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Okänd mygga upptäckt i Fiby 
6ALL.Y&60R. Det här är en fyra millimeter 
lång gallmygga av den for Sverige nya arten 
Dicerura rossica, som de av Svenska anprojek
tet stödda tyska entomologerna Mathias och 
Catrin Jaschhof upptäckte i Fiby urskog utan
för Uppsala 2.009. 

Paret Jaschof har hittat hundratals nya arter 
av gallmyggor i Sverige, varav många tidigare 
var helt okända for vetenskapen. 

En annan gallmyggeart som de upptäckt är 
Aprionus victoriae, uppkallad efter art
projektets beskYddarinna kronprinsessan 
Viktoria. Gallmyggor är fredliga och suger inte
blod. 
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Giftig mask med glassig krämig känsla 
SLEII.ASKAR. Världens längsta djur är täcktes av forskare vid Göteborgs uni

versitet 2.007.' Den som hittar en ny art 
får bestämma dess latinska namn, 
men de svenska namnen måste god
kännas aven speciell namnkommitte. 
Kommitten höll med forskarna om att 
maske"iis färg ger deri "en glassig krä-

en 50 meter lång slem
maskart och beskrevs 
redan 1770. Mer än 2.00 

år senare upptäcks 
fortfarande nya arter av 
slemmaskar, nemerti
ner, utanfor Bohus
kusten. Den här 
glassnemertinen upp-

, mig känsla" och godkände namnet. 
Den är dock inte ätlig. Slemmet inne
håller nervgift. ' 

ängden kända arter ökar 
BIOLOGI. Den kända 'biologiska mångfalden blir 
bara större och större. Sedan Svenska artprojek
tet startade 2002 har flera tusen arter upptäckts 
som ingen tidigare visste fanns här. Nära 900 av 
dem var till och med helt okända för vetenska
pen innan de hittades i Sverige. 

pA BARA TIO AR har antalet kända arter 
av djur, växter och svampar i Sveri
ge ökat med nära fem procent. Inom 
Svenska artprojektet har mer än 2. 400 

nya arter upptäckts. I några fall har 
det också visat sig att det man tidiga
re trodde var separata arter i verklig
heten inte är det. 

- Resultaten är häpnadsväckande. 
De överträffar vida förväntningar vi 
hade när projektet startade. Men sä-

kert kommer ytterligare flera tusen 
arter att ha upptäckts innan vi upp
fyllt målet att ha beskrivit så gott som 
alla flercelliga arter i Sverige, säger Ulf 
Gärdenfors, professor i naturvårds
biologi vid SLU och chef för de veten
skapliga delarna avartprojektet. 

Artprojektets vetenskapliga del 
innehåller både stöd till kvalitets
kontroller av cirka 50 000 tidigare 
gjorda artbeskrivningar från Sverige 
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och satsningar på att upptäcka nya 
arter, (ramför allt inom dåligt kända 
organismgrupper. 

- Chansen att hitta nya däggdjur 
i Sverige är nog obefintlig och även 
upptäckten aven ny inhemsk fisk
eller fågelart skulle vara sensationell. 
Däremot finns stora möjligheter att 
hitta nya arter inom mindre kända 
men artrika grupper som till exem
pel små kräftdjur, rundmaskar, två
vingar, kvals'ter och sporsäcksvampar, 
säger Ulf Gärdenfors. 

EN RAPPORT OM artprojektets första 
tio år som han. och kollegan Rikard 
Sundin sammanställt visar att föt Sve
rige och för vetenskap~n nya arter upp
täckts framför allt bland vissa insekts
grupper. Även bland maskar och andra 
ryggradslösa djur, svampar, alger, la
var, mossor och till och med en del frö
växter har tidigare okända arter hit-

tats. Däremot finns inga upptäckter av 
nya arter av inhemska däggdjur, fiskar, 
grodor eller andra ryggradsdjur. 

- Antalet kända arter av ryggrads
djur i Sverige har till och med mins
kat något $edan genetiska analyser 
visat att det vi trott var upp till åtta 
slQlda arter av sikfiskar i själva ver
ket bara är två, siken och siklöjan. Det 
är ett exempel på att stora utseende
mässiga skillnader inte behöver bety
da att man har att göra med olika arter, 
säger Ulf Gärdenfors. 

Motsatsen är dock vanligare. I flera 
fall har genetiska analyser visat att det 
som såg ut att vara näst intill identiska 
individer av samma art i själva verket 
tillhört olika if ter. Det gäller till exem
pel daggmaskarna. 

- Vi trodde det fanns 16 arter dagg
maskar i Sverige, men nu visar gene
tiska analyser att det är ungefär 50. 

På samma sätt har olika svampar, till 
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Pensionerad lärare slår artrekord Mild släkting förbisågs Lus lever på fjädrar 
PUCKELFLUGOR. Sven-Olof U1efors i Alsterbro utanför 
Kalmar har förmodligen rekord i upptäckt av nya arter 
i Sverige. Efter pensioneringen som lärare för tio år se
dan har han ägnat all tid åt att ta emot och detaljstu
dera puckelflugor som samlats in ftån hela landet. Hit
tills har han hittat omkring 800 för Sverige nya arter, 
varav 500 är nya för vetenskapen. Alla är ännu inte of
ficiellt godkända som nya "arter, men i de fall där andra 
forskare dna-tesfat flugorna har U1efors artindelning 
alltid visat sig stämma. Den här puckelfiugan är från 
Station Linne på Öland, där insekter som samlats in i 
det så kallade Malaisefålleprojektet sorteras för vidare 
bestämning av experter. 

HATTSVAlIPAR. En organism behöver 
inte vara pytteliten för att undgå 
upptäckt. Den här rosa vaxskivlingen 
är en av flera nyupptäckta arter av 
hattsvampar i Sverige. Med en hatt 

KIKLÖSS. Den här käklusen av den 
nyupptäckta arten Philopterus 
erythrini hittades på en rosenfink vid 
Ottenby fågelstation på Öland. Käk
lössen är en nästan helt outforskad 
insektsgrupp inom vilken ett stort 
antal nya arter väntas bli upptäckta 
under de närmsta åren. Käklöss lever 
på fåglar och äter deras fjädrar. Att 
även fåglar som sällan flyttar ändå 
ruggar tros vara en evolutionär an
passning till slitaget på fjädrarna 
som käklössen orsakar. 

på 3 till 12 centimeter i diameter och 
en S till 12 centimeter lång fot är den 
inte svår att se. Förmodligen har den 
varit förbisedd därför att det finns en " 
snarlik art, besk vaxskivling. Till 
skillnad från sin beska släkting har 
den rosa vaxskivlingen mild smak 
och icke-gulnande "kött". 
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Fler insekter, alger och svampar upptäcks 
I dag är mer än 16 gånger fler arter kända 
i Sverige än under Carl von Linnes tid, och ännu 
återstår förmodligen flera tusen ännu okända 
arter att upptäcka. Som synes är det främst 
bland insekter och andra leddjur och svampar 
som nya arter upptäckts. I dag vet vi att rygg
radsdjuren, det vill säga däggdjur, fiskar och 
fåglar, utgör en mycket liten andel av alla arter. 
Kärlväxter, det vill säga blommor, buskar och 
träd, är också en mindre andel av samtliga 
kända arter. 

på uppdrag av riksdagen driver Artdata
banken vid Sveriges lantbruksuniversitet sedan 
2002 Svenska artprojektet. Syftet är att kartläg
ga och sprida information om alla Sveriges fler-
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, celliga växter, svampar och djur. Projektet arbe
tar med att inventera och beskriva dåligt kända 
arter och sprida kunskap om Sveriges flora och 
fauna genom bokverket Nationalnyckeln. Dess
utom ges stöd till museer, bland annat för att 
göra samlingarna tillgängliga i offentliga databaser. 3 445 svenska arter 56 000 svenska arter 

snabbt i· Sverige 
exempel kremlor och sprödingar, visat 
sig vara fler arter än vad man kan döma 
av utseendet, säger U1f Gärdenfors. 

Nya arter upptäcks när forskare 
hittar och beskriver dem, men åtskil
liga människor kan ha sett dem långt 

"Chansen att hitta nya 
"däggdjur 
i Sverige är nog 
obefintlig och 
även upptäckten 
aven ny 
inhemsk fisk
eller fågelart 
skulle vara 
sensationell. " 

ULF GÄRDEN
FORS, 
professor i 
naturvårds
biologi 
vidSLU. 

tidigare. Många har säkert sett pytte
små puckelflugor på någon död växt 
eller dött djur, men det har behövts 
expertkunnande och mikroskop för 
att upptäcka att alla inte är likadana 
utan hör till många hundra olika arter. 

- AY DE NÄRMARE Z SOO ARTER som upp
täckts inom artprojektet är det kanske 
bara ett so-tal ytterst små kräftdjur och 
maskar som förmodligen aldrig setts 
av något mänskligt öga innan de sål
lades fram från bottensediment utan
för Västkusten, säger U1f Gärdenfors. 

Något som är mycket litet är förstås 
svårare att hitta och undersöka än nå
got som är stort. Därför är det rätt na
turligt att de allra flesta arter som fun
nits kvar att upptäcka är, som det he
ter i Olle Adolphsons och Beppe Wol
gers barnvisa om okända djur, "små, 
mycket små, mycket små". 

- Men märkligt nog lyckades även 

ganska stora arter länge undgå upp
täckt. Det gäller till exempel några ar
ter av fårgstarka skålsvampar liksom 
flera trådskivlingar som kan bli deci
meterhöga. Problemet här har varit 
brist på experter som kunnat skilja 
dem åt, säger U1f Gärdenfors. 

Alltsedan Carl von Linne började 
försöka få ordning på naturen har så 
kallade taxonomer systematiskt ar
betat med. att upptäcka, beskri~a och 
namnge nya arter. Men man ska inte 
för den skull tro att bara de allra mest 
sällsynta arterna undgått upptäckt 
fram till i dag. 

- Yl KÄNNER TILL FÖR LITET om de ny
upptäckta arterna för att veta vilka som 
bör rödlistas, men förmodligen är det 
bara en mindre del av dem som hotas 
av utrotning. Fortsatt forskning kom
mer nog att visa att många är ganska 
vanliga, säger U1f Gärdenfors. 
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Mask med 
ovanligt sexliv 
DRAKULAIIASK. Det här är en draku
lamask som upptäcktes på korall
djuret större piprensare utanför
Västkusten 2007. Det finns bara ett 
tidigare fynd av denna art av havs
borstmask, som gjordes i havet ut
anför Spanien. 

Drakulamasken och en del andra 
havsborstmaskar har ett märkligt 
sexliv. Själva sexet sköts aven sepa
rat del, som när det är dags växer ut 
från maskens kropp, lossar, simmar 
upp till ytan, parar sig och dör -
medan resten av masken lever vida
re på bottnen. 

Den mörkare delen på bilden är 
huvudindividen och dc::n längre, 
ljusare är könsdelen som håller på 
att utvecklas. 

Eftersom trålfisket gjort större 
piprensare till en utrotningshotad 
art är det mycket möjligt att också 
drakulamasken är utrotningshotad. 

En del kanske frågar sig om det
verkligen är nödvändigt att känna till 
och beskriva precis alla djur-, växt- och 
svamparter, ner till minsta lilla kräft
djur, kvalster, mask, mossa, puckel
fluga eller sporsäcksvamp. Klarar sig 
inte världen rätt bra ändå? 

ULF GÄRDENFORS JÄMFÖR betydelsen 
av Artprojektet med den (mångdub
belt dyrare) jättelika kartläggningen 
av människans arvsmassa, som blev 
klar för tio år sedan. 

- Först med den blev det möjligt 
at( ta reda på vad alla de olika gener
na gör och deras betydelse för hälsa 
och sjukdom. Att ha namn och kun
na artbestämma något är en nödvän
dig förutsättning för att kunna fors
ka kring hur det fungerar, dess roll i 
ekosystemet och i slutänden dess bety
delse för oss själva och vår egen över
levnad, säger U1f Gärdenfors. 


