än 1 mm 
och stora arters ägg är upp till 5 mm. Äggen är 
släta på ytan och ofta långsträckt ovala. 

Larv. Det är i larvstadiet som storlekstillväxten 
sker. Långhorningarnas larver är svåra att artbe-
stämma.  De har en vit eller gulvit kropp som är 
bredare än huvudet. De är segmenterade, har 
kraftiga mörkbruna käkar, även huvudet är ofta 
mörkt. Larverna utvecklas ofta i bark och ved på 
buskar och träd.

Puppa. Långhorningarnas puppa är tunnhudad 
och gulvit. Nära kläckningen mörknar puppan. 
Pupptiden är ofta cirka två veckor.

Fullbildad skalbagge. Vid kläckningen spricker 
pupphuden upp. Den färdiga skalbaggen måste 
snabbt få luft i flygvingarnas ribbor innan kitinet i 
vingarna torkar.

Långhorningarnas larver påträffas oftast i ved 
där de gnager sig in med sina kraftiga käkar. 
Larver i andra skalbaggsfamiljer, t.ex praktbaggar, 
barkborrar och trägnagare påträffas också i ved, 
men de ser annorlunda ut. Här ett typiskt gnag 
av tallbock. Larven har ätit av innerbarken, sedan 
gnagt en gång i veden. Där kan puppan ligga 

skyddad och utvecklas till en 
fullbildad skalbagge 

som sedan lätt 
kan gnaga 

sig ut.

antenner

halssköld

huvud

täckvingar

fot med  
fotsegment

käkar

fyrbandad blombock

mellankroppbakkropp

myskbock

Detta material är framtaget 2008 av ArtDatabanken 
vid SLU i samarbete med Nationellt resurscentrum  

för biologi och bioteknik, inom ramen för  
Svenska artprojektet, som ett komplement till  

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. 
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Sök spår efter skalbaggar
Det går att hitta spår av långhorningar under alla årstider 

och i alla vädertyper. I tunna döda lövträdskvistar går det 

att se kläckhål – öppningar som de fullbildade skalbaggarna 

krupit ut genom.

Var finns långhorningar?
Soliga dagar på sommaren lockas särskilt blombockar 

till flockblommiga växter som hundkäx och kirskål där 

de med sina bitande mundelar äter pollen och nektar. Ef

tersom de som fullvuxna söker energirik, sockerrik föda 

söker de sig också till sav från skadade träd. En del arter 

är nattaktiva men många långhorningar sitter också ofta 

i solvärmen på trädstammar.

Honor lockas av svampangripen ved eller terpentindoft 

från nedsågade träd eller sågspånshögar. Även brandrök 

kan locka vissa arter vilket gör att man kan hitta stora 

mängder långhorningar på brända träd. 

Titta på långhorningar
Långhorningar sitter i många fall stilla i solen så det 

går det lätt att fotografera dem. Det går också bra att

använda en kikare för att titta på dem på avstånd.

En långhorning är inte så snabb. Det är lätt att fånga

den i en burk för att kunna iaktta den lite närmare och

bestämma vilken art det är innan den släpps ut igen.

Gör kläcklådor
Plocka in några lösa vedbitar (men fråga markägaren 

om lov) från långhorningsmiljöer under hösten och lägg 

i täta trälådor eller papprör. Urdiskade stora mjölkför

packningar går också bra. Genom att sätta ett glasrör 

med kork eller en smal glasburk i sidan av lådan ser 

man de nykläckta skalbaggarna som söker 

sig mot ljuset och då kryper ut i röret 

eller burken. 

Lådorna måste stå utomhus. 

Låg vintertemperatur krävs 

för att larverna ska förpuppa 

sig. I slutet av vintern kan 

man ta in lådorna för att 

skalbaggarna ska kläckas 

lagom tills det blir varmt 

ute. Studera dem och 

släpp sedan ut dem i 

naturen där veden 

samlades in.

I äldre stubbar finns det ofta en mängd olikstora hål, även 

dessa kan vara kläckhål från olika långhorningar. Hål av olika 

storlek och form visar att det är olika arter som levt i stubben.

På döda trädstammar och på insidan av nedfallen bark går 

det att se larvgångar/gnagspår från olika långhorningar 

och andra skalbaggar. Med hjälp gångarnas mönster går det 

att bestämma vilken art som har lämnat spåret. 

Boken Insektsgnag i bark och ved är en bra guide till mer 

information om kläckhål och gnagspår. 

Livsmiljöer för långhorningar
Gör en undersökning i en viss trädmiljö och sök efter 

långhorningar. Välj gärna ett område där det finns både 

levande och döda träd av den valda trädarten. Många 

långhorningar är bundna till en eller några få trädarter. 

Planscher med tio karakteristiska långhorningar för gran, 

tall, al, asp, björk, sälg, bok, ek, hassel, lind och apel finns i 

Nationalnyckeln. Det kan vara bra att börja med att gå ige

nom vilka av de avbildade långhorningarna som förekom

mer i den del av landet där undersökningen görs. 

Bi-lagan nr1 mars 2008

 Papprör med lock, Ø 23 cm.
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Öppna dörren på glänt och studera naturens mångfald och variation. Ladda ned de fem 
faktabladen från webben.

Text:  Malin Planting

Ta några tuggor av naturen...

Kunskap om och känsla för naturen och dess 
samspel får man lättast genom upplevelser. I 
de lägre åldrarna finns lusten för att upptäcka 
och undersöka i naturen. Det har Sveriges lant-
bruksuniversitet, SLU i Uppsala tagit fasta på 
när man tagit fram materialet SLU-tuggor som 
ger inspiration för dem som vill lära sig mer om 
djur och natur. Inspirationsmaterialet riktar sig  
främst till lärare och elever i skolår 4-6.

Naturtuggor
Varför fiser granbarkborren när den ätit sig in i 
en nyfallen gran? Vad är det för litet och mörkt 
som surrar i luften ovanför det nya hygget? 
Vem är det som är liten och grön och räddar 
energiskogen? Varför ska jag odla sommargyl-
len i mitt trädgårdsland när det är kål jag vill 
ha? Gula blad på sommaren, vilken fördel är 
det för trädet?

 Faktabladen innehåller information som 

 

SLU-tuggor hittar du på: www2.ekol.slu.se/entuggaslu

livsbetingelser, favoritföda, utbredningsområde 
och annat för fyra djurarter. Ett faktablad för 
varje art. På baksidan finns en liten ruta med 
inspiration till praktiska övningar att göra ut-
omhus.  

Arterna som lyfts 
fram är: snytbagge, en 
skalbagge som gör stor 
skada på unga barrträds-
planteringar, kålmal, en 
fjäril som lever på kål-
blad, grönt ängsstinkfly, 
som lever i energiskog och 
är både växt- och djurätare, 
granbarkborre som skogs-
ägarna inte vill ha i sin skog. 

Ett femte faktablad handlar om höstlöven.
Texterna är skrivna av forskare på SLU.
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En av Linnés mest framgångsrika lärjungar, 
Daniel Solander, fick ge inspiration till att utlysa 
en uppsatstävling för gymnasieelever i Sverige 
och Australien. Tävlingen genomfördes i Carl 
von Linnés och Solanders anda och uppgiften 
bestod i att belysa temat  ”Upptäckt” både i ord 
och bild.

Många bidrag lämnades in sporrade av den 
nyfikenhet och upptäckarglädje som låg bak-
om Solanders vilja att förstå de märkliga väx-
ter och djur han mötte i Australien.Vinnaren i 
varje land deltar i en vetenskaplig expedition.

Kreativitet och upptäckarglädje präglade de många bidragen till 
uppsatstävlingen i Linnés och Solanders anda. Läs det vinnande svenska 
bidraget i sin helhet.

Linné och 
Solander 
inpirerar 
ungdomar

Den svenska vinnaren Lousie Berglund från Öjebyn. 

Vinnarbidraget  
Den svenska vinnaren, Louise Berglund, kom-
mer att delta i en tre veckor lång internationell 
forskningsexpedition till Stora barriärrevet i 
Queensland, Australien under nästa vinter. Ju-
ryns motivering till vinsten var bland annat att 
hon, ”genom att beskriva sitt första möte med 
en vild uggla, visade på naturens kraft och skön-
het och förmedlade spänningen i att upptäcka”

Kanske gav det faktum att hon är bosatt i 
Öjebyn, Solanders födelseort, henne särskilt 
mycket inspiration.

Text:  Malin Planting

Foto: Gunnar Westergren
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Text:  Malin Planting

Vinnarbidraget i uppsatstävlingen:

Det var den första november, en gråmulen 
dag och snön hängde tung i luften. Jag var på 
väg upp till Falkberget, i skogarna norr om Öje-
byn, på en stig jag trampat många gånger. En 
plats förunnad den tysthet, som för mig är då 
jag hör ekorrens språng upp i trädet, hackspet-
tens idoga jobb och vindens hand i snåren.

Jag gick sakta mellan tallarna och såg upp 
i dess kronor, väntade mig en singlande flinga 
från det tjocka molntaket ovan grenarna. Ensam 
skulle flingan smälta mot min varma hud men
snart skulle vita flingor i mängder täcka den 
vintergröna marken och granarna skulle kläs 
med vinterskrud till vårens ljumma vind åter 
sveper fram över skogarna i norr.

En grå skugga skymtade till i min ögonvrå 
och min blick drogs till stora mjuka vingar som
svepte uppåt knappt en meter ovan mossan. 
Ljudlöst drog sig den bevingade varelsen bort 
mellan hukande granar. 

Utan ett ljud landade skogens kloke mästare 
på en tallgren inte ens trettio meter från där jag 
andaktsfullt iakttog ugglans majestätiska ving-
rörelser. Under några få långa sekunder tittade 

Vem såg den andre först?
Text och foto: Lousie Berglund, Öjebyn

vi häpet in i varandras ögon. Den betraktade 
mig inte spänt utan snarare nyfiket och följde 
mig med blicken när jag började smyga närma-
re. Ugglan satt kvar. Jag stannade upp för att se-
dan fortsätta i lite oförsiktigare takt, ivern rev i 
mig och jag hävde mig fram över mossbevuxna 
hällar, utan att släppa ögonkontakten med min 
ståtliga vän. Varje gång jag rundade en gran och 
förlorade ugglan ur sikte så lutade han sig runt 
och kikade nyfiket efter mig.

Snart var jag bara fem meter från där han 
satt och såg ner mot mig och han gjorde fort-
farande ingen ansats att fly. Ugglans bröst var 
vitt med mörka, lodräta streck målade över det 
kraftiga frampartiet. De väldiga vingarna gick i 
gråa toner liksom dess runda huvud som även 
bar en svart fläck på hakan. Ögonen omslöts av 
svarta ringar likt de vågor som framträder när 
en åra nuddar vattenytan. Hans spanande öga 
och tysta flygkonst är säkert skickliga vapen vid 
jakt. 

Jag tog ännu några steg framåt och stod så 
under tallen med min hand på dess bark. Den 
vördnadsbjudande fågeln, lappugglan, makade
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sig till rätta på grenen och vred sitt stora huvud. 
Det var en nyfiken ung vän jag mött, helt orädd 
satt han kvar och tittade ner på mig där jag stod 
tre meter under honom. Så beter sig nog bara 
en ungfågel.

Man kan undra; vem av oss som såg den an-
dre först. Var det jag som kände hans blickar 
eller kanske han kände mina? Mitt första möte 
med en lappuggla, måhända var jag också den 
första människa han mött. Säkert är dock att 
intresset för den andre delade vi båda.

Något vått nuddade min hand och när jag 
såg upp dalade ännu en snöflinga ner på mig.
Med en nöjd nick mot min nye vän vandrade 
jag hemåt.

I Australien
Även i Australien deltog ungdomar med upp-
satser och till vinnare där utsågs Andrew Kool-
hof som är bosatt i Hobart på Tasmanien. Ett 
av Andrews stora intressen är naturliv och det 
har gjort avtryck på hans bidrag som är en film, 
”Wild places, unsolved mysteries”. En komposi-
tion av natursköna bilder varvade med poetiska 
strofer ackompanjerade av stillsam musik. 

Andrew deltar i en fyra veckor lång forsk-
ningresa till Abisko forskningsstation under juni 
i år. Se Andrews film på www.bioresurs.uu.se.

”
Linnaeus has a special link with 
Australia as one of his former 
students, Daniel Solander was on 
Captain Cook´s voyage to Austra-
lia in 1770. Andrew Koolhof

Andrew Koolhof har byggt 
en egen kajak för att kunna 
ta sig långt ut i vildmarken.Re
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Andrew Koolhof

Information
Nytt på webben: Bioteknik i skolan

Trädspaning – mät och 
vinn ett forskarbesök!
Anta utmaningen från eleverna i klass 4B 
på Hagaskolan i Haninge genom att under-
söka träd på skolgården eller i skolans när-
område. Fundera över varför träd är olika 
tjocka. Var kan de tjockaste träden finnas 
och varför växer de just där? Gå sedan ut 
och mät.

Leta upp det tjockaste trädet på skol-
gården eller i skolans närområde. Mät stam-
mens omkrets 130 centimeter upp från 
marknivån. Det är precis så man gör när 
man mäter på ett vetenskapligt vedertaget 
sätt. Ta även reda på vilket trädslag det är.

Utmaningen är riktad till alla klasser 
skolår 1-5 och bidragen ska vara inrappor-
terade senast 25 maj 2008.

Bland deltagande bidrag lottas regionvis 
ut besök av en forskare. Då får ni chans att 
ställa frågor och veta mer om träd.

Läs mer om och anmäl er på www.bio-
resurs.uu.se

Vill du börja med bioteknik på din skola? 
Vill du ha idéer och stöd i din undervis-
ning? 
 På Nationellt resurscentrum för biologi och 
biotekniks hemsida har vi nyligen lanserat 
en ny ingång, Bioteknik i skolan.

Sidorna skall vara en resurs och ett stöd 
för dig som undervisar eller vill börja un-
dervisa om modern biologi, mikrobiologi 
och bioteknik i skolan. 

Här finns förslag på laborationer, infor-
mation och nyheter, tillfälle att ställa frågor 
och möjlighet att gå med i ett biotekniknät-

verk. Materialet och laborationerna är uppde-
lat på på grundskolan och 
gymnasiet.

Ingången hittar 
du i vänstermari-
ginalen på vår 
startsida www.
bioresurs.uu.se
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Linnélektioner
Idéhäfte 6 Efter Linné, 45 s

Japansk översättning, 96 s

Det sjätte idéhäftet Efter Linné i serien Lin-
nélektioner är nu klart. Syftet med häftet är att 
väcka intresse för den nya biologin. 
Biologiämnets expansion är närmast explosions-
artad. Nya forskningsrön inom molekylärbiologi 
och miljö är dagliga nyheter. Häftet fokuserar på 
evolution, samtidigt som ett ekologiskt perspek-
tiv genomsyrar innehållet. 
Linnélektioner – inspiration för kunskap finns nu 
översatt till japanska, sedan tidigare finns en 
engelsk översättning. 
Häften i serien Linnélektioner beställs via skol-
projektets webbsida där också pdf-filer finns fritt 
tillgängliga, japanska häftet endast som pdf. Se 
www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne

Havet 2007 
www.havet.nu

Havet.nu är en gemensam satsning 
från Sveriges tre Marina Forskningscen-
tra. Här finns samlad information om 
havet, havsmiljöarbete och 
havsforskning. Årsrappor-
ten Havet 200� samlar de 
senaste resultaten från den 
nationella miljöövervak-
ningen i samtliga svenska 
havsområden; Bottniska 
viken, Egentliga Öster-
sjön och Västerhavet. 
Finns att beställa eller 
ladda ner från hemsi-
dan.

Människan och faunan 
Etnobiologi i Sverige 3
Centrum för biologisk mångfald 
Wahlström & Widstrand 200�, 543 s
ISBN: 9�8-91-46-21�51-0

Den tredje delen i bokver-
ket Etnobiologi i Sverige, 
Människan och faunan, 
överblickar människans 
nära förhållande till djuren 
i naturen genom tiderna.
Läs och lär om olika ar-
ters nytta och kulturhis-
toria, till exempel djuren 
i matkulturen, djurma-
terial i slöjd och hantverk och 
fågelskådande förr och nu.

A
tt

 l
äs

a

linnélektioner  idéhäfte 6 – Efter Linné  www.bioresurs.uu.se     1    

Östersjön på webben
www.bioresurs.uu.se

På www.bioresurs.uu.se, se 
biologilänkar/Marint: Havet, 
Östersjön finns bland an-
nat en länk till Finska sta-
tens Östersjösida. En serie 
presentationsbilder med 
TEMA Östersjön.  Där 
finns bilder över tillrin-
ningsområde, djupkarta, 
salthaltsskiktning med 
mera. En skrift med be-
skrivande text finns också att 
ladda ner. 

Liv i sjö – om smådjur i sötvatten
Eva-Lena Larsson
Göteborgs Naturhistoriska Museum, 2� s
www.gnm.se

Det här är en skrift som 
hängt med länge. Nu har 
den reviderats och lagts ut 
på Naturhistoriska museets 
hemsida. En behändig skrift 
för en enklare sjöundersök-
ning. Stora tecknade bilder 
samt beskrivningar. Ladda 
hem, skriv ut, och ta med den ut på 
exkursionen!
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Christina Polgren 
Föreståndare. Inriktning förskola, 
skola och vuxenutbildning.
christina.polgren@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

B
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Sverige

Avsändare:

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Box 592, 751 24 Uppsala

Britt-Marie Lidesten
Inriktning gymnasium.  
Projektledare för Skolprojekt Linné.
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se
018-471 50 66
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Det är vi som jobbar på 
Nationellt resurscentrum  
för biologi och bioteknik:

Kursutveckling,  redaktör för 
Bi-lagan, annonsansvarig.
malin.planting@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Susie Broquist

Inriktning förskola och
grundskola f-6
susie.broquist@bioresurs.uu.se

Malin Planting

Kalendarium
Nationalnyckelkurser 
Under 2008 genomförs tre kurser i anslut-
ning till utgivningen av nya band i National-
nyckeln till Sveriges flora och fauna. Delta-
garna betalar kost och logi själva men ingen 
kursavgift uttages. 

Mossor
Borås 1�-18 april. 
Kursledare: Thomas Hallingbäck

Fjärilar
Sundsvall 20-21 augusti.
Kursledare: Markus Franzén 

Skalbaggar
Bråbygden, Småland 3-4 september.
Kursledare: Bengt Ehnström

Arrangerar gör ArtDatabanken, Nationellt 
resurscentrum  för biologi och bioteknik 
och Naturskoleföreningen. Anmälan och 
info på www.bioresurs.uu.se

Vill du ha fler exemplar av Bi-lagan, kontakta oss på info@bioresurs.uu.se
 

Från skeppsapotek till 
moderna läkemedel
Välkommen till en temadag om bioteknik och 
läkemedel!

Inbjudan vänder sig till NO-lärare i senare 
delen av grundskolan och till lärare i biologi, 
kemi och naturkunskap på gymnasiet, samt till 
skolledare som vill satsa på en utveckling av 
bioteknik i skolan.

Regalskeppet Kronan sjönk 16�6 utanför 
Ölands kust. År 2001 påträffades en i stort 
sett komplett medicinkista. Vad säger den 
om dåtidens medicinska kunskap? Hur fung-
erar moderna läkemedel? Vilka resurser finns 
för att utveckla undervisningen i bioteknik? 
Diskussion kring kompetensutveckling i bio-
teknik. Deltagande, lunch och kaffe är kost-
nadsfritt.
Orter och dagar: Göteborg 2/4, Malmö 3/4, 
Luleå 8/4, Falun 11/4 och Norrköping 23/4.
Information och anmälan: www.bioresurs.uu.se 
Efteranmälan i mån av plats.

Bioteknikveckan 2008
Bioteknikveckan genomförs under v 44 i Umeå. 
Preliminärt program:
2�/10 Labkurs för lärare i grundskolan 4-9
28/10 Föreläsningar med koppling till aktuell 
forskning.
28-29 /10 Labkurs för lärare i gymnasiet.

29/10 Bioinformatikövningar med bioteknik-
pub (kvällstid).
Bioteknikveckan 2008 anordnas av Nationellt 
resurscentrum för biologi och bioteknik i sam-
arbete med Umeå universitet. 
Programmet presenteras på www.bioresurs.
uu.se under våren.
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Trevlig vår önskar vi på resurs-
centrum till alla läsare!
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