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Abstract  

To determine whether the spider communities in spruce Picea abies plantations in southern Sweden 
differ between trees of various ages, the spiders from minor, young and older trees has been collected 
during May and June 2016. The minor trees were 1.5–2.0 m, the young trees were 19–20 m and the 
older trees were over 22 m high. The spiders were collected from five plantations of each age category 
and from ten trees in each plantation. The spiders from ten of the dead branches inside of each older 
plantation were collected as well. 59 different species were found and all together 970 spider specimens 
were collected. The results showed many different things, for example that the species on the dead 
branches were mainly web spiders and that many of the species on the minor trees prefer the field layer 
as habitat. My study was compared to three other spider studies, one from Sweden, one from the Czech 
Republic and one from Norway. The comparison showed differences in the collected spider species 
which could be explained by the various methods used in the different studies and whether the spiders 
in the study had been collected during early summer or throughout the whole season. The spiders 
collected in this study could in the future be used to detect changes in the spider fauna caused by 
climate change.  
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Inledning 

Under våren och sommaren går det ofta att få syn på spindlar när de jagar på marken eller 

sitter i sina nät. Att spindlar är vanliga märks tydligt i naturen men exakt hur vanliga de är kan 

vara svårt att uppskatta. Sven Almquist är en känd svensk profil i spindelsammanhang 

(Cederholm 2007). Inspirationskällan till denna undersökning är en undersökning från 1982 

där Almquist samlat in spindeldjur från åtta granplanteringar av olika åldrar. Eftersom granen 

har blivit allt vanligare i Skåne (Brunet & Berlin 2004, s. 55) finns det goda skäl till att ta reda 

på vilka arter som granen för med sig. Spindlar har visat sig vara en djurgrupp som påverkas 

kraftigt av klimatförändringar (Kozlov et al. 2015) vilket gör att spindelinventeringar kan få 

betydelse i framtiden. Syftet med arbetet har varit att jämföra spindelfaunan i granplanteringar 

av tre olika åldrar. 
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Bakgrund 

Spindlar 

Spindlar är leddjur precis som insekter och har ett exoskelett utanpå kroppen, likt en rustning 

(Roberts 1995, s. 9). Spindlar är av samma djurstam som insekter d.v.s. leddjur, men tillhör 

klassen spindeldjur. Trots det kallas spindlar ibland felaktigt för insekter (Beverley & 

Ponsonby 2003, s 248). En spindels kropp består av två delar, där den främre delen heter 

prosoma och den bakre opisthosoma. Bak- och framkropp kopplas samman av en smal midja, 

pedicel. Spindeln använder sin prosoma för att röra sig och ta in föda medan opisthosoma 

bland annat används till andning, matspjälkning, reproduktion och för att tillverka silke 

(Foelix 2011, s. 3). 

 

Allmänt om spindlar 

Spindlar är bland de vanligaste landlevande rovdjuren och de är vanliga i trädskiktet (Thunes 

et al. 2004). Spindlarna lever bl.a. av växtlevande djurarter och utgör föda åt trädlevande arter 

som fåglar och myror. På så vis hjälper de till att bibehålla ett fungerande ekosystem. Det 

finns ekologiska skillnader mellan olika spindelarter vilket gör det till en bra djurgrupp att 

studera för att upptäcka ekologiska mönster. Förändringar i klimat har visat sig påverka både 

mängden spindlar och artsammansättningen i spindelsamhällen och spindelinventeringar hade 

därför kunnat hjälpa till att påvisa begynnande klimatförändringar (Kozlov et al. 2015). 

 

Antalet spindelarter i Sverige förändras från år till år men just nu finns det ca 732 kända arter 

(Jonsson, Sandström & Kronestedt 2013). Samtliga arter av spindlar är predatorer. Många 

fångar in sina byten genom att spinna fångstnät, andra jagar sina byten. Bytesdjuren är i 

många fall insekter men även andra leddjur blir ofta byten (Foelix 2011, s. 3, 217). Stora 

mängder spindlar kan hittas på en liten yta men få spindlar formar sociala grupper likt de hos 

myror eller bin (Foelix 2011, s. 261, 299). 

 

Vid parning spelar uppvaktningen en stor roll. Uppvaktningen kan exempelvis ske genom att 

hanspindlarna, med rörelser, gör en typ av uppvisning. Vissa arter så som trumspindeln 

Anyphaena accentuata, trummar med sina framben på löv för att få honornas uppmärksamhet 

(Hörweg & Jonsson 2015). De spindlar som jagar nattetid eller som spinner fångstnät 

använder mekanoreceptorer för att upptäcka rörelser och vibrationer. Näten spinns av flytande 

proteiner som produceras i spindlarnas spinnkörtlar och mynnar ut i spinnvårtorna bak på 

spindelns kropp (Kronestedt 1995, s. 133–134).   

 

Att fånga in och samla spindlar 

Roberts (1995) skriver i sin bestämningsbok om metoden att slå ned spindlar på ett skynke 

med hjälp av en käpp som en lämplig metod att fånga in spindlar från buskar eller lågt 

växande grenar. När spindlar samlas in till undersökningar är det oundvikligt att de bevaras i 

sprit. Stora mängder spindlar bör inte avlivas i onödan men om det görs med ett seriöst syfte 

kan det leda till att hotade spindlar blir skyddade (Roberts 1995, s. 26–30). 
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Granen i skåne 

Nya studier indikerar att granen på vissa platser i Skandinavien överlevt istiden och sedan 

spridits vidare till Sverige (Kullman 2016, s. 197). Granen har kom till Skåne för mellan 300 

och 400 år sedan (Emanuelsson, Billqvist, Lewan, Bergendorff & Carlsson 2002, s. 259). I 

slutet av 1800-talet började granen planteras i stor skala. Granen trivs till skillnad från tallen 

(Pinus sylvestris) inte på sandiga marker (Emanuelsson et al. 2002, s. 259) utan mer i 

näringsrika, fuktiga marker (Anderberg 2004). Efter skiftesreformerna minskade behovet av 

betesmarker och den näringsrika jorden användes istället till granplanteringar. Även 

jordbruksmarker som inte längre användes blev granplanteringar och även somliga lövskogar 

gjordes om till granplanteringar. Planteringen av gran ökade under 1900-talet och i början av 

2000-talet bestod skogen i Skåne av 46 % gran (Emanuelsson et al. 2002, s. 259).  

 

Utbredningen av granskog under 1900-talet skedde mycket hastigt. Arealen gran i Skåne var 

dubbelt så stor 1990 som 1960 och fem gånger så stor 1990 som på 1930-talet. Från och med 

1990 har ökningen inte längre fortsatt i samma takt (Brunet & Berlin 2004, s. 55, 58). Att 

mycket gran planteras i Skåne beror främst på den ekonomiska vinningen. Granen växer 

snabbare i skånskt klimat än i norrländskt och även transportkostnaderna blir mindre. Att 

granen växer snabbare i Skåne beror förutom det gynnsamma klimatet även på att den ofta 

planteras på näringsrik jord (Emanuelsson et al. 2002, s. 261–265). Granplanteringar avverkas 

då de nått en ålder på 60–70 år (Emanuelsson et al. 2002, s. 261). Andelen granbestånd i 

Skåne som tillkommit på naturlig väg och inte planterats är mycket liten. Att låta äldre 

granbestånd fortsätta växa hade kunnat ge kunskap om hur granen, på lång sikt, påverkar och 

påverkas av andra trädslag (Brunet & Berlin 2004, s. 73, 170). 

 

 

 

Figur 1. Äldre granplantering nr.1 (figur 6 och 7). Foto: J. Forkman, 3 maj 2016. 
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Kritik mot granen 

Granplanteringar har kritiserats för att göra det skånska landskapet fulare och förstöra resterna 

av kulturlandskapet. Granplanteringar försurar och utlakar även marken vilket förstör marken 

och leder till mindre biologisk mångfald. År 1974 kom en lag som skulle förhindra att 

bokskog avverkades för att ge plats för gran. Lagen heter Bokskogslagen och innebär att det 

på mark där bokskog avverkats inte får planteras annat än bok (Emanuelsson et al. 2002, s. 

252, 261–265). En möjlig följdverkning av den utbredda etableringen av granplanteringar i 

Skåne är att granen sprider sig och konkurrerar ut andra trädslag. Granar som påträffas i 

naturreservat av lövskogskaraktär eller tallskogar borde därför tas bort. Som en förebyggande 

åtgärd behöver granplanteringar inuti naturreservat ersättas av lövträd. Granens framfart har 

lett till att hela Sveriges skogsareal blivit större och då främst arealen granskog. Arealen 

ädellövskog har däremot minskat. Som en reaktion på den minskade arealen ädellövskog kom 

Ädellövskogslagen 1984 för att skydda skogarna och bromsa granens framväxt (Brunet & 

Berlin 2004, s. 10–11, 17). 

 

Undersökningar av spindlar på granar 

Allt mer data tyder på att klimatet blir allt varmare vilket kan komma att förändra hur 

organismer interagerar med varandra (Kozlov et al. 2015). För att ta reda på hur olika arter 

interagerar med varandra krävs det ingående undersökningar av olika djurgrupper. Att studera 

hur predatorer och deras byten påverkas av klimatförändringar är nödvändigt för att det ska gå 

att upptäcka om hela ekosystems funktioner är på väg att förändras. Eftersom spindlar är 

vanliga i trädskiktet är det också lämpligt att studera trädens spindelarter (Kozlov et al. 2015). 

 

Spindelinventeringens inspirationskälla  

Biologilektor Sven Almquist disputerade i Lund 1973 med en avhandling om ekologin hos 

sandlevande spindlar (Cederholm 2007). Almquists stora intresse för spindlar resulterade i en 

omfattande bestämningslitteratur i två delar över de svenska spindlarna (Almquist 2005, 

2006). Förutom att författa verken ritade han även de cirka 2700 avbildningarna (Cederholm 

2007).  

 

Till grund för detta examensarbete ligger en undersökning av spindlar som Almquist (1982) 

bedrev april till oktober 1980. Till undersökningen samlades 14 047 spindeldjur in från 

granplanteringar i södra Skåne. I inventeringen var det främst markskiktet som undersöktes 

men spindlar samlades även in från granplantor och från döda grenar inuti planteringarna. 

Spindlar från åtta granplanteringar av olika åldrar undersöktes vid sex upprepade tillfällen och 

i varje plantering inventerades grenarna från fem granar (Almqvist 1982). När resultatet från 

min undersökning jämförs med Almquists (1982) resultat kommer det inte att jämföras med 

spindlarna funna i markskiktet utan bara med de som samlats in från granarnas grenar. 
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Några av spindlarna i undersökningen 

För att kunna jämföra resultatet i min undersökning med andra undersökningar så kommer 

några av de vanligaste spindlarna listas tillsammans med fakta om habitat och speciella 

karaktärsdrag. De svenska spindelnamnen är hämtade från Jonsson, Sandström & Kronestedt 

2013. 

 

Theridiidae, klotspindlar 

Enoplognatha ovata, äggspindel – av de åtta arterna Enoplognatha som finns i norra Europa 

är E. ovata den vanligaste. Arten är gulblek, ibland med röda fläckar och går lätt att känna 

igen på sina långa ben. Arten blir könsmogen på sommaren. Arten är mycket vanligt 

förekommande i norra Europa och lever på buskar och annan lågt växande vegetation 

(Roberts 1995, s. 289–290). På grund av att arten föredrar delvis öppna markytor hittas den 

ofta i gläntor. E. ovata finns utbredd i hela Eurasien (British Arachnological Society 2016). 

 

Platnickina tincta, bläckklotspindel – tidigare vetenskapliga namn Theridion tinctum 

(Dyntaxa 2016). Arten spinner ett till synes ostrukturerat nät på exempelvis buskar, grenar, 

bark eller i låg vegetation. Hanarna blir könsmogna under sommaren men honorna kan leva 

kvar till fram på hösten. Arten finns utbredd i norra Europa (Roberts 1995, s. 281, 287). Arten 

är även utbredd i Skandinavien (British Arachnological Society 2016). 

 

Phylloneta sisyphia, tältklotspindel (figur 2) – tidigare Theridion sisyphium (SLU 2016) 

spinner nät i grova buskage eller låga grenar. Nätet består av enskilda trådar, spunna kors och 

tvärs. Arten är vanligt förekommande i norra Europa (Roberts 1995, s. 281–282). Könsmogna 

individer hittas oftast tidigt på sommaren, under maj och juni men de kan ibland finnas kvar 

till oktober. Arten är även vanlig i västra och centrala Europa (British Arachnological Society 

2016). I Tjeckien är arten mycket vanlig, speciellt på soliga ytor i skogsområden (Buchar & 

Ruzicka 2002, s. 42–43). Fynd av arten har rapporterats in från hela Sverige (Sandström et al. 

2014). 

 

 

 
Figur 2. Juvenil hane av Phylloneta sisyphia, tältklotspindel. Foto: D. Andersson. 
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Linyphiinae, mattvävarspindlar 

Linyphia triangularis, ängsbaldakinspindel (figur 3) – är en vanlig art i familjen mattvävare, 

Linyphiidae. Spindeln hittas i granplanteringar och skogsbryn, både i buskskiktet och en bit 

upp i träden. Arten spinner ett nät som liknar en matta som fästs på ett underlag av buskar, 

tuvor eller dylikt. Långa trådar som fästs från nätet till vegetationen ovanför får flygande 

insekter att trassla in sig och falla ned i nätet. Arten är vanlig i nästan hela Sverige förutom i 

de nordligaste delarna och är dessutom vanlig överlag i Europa och norra Asien. Spindeln 

känns lätt igen på sin mönstrade bakkropp. Den blir könsmogen i slutet av sommaren 

(Hörweg & Jonsson 2014).  

 

 

 
Figur 3. Juvenil hona av Linyphia triangularis, ängsbaldakinspindel. Foto: D. Andersson. 

 

 

Neriene peltata, kvistbaldakinspindel (figur 4) – spinner mattliknande nät i låg vegetation, så 

som buskar eller de nedersta grenarna på träd. Den är vanlig i norra Europa (Roberts 1995, s. 

366–367). Arten förekommer ofta på granar. Både hanarna och honorna blir könsmogna tidigt 

på sommaren (British Arachnological Society 2016). 

 

 

 
Figur 4. Juvenil hane av Neriene peltata, kvistbaldakinspindel. Foto: D. Andersson. 
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Obscuriphantes obscurus, barrmattvävare – tidigare Lepthyphantes obscurus (Dyntaxa 2016). 

Arten spinner mattlikande nät, som om de lämnas ostörda kan bli ganska stora. Arten blir 

könsmogen från vår till höst (Roberts 1995, s. 357, 359). Arten hittas ganska ofta på granar 

(Almquist 1982). Arten verkar vara som allra vanligast i juli (British Arachnological Society 

2016). Fynd av arten har rapporterats från hela Sverige (Sandström et al. 2014). 

 

Tetragnathidae, käkspindlar 

Metellina mengei, munkspindel – tidigare Meta mengei, är en av de vanligaste hjulspindlarna i 

norra Europa. Den spinner sitt runda, hjulformade nät nära marknivån eller max några meter 

ovanför. Vanligast är den på våren eller tidig sommar (Roberts 1995, s. 306–308). Den kan 

förväxlas med M. segmentata (British Arachnological Society 2016).  

 

Tetragnatha, sträckkäkspindlar 

Tetragnatha obtusa, pärlsträckspindel – har ett mörkt mönstrat utseende. Arten lever i träd 

men även på barrträd i närheten av hedmark och blir könsmogen under sommaren. Spindeln 

är vanligt förekommande i norra Europa (Roberts 1995, s. 304). 

 

Araneidae, hjulspindlar 

Cyclosa conica, konspindel – båda av de två arterna ur spindelsläktet Cyclosa som finns i 

Europa har hittats i Sverige men C. conica är den vanligaste av dem och går att hitta i nästan 

hela landet förutom kalfjället. Arten, som trivs bäst i skuggiga granskogar, spinner ett tätt 

hjulformat nät en till två meter över marken. I nätet fäster spindeln växtdelar och bytesrester 

för att kamouflera sig. Arten blir könsmogen från maj till augusti. Karaktäristiskt för arten är 

att den har en konformad förlängning på bakdelen av kroppen vilken gör den lätt att känna 

igen (Hörweg & Jonsson 2016).  

 

Mangora acalypha, ljusterspindel – spinner ett hjulformat nät på buskar eller lågt växande 

vegetation och hittas ofta sittandes i nätets center, väntandes på bytesdjur (Roberts 1995, s. 

337–338). Arten trivs på soliga ytor och gärna i torra marker. Den blir könsmogen tidigt på 

sommaren, maj till juni (British Arachnological Society 2016). 

 

Anyphaenidae, spökspindlar 

Anyphaena accentuata, trumspindel – är den enda arten från den över 500 arter stora familjen 

spökspindlar som hittats i Nordeuropa. Arten har hittats som mest norrut i Medelpad och har 

samma breddgradliga gräns i Norge och Finland. Spindeln känns igen på sina 4 mörka, 

pilformade fläckar som sitter på bakkroppen. Arten trivs på trädstammarna på lövträd men 

även i kronorna men den hittas också i buskar och på barrträd. Vid parning uppvaktar hanarna 

honorna genom att vibrera med bakkroppen och samtidigt trumma med sitt främsta par ben på 

de hopvikta löv där honorna har sina gömslen. Arten blir i könsmogen sent på våren och är 

vanligast i maj och juni men vuxna individer kan hittas sommaren igenom (Hörweg & 

Jonsson 2015). 
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Philodromidae, snabblöparspindlar 

Phiodromus cespitum, trädsnabblöpare – föredrar i princip samma habitat och har samma 

jaktmetod som P. aureolus och är vanlig och utbredd i norra Europa. (Roberts 1995, s. 169–

171). Arten föredrar snår och örter som habitat snarare än högre växande vegetation men 

hittas även på träd. Vanligast är arten i början och mitten av sommaren (British 

Arachnological Society 2016). 

 

Philodromus collinus, gransnabblöpare – är mycket lik både P. cespitum och P. aureolus till 

utseendet med skillnad av ett band av vita hårstrån vilka smalnar av vid spinnvårtorna som 

saknas på de övriga. Arten förekommer oftast på de lägre grenarna i barrträd och är vanlig i 

juni (Roberts 1995, s. 172).  

 

 

 
Figur 5. Juvenil Philodromus sp., troligtvis P. cespitum, trädsnabblöpare. Foto: Lars Jonsson 

 

 

Thomisidae, krabbspindlar 

Diaea dorsata, bladkrabbspindel – fångar sina byten på löven i träd och buskar. Benen på 

hanarna är grönaktiga med bruna fläckar. Arten hittas vanligen i lövverket på barrträd och ek. 

Arten blir könsmogen under sommaren och är vanlig i norra Europa (Roberts 1995, s. 156). 

Arten är lätt att fånga genom att slå på grenar och känns lätt igen i fält tack vare sin gröna färg 

(British Arachnological Society 2016). 
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Tidigare undersökningar 

Tre andra undersökningar av spindlar i barrskog har använts som underlag för att se om det 

finns några likheter eller skillnader mellan dem och min egen undersökning. En av 

undersökningarna är den av Almquist (1982) som nämnts tidigare. De två andra är dels en 

tjeckisk undersökning från 2011 (Korenko, Kula, Šimon, Michalková & Pekár 2011) och en 

norsk undersökning från 2004 (Thunes et al.). 

 

Undersökning från Sverige 

Genom att dela upp Almquists (1982) resultat från granplanteringarna i tre delar kan det lättare 

jämföras med min undersökning. Kategori ett (bilaga 1) består av granar från planteringar med 

en ålder på fyra och åtta år och från deras grenar samlades det in 482 spindlar. Kategori två 

består av granar med åldrar på 13, 18 och 22 år och från deras grenar samlades det in 522 

spindlar. Kategori tre består av granar med åldrar på 40 och 60 år och från deras grenar samlades 

det in 31 spindlar.  

 

Undersökning från Tjeckien 

I en tjeckisk undersökning (Korenko et al. 2011) jämfördes spindelsamhällen i barr- och 

lövträd med varandra. Spindlarna samlades in genom att grenar, med en höjd på max tre 

meter, slogs med en käpp och att materialet fångades upp i ett 4 m2 stort fångstnät. 

Inventeringen bedrevs från maj till oktober under 2005 och 2006. Tre olika sorters trädslag 

från de båda kategorierna studerades och resultatet visade att barrträden hade både en större 

artdiversitet och ett större artantal än lövträden. De tre sorternas barrträd som undersöktes var 

gran, tall och lärk (Larix decidua). Träden som undersöktes var mellan 15 och 34 år gamla. 

Resultatet visade att varken artdiversiteten eller artantalet skiljde sig väsentligt åt mellan de 

tre arterna av barrträd. Två olika granskogar undersöktes och totalt samlades det från 

granskogarna in 633 exemplar av 33 olika arter (Korenko et al. 2011). De tio vanligaste 

arterna finns listade i bilaga 2. 

 

Undersökning från Norge 

I en norsk spindelinventering från 2004 har faunan i två tallskogsområden undersökts. Själva 

inventeringarna ägde rum åren 1998–1999 och sammanlagt inventerades faunan från 24 träd. 

Träden hade en ålder mellan 70 och ca 250 år. Inventeringen bedrevs genom att insektsgiftet 

syntetiskt pyrethroid värmdes upp under träden och sedan steg till trädtoppen som ett gasmoln 

varpå spindlarna trillade ned. Totalt samlades det in 29 736 exemplar av 512 djurarter och av 

dem var 9,6 % spindlar. Då spindlarna inte kunnat bestämmas till art har släkt- eller 

familjenamnet använts. Sammanlagt 668 spindlar av 49 olika arter samlades in (Thunes et al. 

2004). De tio vanligaste arterna finns listade i bilaga 3 
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Landskapsanalys 

Planteringarna (figur 6 och 7) ligger i ett område som sträcker sig från Romelestugan till 

sydöst om Häckebergasjön. De flesta av planteringarna är centrerade till antingen den norra 

eller den södra delen av området som ligger i Lunds kommun. Bergarterna som dominerar i 

Häckeberga är kalksten, sandsten och granit medan berggrunden vid Romeleklint och 

Romelestugan domineras av granit och granitisk ortognejs (SGU 2016). Höjdskillnaderna 

mellan Häckeberga och Romeleklint är stora. I området kring Häckeberga varierar höjden från 

ca 50 till 90 meter över havet medan höjden vid Romeleklint varierar från 116 till drygt 175 

meter över havet på klintens topp (Lantmäteriet 2015).  

 

Som jordartskartan (figur 6) visar följer de flesta av undersökningslokalerna ett stråk av 

morän. Fläckar av kärrtorv, svämsediment och isälvssediment går att hitta i nära anslutning 

till undersökningsområdena. I den södra delen av jordartskartan (figur 6) finns samma 

variation av jordarter men främst i form av stråk med isälvssediment med mindre inslag av 

svämsediment samt en stor mängd mindre områden av urberg. 
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Figur 6. Jordarterna i det undersökta området. Siffrorna visar i vilken ordning som planteringarna 

inventerades. Insamlingsplatsen som senare visat sig vara självsådd har märkts ut som (2) 
(Jordartskartan vektor © SGU). 

 

 

Vegetationskartan (figur 7) visar hur planteringen av gran följer stråket av morän som är 

synligt i jordartskartan (figur 6). Även skog av lövträd växer i samma stråk, främst vid sidan 

av barrskogen. I området öster om Häckebergasjön är vegetationen mer varierad än i kartans 

nordligaste delar. Öster om sjön utgörs vegetationen av en blandning av löv- och barrträd med 

inslag av sankmark. Flera av undersökningsområdena i både de yngre och äldre 

granplanteringarna ligger mer eller mindre kant i kant med lövskog. I jordartskartan (figur 6) 

syns en stor variation även bland jordarterna.  
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Figur 7. Vegetationen i området. Öppen mark och åker har slagits ihop och kallas enbart för ”Öppen 

mark”. Siffrorna visar i vilken ordning som planteringarna inventerades (Terrängkarta vektor, vägkarta 
vektor © Lantmäteriet 2012/892). 

 

Häckeberga  

Ovanför de öppna gräsytorna kretsar en glada och mellan stammarna i den ljusa bokskogen 

syns ett par dovhjortars vita svansar då de förskrämda springer undan. Från ett vattendrag hörs 

kväkandet från hundratals ätliga grodor som är mitt inne i sin årliga parningsrit. 

 

Sedan medeltiden är det godset Häckeberga som satt prägel på landskapets omnejd. Landskapet 

präglas till stor del av vidsträckta ädellövskogar. Ett 4 450 hektar stort naturreservat bildades 

1982 för att bevara den variationsrika naturen. Syftet med reservatet var att det gamla 

kulturlandskapet skulle finnas kvar samtidigt som det bedrevs jord-och skogsbruk i området. 

Där skulle även skulle finnas utrymme för allmän rekreation (Länsstyrelsen Skåne 2010). 
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Naturreservatet, som ligger i Lunds kommun är uppdelat i två delar, en i öst och en i väst. De 

två delarna präglas av olika naturtyper. I den östra delen av naturreservatet finns två raviner och 

marken är där täckt av främst ädellöv- och granskog. Naturen i den västra delen är varierad och 

där finns både betad mark, mindre skogspartier och åkrar med fristående solitärträd (Brunet & 

Berlin 2004, s. 94, 133). 

 

Romeleåsen  

Från Romelestugan leder stigar genom det kuperade landskapet och vandraren bjuds på en 

variation av öppna marker, betade av hästar och skogar av olika trädslag. En gammal bok med 

väldig stam och bålgetingar som cirkulerar kring trädkronan är bara ett av inslagen i den 

variationsrika naturen. 

 

Själva Romeleåsen är en horst av urberg. Landskapet runt omkring horsten har till viss del 

formats av de många godsen som har anlagt parker och alléer men även stora skogsområden 

(Romeleåsen & Sjölandskapet 2016). Romeleåsens naturreservat ligger i Lunds kommun, det 

är ungefär 9000 hektar stort och ägs till stor del av de båda godsen Häckeberga och Björnstorp 

(Länsstyrelsen Skåne 2007). Romeleåsen är det enda av två områden i Skåne där det fortfarande 

går att hitta den fridlysta hasselmusen. Den har blivit betydligt ovanligare på senare år och 

klassas nu som akut hotad. Hasselmusen är en art som hotas när låg vegetation röjs bort i 

exempelvis plantskog. Det är främst på grund av den ökande granplanteringen som arten nästan 

försvunnit från Romeleåsen, där den tidigare varit väletablerad (Berglund & Berg 2015). I 

området kring Romeleåsen har bestånd av tätt växande hasselskog bevarats i syfte att bevara 

arten och öka populationen (Brunet & Berlin 2004, s. 133). 

 

 

Som figur 7 visar är vegetationen öster om Häckebergasjön präglad av löv-och 

barrskogsområden, både i form av större sammanhängande områden och mindre öar. I de 

sydöstra delarna av kartan finns flera minde partier med sankmark. Det variationsrika 

landskapet innebär att ingen av de markerade granplanteringarna ligger omsluten av enbart 

barrskog utan de ligger samtliga kant i kant med lövskog. Vegetationen i direkt anslutning till 

planteringarna är i inget fall öppen. 
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Syfte och frågeställning  

Syftet är att inventera spindelfaunan i granplanteringar av tre olika åldrar. Arterna på de olika 

gamla planteringarna kommer sedan att jämföras med varandra. Även resultaten från fyra 

andra spindelinventeringar kommer att jämföras med mitt resultat. Målet är att förklara varför 

artsammansättningen skiljer sig åt, både på de olika gamla granplanteringarna och i de olika 

undersökningarna. Min hypotes är att spindelfaunan kommer att skilja sig åt på de olika gamla 

granplanteringarna. Troligtvis kommer spindlarna från de yngsta granarna vara arter som trivs 

i buskskiktet. När de fyra olika undersökningarna jämförs med min kommer troligtvis 

Almquists (1982) resultat vara mest likt mitt eget. 

 

De tre frågeställningarna lyder:  

1. Hur ser spindelfaunan ut i skånska granodlingar?  

2. Finns det några tydliga skillnader mellan arterna på olika gamla planteringarna?  

3. Finns det några tydliga skillnader mellan artsammansättningen från andra undersökningar 

jämfört med denna? 
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Material och metoder  

Det material som använts vid infångandet av spindlarna är ett vitt draperi på 4 m2 att lägga 

under grenarna, skaftet från en kvast att slå ned spindlarna med, plastburkar med lock samt 

sprit för att spindlarna ska bevaras. En mobilkamera användes för att fotografera träden och 

dess grenar. Till artbestämningen användes stereolupp. 

 

Spindlarna samlades in från 15 granplanteringar i områden belägna mellan Genarp och 

Romeleåsen (figur 6 och 7). Under sju dagar mellan 3 maj och 15 juni 2016 samlades spindlar 

in från planteringar av tre olika åldrar. Dagarna som spindlarna samlades in på var soliga och 

någorlunda vindstilla. Slog vädret kraftigt om till regn samlades inga spindlar in den dagen. 

Planteringarna valdes ut efter sin tillgänglighet och efter att höjden uppmätts. De tre 

kategorierna av träd var: 

 

1. Granplantor, 1,5 – 2,0 m höga (tabell 1). 

2. Yngre granar, 19 – 20 m höga (tabell 2). 

3. Äldre granar, 22 m eller högre (tabell 2). 

 

Spindlarna samlades in från sammanlagt tio hela granplantor (figur 8), tio levande grenar från 

tio olika granar på de yngre (figur 9) och de äldre granarna (figur 1) och tio döda grenar inuti 

de äldre planteringarna. Grenarnas höjd varierade från 0,5 m till 2,5 m över marken. 

Spindlarna från varje träd lades i en separat plastburk med sprit för att det senare, efter att 

spindlarna hade artbestämts, skulle gå att se hur många och vilka arter som hittats i varje 

enskilt träd.   

 

Insamling från unga granplantor 

När spindlarna samlades in från granplantorna (figur 8) placerades draperiet precis bredvid 

granen. Hela granen veks varsamt över draperiet och skakades hårt för hand. För att få ett bra 

resultat från varje gran fick draperiet placeras så slätt som möjligt.  

 

Insamling från levande grenar 

Till skillnad från Almquist (1982) så samlades spindlarna i min undersökning även in från 

levande grenar. När spindlarna samlades in från levande grenar lades ett vitt draperi under 

grener. Ett kvastskaft användes för att slå på grenen med tillräcklig styrka för att så mycket 

som möjligt skulle falla av grenen, men med tillräcklig avhållsamhet för att inte skada grenen. 

Vid vind eller då grenen växte högt fick draperiet placeras längre in mot granens stam eller en 

bit åt det håll det blåste. Ifall materialet som föll ned från grenen helt eller till stor del missade 

draperiet användes inte resultatet.  

 

Insamling från döda grenar  

De döda grenarna var ofta mycket små och tunna. Endast de större av grenarna kunde 

användas för att det skulle bli något resultat. De döda grenarna lämnade mycket material på 

draperiet i form av bark och mindre, döda kvistar vilket gjorde spindlarna svåra att hitta. 
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Figur 8. Granplantor från plantering nr. 4 (figur 6 och 7). Foto J. Forkman, 7 juni 2016. 

 

 

Märkning av burkarna  

När spindlarna placerades i burkar lades även en pappersbit ned där det framgick datum, 

vilken plantering och vilken gran som spindlarna samlats in från. Texten på lappen skrevs 

med blyertspenna eftersom det till skillnad från bläck inte löses upp i sprit.  

 

Artbestämning  

Spindlarna artbestämdes med hjälp av stereolupp. Som bestämningslitteratur användes Roberts 

(1995) och Almquist (2005 och 2006). Det var vanligt att samma art förekom frekvent och 

dessa arter kunde snabbt artbestämmas genom sina karaktäristiska särdrag. De artbestämda 

spindlarna fördes in i listor med datum, lokal och gren. I vissa fall har arterna inte kunnat 

bestämmas på grund av att de varit juvenila. I min undersökning listas de juvenila spindlarna 

med förkortningen sp. (species, singular) utskrivet efter släktnamnet. Om flera spindlar av olika 

arter som tillhör samma släkte inte kan artbestämmas närmare skrivs istället spp. (species, 

plural). 
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Figur 9. Yngre granplantering nr. 2 (figur 6 och7). Foto: J. Forkman, 4 maj 2016. 

 

 

Val av planteringar  

Granplanteringarna valdes i rekreationsområden vid Häckeberga och Romeleåsen. Dessa 

områden valdes ut då de låg nära Lund och nära varandra. Dessutom låg de inte långt ifrån de 

granplanteringar i Holmeja som Almquist (1982) använde i sin undersökning. Efter besök 

visade det sig också att där fanns många granplanteringar att välja mellan. Detta var av stor 

betydelse eftersom planteringarna behövde vara lättillgängliga och granarna behövde ha 

levande grenar nära marknivån. Det var viktigt att granplanteringarna var lättillgängliga och 

hade levande grenar i lagom höjd över marken. 

 

Höjdmätning av träden 

Metoden för att uppskatta höjden på träden i fält innebar att en pinne med samma längd som 

avståndet mellan ögonen och handen på personen som håller i pinnen hålls upp i 90 graders 

vinkel. Ett rep eller måttband fästs vid granens stam och dras successivt ut, medan personen 

med pinnen följer efter. Då spetsen på pinnen sammanfaller med toppen på granen stannar 

personen och avståndet skrivs upp eller markeras. Efter att avståndet mätts upp adderas den 

till höjden upp till personens ögonhöjd (Kunskapdirekt 2006). Kuperad mark och hög 

vegetation påverkade längden på måttbandet och på de flesta av planteringarna kunde bara 

enstaka träd mätas korrekt varför ingen medelhöjd mättes ut. 
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Omkretsen på granarnas beräknades genom att stammarna på fem granar i planteringen mättes 

i brösthöjd (ca 130 cm). Granarna som mättes var varken de bredaste eller smalaste i 

planteringen. Efter att mätningarna var klara räknades medelvärden ut. Granplantorna 

uppskattades i fält till att variera från 1,5 och 2,0 m. Den 19 maj samlades spindlar in från en 

plantering vid Romeleåsen som sedan visade sig vara en glänta med självsådda granar och 

ingen plantering. Spindlarna från planteringen i gläntan är inte medräknade i resultaten. 

 

Använda tester 

Jaccards likhetsindex är en metod för att jämföra två artsammansättningars likhet. Indexet visar 

hur stor andel av arterna i två samhällen som stämmer överens med varandra, ju högre andelstal 

desto bättre överensstämmer samhällena. För att räkna ut indexet subtraheras antalet 

överensstämmande arter från två artlistor från det sammanlagda antalet arter i båda listorna, 

varpå antalet överensstämmande arter divideras med summan (Jaccard 1912). När resultatet 

från samtliga undersökningar har jämförts (tabell 6) räknades inte de arter med som bara 

förekom vid ett tillfälle. Det är resultatet från de yngre och de äldre granarna i min undersökning 

som användes eftersom de var mest jämförbara med träden i Thunes et al. (2004) och Korenkos 

et al. (2011) undersökningar. Mitt resultat jämfördes med de granar från Almquists (1982) 

undersökning som hade en ålder av 13, 18, 22, 40 och 60 år. 

 

I informationen om spindelarterna står det oftast vilket habitat de föredrar. Vilket habitat en 

art föredrar kan förklara varför den hittats i vissa lokaler men kanske inte i andra (Roberts 

1995). För att få en översiktlig bild över vilka lokaler spindlarna i min undersökning trivs bäst 

i har hela artlistan delats in därefter (bilaga 5). Arterna är indelade i fyra olika kategorier: arter 

som föredrar barrträd, arter som trivs på både löv- och barrträd, arter som trivs i låg 

vegetation och arter som förekommer i fältskiktet men som även hittas på olika trädslag.  
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Resultat  

Mätning av träd 

Granplantorna (tabell 1) uppskattades i fält till 1,5–2 m. Höjden på de yngre och äldre 

granarna visas i tabell 2. Medelhöjden på de yngre granarna är 19,3 m, skillnaden mellan 

granarna var inte stor. De äldre granarna varierade från 22,3 – 25,8 m, medelhöjden var 24,26 

m.  

 
 

Tabell 1. Datum och koordinater för granplantorna. Höjden på plantorna uppskattades skifta mellan 1,5 
och 2,0 meter. Planteringen den 19 maj ströks senare ur resultatet då den visade sig vara självsådd. 

Granplantor  
Datum (2016) Koordinater (Sweref 99 TM) 

04-maj N 6160031 E 401784 

(19-maj) N 6164884 E 402113 

20-maj N 6159439 E 402890 

01-jun N 6165376 E 403036 

07-jun N 6160467 E 403036 

15-jun N 6159964 E 401918 

 

 
Tabell 2. Datum för inventeringen, koordinater i SWEREF 99 TM, uppskattad höjd och genomsnittlig 
omkrets. 

Yngre granar Koordinater  Höjd (m) Omkrets (m) 

04-maj (2016) N 6161756 E 401008 19,4 0,87 

20-maj N 6165458 E 401591 19,4 0,97 

01-jun N 6160943 E 403077 19,1 0,95 

07-jun N 6166465 E 402214 19,2 1,07 

15-jun N 6159716 E 402144 19,4 0,94 

Äldre granar      

03-maj N 6162871 E 401738 22,3 1,1 

19-maj N 6165450 E 401643 25,6 1,3 

01-jun N 6159595 E 403395 23,6 1,23 

07-jun N 6165011 E 401198 24,0 1,37 

15-jun N 6159830 E 402176 25,8 1,4 
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De sex vanligaste arterna 

På granplantorna (figur 10) var de två vanligaste arterna L. triangularis och N. peltata. Det 

hittades 55 respektive 42 exemplar av de båda arterna. Sammanlagt 243 spindlar samlades in 

från de yngre granarna. 

 

 

 
Figur 10. De sex vanligaste arterna på granplantor som tillsammans utgjorde 74,2 % av de insamlade 

spindlarna. 

 

De två vanligaste arterna som hittades på de yngre granarna (figur 11) var Philodromus sp. och 

Neriene peltata. Det hittades 59 respektive 51 exemplar av de båda arterna. Antalet spindlar 

som samlats in på de yngre granarna var 340 st. 

 

 

 
Figur 11. De sex vanligaste arterna på yngre granar som tillsammans utgjorde 58,6 % av de 

insamlade spindlarna. 
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De två vanligaste arterna på de äldre granarna (figur 12) var N. peltata och Philodromus sp. 

Det hittades 33 respektive 20 exemplar av de båda arterna. Antalet spindlar som samlades in 

på de äldre granarna var 248. 

 

 

 
Figur 12. De sex vanligaste arterna på de äldre granarna som tillsammans utgjorde 47,2 % av de 

insamlade spindlarna. 

 

De 19 individerna av Metellina sp. som inte kunnat artbestämmas är troligtvis M. mengei vilket 

innebär att M. mengei utgör 1/3 av alla spindlar insamlade från de döda grenarna (figur 13). 

Antalet spindlar som samlades in på de döda grenarna var 86 stycken. 

 

 

 
Figur 13. De sex vanligaste arterna på de döda grenarna som tillsammans utgjorde 58,3 % av de 

insamlade spindlarna. 
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Nätbyggare och icke-nätbyggare 

I diagrammen (figur 14–17) har spindlarna delats in i två kategorier, de som fångar byten med 

nät och de som jagar eller väntar på sitt byte. På granplantorna var ca två tredjedelar av arterna 

nätbyggare. Andelen nätbyggare sjönk något från granplantorna till de yngre granarna. Andelen 

nätbyggare var något högre på de äldre granarna än på de yngre. På de döda grenarna hittades 

nästan bara nätbyggande spindlar. Procenten är avrundade till heltal.  

 

 

 

Figur 14. Andelen nätbyggande och icke-
nätbyggande spindlar på granplantorna. 

 

 

Figur 15. Andelen nätbyggande och icke-
nätbyggande spindlar på de äldre granarna. 

 

Figur 16. Andelen nätbyggande och icke-
nätbyggande spindlar på de yngre granarna. 

 

 

Figur 17.   Andelen nätbyggande och icke-
nätbyggande spindlar på de döda grenarna.

 

 

  

Granplantor

Nätbyggare 74,0 % Icke nätbyggare 26,0 %

Äldre granar

Nätbyggare 69,0% Icke nätbyggare 31,0%

Yngre granar

Nätbyggare 63,0% Icke nätbyggare 37,0%

Döda grenar

Nätbyggare 93,0% Icke nätbyggare 7,0%
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Jaccards likhetsindex 

Tabell 3 visar en jämförelse mellan artsammansättningarna på granarna i denna undersökning. 

Likheten var störst mellan de yngre och de äldre granarna och mellan de levande grenarna och 

de döda grenarna på de äldre granarna. På granplantorna hittades 41 olika arter, på de yngre 

granarna 40, på de äldre granarna 44 och på de döda grenarna 28. 

 

 

Tabell 3. Jämförelse av artsammansättningarna på granarna i denna undersökning.  

 
 Yngre granar Äldre granar Döda grenar 

Granplantor  0,42  0,35  0,33  

Yngre granar  
 0,58  0,48  

Äldre granar  
  0,56  

 

 

I tabell 4 har Jaccards index tillämpats på artlistorna över de olika gamla granarna där arter som 

bara förekommer enstaka gånger tagits bort. Likheten var störst mellan de yngre och de äldre 

granarna och mellan de yngre granarna och granplantorna. På granplantorna hittades 11 arter, 

på de yngre granarna 22, på de äldre granarna 22 och på de döda grenarna 10. 

 

 

Tabell 4.  Jämförelse av artsammansättningarna på granarna i denna undersökning där arter som bara 
förekommer enstaka gånger tagits bort.  

 Yngre granar Äldre granar Döda grenar 

Granplantor 0,65  0,55  0,46  

Yngre granar  0,83  0,61  

Äldre granar   0,56  
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Tabell 5 visar likheten av artsammansättningarna från varje insamlingstillfälle för varje 

ålderskategori. I tabellen har även arter som bara förekommit en eller två gånger tagits med.  

 

 

Tabell 5. Jämförelse av artsammansättningarna från varje insamlingstillfälle för varje ålderskategori av 
granar.  

Granplantor  20-maj 01-jun 07-jun 15-jun 

04-maj 0,14 0,27 0,14 0,14 

20-maj  0,27 0,26 0,27 

01-jun   0,27 0,29 

07-jun    0,27 

Yngre granar 20-maj 01-jun 07-jun 15-jun 

04-maj 0,43 0,54 0,28 0,33 

20-maj  0,41 0,27 0,27 

01-jun   0,29 0,43 

07-jun    0,33 

Äldre granar 19-maj 01-jun 07-jun 15-jun 

03-maj 0,42 0,37 0,28 0,31 

19-maj  0,32 0,31 0,21 

01-jun   0,45 0,54 

07-jun    0,44 

Döda grenar 20-maj 01-jun 07-jun 15-jun 

03-maj 0,31 0,19 0,17 0,14 

20-maj  0,25 0,16 0,21 

01-jun   0,26 0,12 

07-jun    0,24 

 

 

En jämförelse av artsammansättningen gjordes mellan min undersökning och de tre andra 

undersökningarna (tabell 6). Arterna från min undersökning stämmer bäst överens med 

Almquists (1982). Bland de övriga tre undersökningarna stämmer de tjeckiska arterna (Korenko 

et al. 2011) och Almquists (1982) arter bäst överens. Andelarna är avrundade till två siffrors 

noggrannhet. 

 

 

Tabell 6. Jämförelse av artsammansättningarna mellan de yngre och de äldre granarna i min 
undersökning, granarna hos Korenko et al. (2011), tall hos Thunes et al. (2004) och granar av 

jämförbar ålder hos Almquist (1982).  

 Korenko Thunes Almquist 

Forkman 0,24 0,19 0,28 

Korenko  0,15 0,20 

Thunes   0,13 
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Spindlarnas habitat 

Arterna från de olika gamla granplanteringarna har i bilaga 5 delats in efter vilket habitat 

arterna lever i. Arterna trivs som hittats trivs antingen i barrträd, träd med både löv och barr 

eller så lever arterna dels i låg vegetation och dels i trädskiktet. En stor andel av spindlarna 

som hittades i granplantorna (figur 18) var arter som trivs i fältskiktet men en lika stor andel 

var trädlevande arter och även arter som lever i barrträd var vanliga. Procenten är avrundade. 

 

 

 
Figur 18. På granplantorna var andelen arter som lever i både löv- och barrträd lika stor som andelen 

arter som lever i fältskiktet.  

 

 

 
Figur 19. Den största andelen av arterna som samlades in från de yngre granarna lever i både barr- 

och lövträd. 

 

På de äldre granarna (figur 20) var andelen arter som lever i barrträd högre än på de yngre (figur 

19). Även arter som lever i både träd- och fältskiktet var något vanligare än på de yngre 

granarna.  

 

 

GranplantorBarrträd 20,6%

Träd 34,2%

Fältskikt  34,2%

Träd/Fält 11,1%

Yngre granarBarrträd 20,3%

Träd 73,5%

Fältskikt 2,4%

Träd/Fält 3,8%
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Figur 20. Den största andelen av arterna som samlades in från de äldre granarna lever i både barr-och 

lövträd. 

 

 

På de döda grenarna (figur 21) fanns det mycket få fältskiktsarter men en stor andel arter som 

lever i barrträd och en mycket stor andel trädlevande arter.  

 

 

 
Figur 21. Den största andelen av arterna som samlades in från de döda grenarna lever i både barr-och 

lövträd. 

 

 

Faunistiskt intressanta fynd  

En hona av hålvättespindel, Porrhomma microps (bilaga 4) hittades i en granplanta den 20 

maj. Det är en art som bara rapporterats två gånger tidigare i Sverige (Holm 1968, Sandström 

2009). P. microps är en spindel som vanligtvis hittas djupt nere i marken (Ruzicka, Smilauer 

& Mlejnek 2013).  

 

Så mycket som 16 individer av arten barrgurkspindel, Araniella alpica (bilaga 4) hittades i 

inventeringen. Arten har bara hittats i ett fåtal landskap i Sverige (Sandström et al. 2014). 

  

Äldre granarBarrträd 28,2%

Träd 57,7%

Fältskikt 6,9%

Träd/Fält 7,3%

Döda grenarBarrträd 30,2%

Träd 44,2%

Fältskikt 2,3%

Träd/Fält 23,3%
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Diskussion  
 

Spindelfaunan på granplantor 

De vanligaste arterna som hittats i granplantorna (figur 10) trivs samtliga i låg vegetation som 

buskar eller låga grenar. Flera av arterna är som vanligast under maj och juni då inventeringen 

gjordes (British Arachnological Society 2016, Hörweg & Jonsson 2014, Roberts 1995). M. 

mengei föredrar höjder på max två meter, vilket var den högsta höjden på granplantorna. De 

sex vanligaste arterna (figur 10) är samtliga överlag vanliga arter (British Arachnological 

Society 2016, Hörweg & Jonsson 2014, Roberts 1995). Individerna av Philodromus sp. som 

hittades i min undersökning var P. collinus och P. cespitum. Mellan granplantorna var marken 

bevuxen med gräs och trädskott (figur 8). I diagrammet över spindlarnas habitat (figur 18) 

framgår att 45,3 % av arterna helt eller delvis lever i fälskiktet. Figur 14 visar en hög andel 

nätbyggare i granplantorna. Detta kan bero på att vegetationen mellan granplantorna lämpar 

sig för nätbyggare och att en del av dem även tar sig upp på granplantorna. Mycket vegetation 

innebär troligen också många bytesdjur vilket är gynnsamt för spindlarna. 

 

Spindelfaunan i yngre granar 

Det fanns fler spindlar på de yngre granarna (bilaga 4) än på de äldre granarna vilket kan bero 

på att de yngre granarnas grenar hade mer barr. De fem planteringarna med yngre granar hade 

liknande höjd och omkrets (tabell 3).  

 

Ingen vuxen individ av arten A. accentuata hittades på de yngre granarna, trots att spindlarna 

blir könsmogna under maj och juni. Kanske har arten, som lockar till sig honor genom att 

trumma på löv (Hörweg & Jonsson 2015), inte någon anledning att fortsätta leva på granar efter 

det att den blivit könsmogen då där inte finns några blad.  

 

Spindelfaunan i äldre granar 

Det höga antalet spindlar som hittats på de yngre granarna den 4 maj gjorde att antalet spindlar 

på de yngre och de äldre granarna skiljde sig åt (bilaga 4). I tabellerna med Jaccards likhetsindex 

(tabell 5 och 6) syns det att artsammansättningen inte skiljer sig mycket åt mellan de yngre och 

de äldre granarna. Att spindlar ur P. aureolus-gruppen utgör en mindre andel på de äldre 

granarna än på de yngre (figur 11 och 12) kan bero på att arterna föredrar mindre granplantor 

framför större granar. C. conica, en art som trivs i skuggiga marker (Hörweg & Jonsson 2016), 

är särskilt vanlig på de äldre granarna, där det är mer skugga än på de yngre.  

 

Spindelfaunan i döda grenar 

M. mengei är en mycket vanlig art (Roberts 1995) vilket också syns i mitt resultat. 

Cirkeldiagrammet över nätbyggare och icke-nätbyggare (figur 17) visar att andelen 

nätbyggande spindlar var högt på de döda grenarna. En anledning kan vara att spindlarna som 

inte bygger nät är bättre skyddade från predatorer under den döda barken. Att andelen 

nätbyggare är så stort på de döda grenarna (figur 17) kan bero på att det fanns stora mängder 

flygande insekter som stickmyggor (pers. obs.) inuti de äldre planteringarna. 
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Mönster i spindelhabitaten 

Spindelsamhällen förändras mycket under säsongen (tabell 5). Den mest uppenbara skillnaden 

var en plantering med granplantor (bilaga 2) som undersöktes den 4 maj och sedan igen den 

15 juni. Den 4 maj hittades 28 spindlar och det högsta antalet som hittades på en och samma 

gran var fem st. Den 15 juni undersöktes samma plantering igen men då hittades 79 spindlar 

och det högsta antalet som hittades på en gran var 21 st. Den stora skillnaden berodde helt och 

hållet på det höga antalet individer av arten L. triangularis. Inte en enda spindel av arten 

hittades den 4 maj medan 47 individer hittades den 15 juni. P. sisyphia hittades bara på 

granplantorna. Arten hittades sammanlagt 27 gånger i maj men bara nio gånger i juni (bilaga 

6). En förklaring till att P. sisyphia inte hittats på de yngre och äldre granarna kan bero på att 

grenarna vuxit för högt då P. sisyphia enligt L. Jonsson1 sitter lågt på träd och buskar. 

Andelen arter som trivs i barrträd är 8 % högre på de äldre granarna än på de yngre (figur 19 

och 20). Underlaget hade behövt vara större för att det skulle gå att dra någon slutsats av 

skillnaden. Om det däremot hade visat sig vara en trend hade det inneburit att 

spindelsamhällen i granplanteringar blir mer specialiserad på sin miljö över tid. Kanske hade 

även flera djursamhällen utvecklats på samma sätt om skogen skulle få stå orörd länge. Arter 

som inte är anpassade till att leva i granskog hade då successivt medan antalet arter som är 

anpassade hade ökat.  

 

Jaccards likhetsindex 

I listan (bilaga 4) över vilka spindelarter som påträffats under undersökningens gång finns det 

flera arter som bara påträffats vid enstaka tillfällen. Att en art bara påträffats en eller två gånger 

kan innebära att arten bara är där tillfälligt. Därför finns det två tabeller där Jaccards index 

använts på artlistorna från de olika gamla granplanteringarna, en tabell där alla arter tagits med 

(tabell 3) och en tabell där bara de arter som förekommer minst tre gånger är med (tabell 4). 

Arterna på de yngre och de äldre granarna (tabell 3 och 4) liknade varandra mest. Orsaken bör 

vara att grenarna är mest lika på de yngre och de äldre granarna. De döda grenarna och 

granplantorna skiljer sig mest. De båda tabellernas siffror skiljer sig åt mycket eftersom antalet 

arter som bara påträffats en eller två gånger var stort. Tabellen där Jaccards index tillämpades 

på spindlarna från varje insamlingstillfälle (tabell 5) visar att artsammansättningen skiljde sig 

mycket åt mellan olika lokaler och olika insamlingstillfällen. Bara i två fall, ett på de yngre och 

ett på de äldre granarna, var mer än hälften av arterna som samlades in desamma vid två olika 

insamlingstillfällen. 

 

Likheter mellan undersökningarna 

Sydskånsk undersökning 

Metoden som använts i den här undersökningen var den samma som använts i Almquists 

(1982) och insamlingsplatserna låg båda i södra Skåne. Bara tre arter stämde överens mellan 

resultatet från mina granplantor (figur 10) och Almquists (1982) granplantor av motsvarande 

ålder (bilaga 1). Även arterna från de döda grenarna (figur 13) skiljde sig från Almquists 

(1982). Det finns däremot två viktiga aspekter som skiljer den här undersökningen från 

Almquists (1982) och som kan förklara avvikelser mellan de båda resultaten. Den ena 

                                                 

1 L. Jonsson oktober 2016. 
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aspekten är undersökningstiden. Spindlarna i min undersökning samlades in i maj och juni, 

medan Almquist (1982) samlade in sina spindlar från april till oktober. Tiden på året har en 

inverkan på vilka arter som är aktiva. Arterna A. quadratus, D. socialis och M. segmentata 

(bilaga 1) blir vanliga sent på sommaren eller på hösten (British Arachnological Society 2016) 

och de har därför inte varit vanliga i min undersökning.  

 

Tjeckisk undersökning 

Vid den tjeckiska undersökningen (Korenko et al. 2011) användes samma metod som på de 

yngre och äldre granarna i min undersökning. Likheten var förhållandevis stor mellan min och 

den tjeckiska undersökningen (tabell 6) vilket var väntat eftersom metoderna liknade varandra 

och det var granar som undersöktes. Trots att metoden var den samma fanns de två vanligaste 

arterna inte med bland mina vanligaste arter (figur 11 och 12). Orsaken till att L. triangularis 

var vanlig i den tjeckiska undersökningen (Korenko et al. 2011) var för att den bedrevs från 

maj till oktober, den tid på året då arten är som vanligast (Hörweg & Jonsson 2014). En annan 

vanlig art i den tjeckiska undersökningen (Korenko et al. 2011) är T. pinicola (bilaga 2). 

Arten förekommer överhuvudtaget inte i min undersökning och anledningen är troligtvis att 

den är vanliga i centrala Europa men mer sällsynt norrut (British Arachnological Society 

2016, Buckar & Ruzicka 2002). En annan möjlig anledning är enligt L. Jonsson2 att arten kan 

vara mycket vanlig på en plats ett år men helt saknas på samma plats ett annat år. 

 

Norsk undersökning 

Thunes et al. (2004) undersökning var den som skiljde sig mest från min och de andra 

undersökningarna. En stor skillnad mellan den norska undersökningen (Thunes et al. 2004) 

och min egen är att det var tall som undersöktes i den norska (Thunes et al. 2004). I den 

norska undersökningen (Thunes et al. 2004) användes ett insektsgift vilket gjort att de även 

kunnat samla in spindlar som lever i övre delen av träden och spindlar som sitter i gömslen. 

Skillnaden i metoderna och trädslagen är troligtvis även förklaringen till de största 

skillnaderna mellan undersökningarna. Arter som pekar på detta är M. penicillata och arter av 

släktet Clubiona (bilaga 3). De båda arterna trivs i barken på träd, vilket gör att många av 

individerna bör söka sig till stammen på träden och inte så mycket till grenarna (British 

Arachnological Society 2016, Roberts 1995). Att många individer är knutna till stammen gör 

att de inte har kunnat fångas in i stora antal i min undersökning.  

 

Jämförelse mellan undersökningarna 

I tabell 6 syns att arterna i min och Almquists (1982) undersökning stämde bäst överens med 

varandra. Att resultatet från den norska undersökningen (Thunes et al. 2004) stämde sämst 

överens med samtliga undersökningar kan ha att göra med att det var tall och inte gran som 

undersökts och att tallarna var väsentligt mycket äldre än granarna i de övriga 

undersökningarna. Den tjeckiska undersökningen (Korenko et al. 2011) stämde enligt tabell 6 

till 24 % överens med min och 28 % överens med Almquists (1982) vilket kan bero på att de 

tjeckiska granarna var av liknande åldrar och att spindlarna samlades in från granarnas grenar.  

 

                                                 

2 L. Jonsson oktober 2016. 
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Slutsats 

Hypotesen att arter som lever i buskskiktet också är vanliga i granplantor stödjs av 

diagrammet över spindlarnas habitat (figur 18). Att arterna som samlades in skiljde sig så 

mycket mellan de olika insamlingstillfällena (tabell 6) måste bero på att spindelsamhällena 

snabbt förändras under maj och juni eller att skillnaderna mellan arterna i olika planteringar i 

regel är stora. Skillnaderna mellan resultatet i min undersökning och de andra 

undersökningarna (Almquist 1982, Thunes et al. 2004 & Korenko et al. 2011) går till största 

delen att förklara med att metoderna skiljde sig åt och att tiden för insamlingarna varierade. 

Däremot är det nog inte hela förklaringen utan de geografiska skillnaderna kan ha spelat en 

roll. 

 

I tabell 18–21 syns att en stor andel av spindlarna som hittats är arter som trivs i barrskog. 

Ökningen av granplanteringar i Skåne (Emanuelsson et al. 2002) måste ha inneburit att dessa 

arter blivit vanligare. Troligtvis är det inte bara vissa spindelarter som blir vanligare då 

granskog planteras utan även andra organismer. Om klimatet i framtiden kommer att bli 

varmare kan resultatet i detta arbete användas för att se om några nya spindelarter tillkommit 

eller om några som tidigare varit vanliga börjat försvinna. Om vissa arter i framtiden kommer 

att bli mer ovanliga kanske det i sin tur kan leda till andra regler för avverkning av granskog 

eller åtminstone skyddade områden likt de som finns för att bevara hasselmusen vid 

Romeleåsen (Brunet & Berlin 2004). Hypotesen att arterna på granplantorna (figur 18) till 

stor del var arter som även trivs i fältskiktet är trovärdig. Även hypotesen att Almquists 

(1982) resultat skulle vara det som mest liknade mitt eget visade sig stämma.  

 

Förslag på nya undersökningar 

Under arbetets gång har det kommit fram idéer på nya undersökningar. En idé är att samma 

platser besöks en gång varannan vecka under hela året för att se hur spindelsamhällena 

succesivt förändras över tid. Samtliga arter, även andra djur än spindlar hade kunnat 

artbestämmas för att se om de gynnas eller missgynnas av granens frammarsch. En jämförelse 

mellan spindelfaunan i barrträd och lövträd hade också kunnat bli en intressant undersökning. 

 

I framtida undersökningar av liknande karraktär bör granplanteringarna väljas ut på förhand 

efter deras areal och ålder. Resultaten från olika planteringar blir på så sätt mer jämförbara. 

Höjden som grenarna växer på kan mätas för att göra underlaget mer noggrant. De rådande 

väderförhållandena som temperatur, vindhastighet, luftfuktighet etc. hade varit bra att ta med i 

jämförelsen. I denna undersökning avviker lokalerna (figur 6 och 7) från varandra vad gäller 

höjd över havet, marklutning och angränsande omgivning, vilket kan ha påverkat resultatet. I 

framtida undersökningar bör planteringarnas lutning, höjd över havet och den angränsande 

miljön vara så lika varandra som möjligt för att se om de har betydelse. 

 

Tack 

Till handledare Lars Jonsson för att han genom sitt stora engagemang gjort min undersökning 

möjlig att genomföra. Tack även till examinator Magnus Thelaus och opponent Pär 

Söderquist för förslag på förbättringar och till familjen Börjesson för lånet av bilen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Sydsvensk undersökning 

Almquists (1982) planteringar har delats in i tre ålderskategorier för att de lättare ska gå att 

jämföra med mina resultat. I tabellen nedan är de vanligaste spindlarna i Almquists (1982) 

undersökning listade. 

 

 

Granplantor Vanligaste arterna Andel (%) 

1 Philodromus cespitum 21,6 

2 Phylloneta sisyphia 14,1 

3 Linyphia triangularis 7,1 

4 Araneus quadratus 6,8 

5 Phylloneta impressa 6,8 

6 Neottiura bimaculata 4,1 

Yngre granar   

1 Entelecara acuminata 12,3 

2 Linyphia triangularis 11,9 

3 Metellina mengei 9,4 

4 Metellina segmentata 8,6 

5 Cyclosa conica 4,4 

6 Neriene peltata 4,2 

Äldre granar   

1 Drapetisca socialis 12,9 

2 Metellina segmentata 12,9 

3 Neriene peltata 12,9 

4 Amaurobius fenestralis 10,0 

5 Gonatium rubellum 10,0 

6 Neriene emphana 10,0 

 

 

Fakta om de vanligaste spindelarterna från Almquists (1982) undersökning har samlats in för 

att skillnader i resultatet ska kunna jämföras med mitt eget. De arter som inte presenteras i 

huvuddelen av mitt examensarbete finns listade nedan. 

 

Theridiidae, klotspindlar 

Neottiura bimaculata vitbandad klotspindel – tidigare Theridion bimaculatum (Dyntaxa 

2016), är en art som hittas i låg vegetation så som buskar och ibland de lägre grenarna på träd. 

Båda könen blir könsmogna tidigt eller i mitten av sommaren men honorna kan även hittas 

fram på hösten (British Arachnological Society 2016). Fynd av arten har rapporterats in från 

Skåne till Norrbotten (Sandström et al. 2014). 
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Phylloneta impressa, strutklotspindel – är lätt att förväxla med T. sisyphium om inte granskad 

i förstoring. Arten finns utbredd i norra Europa (Roberts 1995, s. 282). Den är enligt Jonsson3 

vanligast på gräsmark, bland gräs och örter. 

 

Linyphiidae, täckvävarspindlar 

Entelecara acuminata, lövgropspindel – sitter oftast under grenar, i toppen av buskage och på 

soliga ytor. Arten blir bara ca 2 millimeter lång. Spindeln blir könsmogen tidigt och i mitten 

av sommaren. Arten finns utbredd i hela den holarktiska regionen (British Arachnological 

Society 2016).  

 

Gonatium rubellum, lingondvärgspindel – en rödaktig spindelart som finns på marknivå eller i 

låg vegetation, speciellt vanlig är den i skogsmark (Roberts 1995, s. 349–350). Könsmognad 

kan ske året runt verkar vara extra vanlig runt augusti (British Arachnological Society 2016). 

 

Linyphiinae, mattvävarspindlar 

Drapetisca socialis, barkmattvävare – arten trivs bäst på trädstammar där barken utgör ett bra 

kamouflage (British Arachnological Society 2016). Individer som lever på mörk bark har 

också mörkare färg (Roberts 1995, s. 351). Spindeln spinner ett nät med så fina trådar att de 

inte går att se. Arten blir könsmogen sent på sommaren och är vanligast kring september-

oktober. Juvenila spindlar har hittats på trädstammar från och med april (British 

Arachnological Society 2016).  

 

Neriene emphana, kupolspindel – finns både i barr- och lövskog men främst på de lägre 

grenarna och den kan även hittas på buskar. Det spunna nätet kan ha formen av ett valv 

(Roberts, s. 366, 368). Arten finns utbredd i Europa. Könsmognaden sker under sommaren 

(British Arachnological Society 2016). I Sverige har fynd rapporterats in från Skåne till 

Västmanland (Sandström et al. 2014). 

 

Tetragnathidae, käkspindlar 

Metellina segmentata, höstspindel – är i färg och form mycket lik M. mengei och att särskilja 

de två åt kan vara knepigt då färgvariationer, fläckar och dylikt varierar från individ till 

individ. En skillnad mellan arterna är att M. segmentata blir könsmogen under sensommaren. 

Spindeln spinner sitt nät på de flesta typer av vegetation stark nog att bära nätet uppe och som 

inte växer på över några meters höjd. Arten är vanlig i norra Europa (Roberts 1995, s. 307–

308). Fynd av arten har rapporterats in från hela Sverige utom i norra Norrland (Sandström et 

al. 2014). 

 

Araneidae, hjulspindlar 

Araneus quadratus, kvadratspindel – kan variera i färg från ljust gulaktig till mörkt röd, 

nästan brun. På mörka individer syns tydliga vita fläckar på bakkroppen. Arten trivs i högt 

                                                 

3 L. Jonsson, oktober 2016.  
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gräs eller på buskar (Roberts 1995, s. 316, 318). Enda kravet på vegetationen är att den måste 

vara stark nog för att kunna hålla uppe det stora hjulformade nätet som spindeln spinner. 

Nätet spinns i tomrummet mellan två växter och arten verkar föredra fuktiga marker. Arten 

blir könsmogen sent på sommaren, hanarna kring augusti men honorna kan finnas kvar till 

oktober (British Arachnological Society 2016). 

 

Amaurobiidae, mörkerspindlar 

Amaurobius fenestralis, fönsterspindel – arten spinner till synes ostrukturerade nät som 

insekter lätt fastnar i. Själva spindeln sitter gömd t.ex. bakom bark i anslutning till nätet. 

Hanarna blir könsmogna i slutet av sommaren och under hösten. Spindlarna påträffas även i 

tjock förna eller på fallna träd. Arten är vanlig (Roberts 1995, s. 78–79). 
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Bilaga 2 

Tjeckisk undersökning 

De tio vanligaste arterna i den tjeckiska undersökningen (Korenko et al. 2011). 

 

 

Korenko et al. Vanligaste arterna Andel (%) 

1 Linyphia triangularis 27,6 

2 Phylloneta sisyphia 10,3 

3 Tetragnatha pinicola 6,5 

4 Evarcha falcata 5,4 

5 Araneus spp. 3,8 

6 Metellina spp. 3,6 

7 Metellina segmentata 3,5 

8 Philodromus spp. 3,5 

9 Enoplognatha ovata 2,4 

10 Xysticus spp. 2,4 

 

 

Fakta om de vanligaste spindelarterna från Korenko et al. (2011) undersökning har samlats in 

för att skillnader i resultatet ska kunna jämföras med mitt eget. De arter som inte presenteras i 

huvuddelen av mitt examensarbete finns listade nedan. 

 

Tetragnatha, sträckkäkspindlar 

Tetragnatha pinicola silversträckspindel – trivs på träd och ibland på lågt växande vegetation 

men inte i närheten av vatten. Likt alla spindlar i släktet Tetragnatha känns arten lätt igen på 

sina långa ben och sitt stora käkparti. Arten spinner ett runt, hjulformat nät (Roberts 1995 s. 

301–303). Arten är sällsynt i norra Europa men vanlig i de centrala och södra delarna. 

Könsmogna individer är som mest förekommande tidigt eller under mitten av sommaren 

(British Arachnological Society 2016). I Tjeckien är arten mycket vanlig och hittas främst på 

vegetation i skogsområden (Buckar & Ruzicka 2002, s. 105). 

 

Salticidae, hoppspindlar 

Evarcha falcata, brokhoppspindel – är en hoppspindel som trivs på låga grenar i skogsmark 

och på kalhyggen. Arten blir könsmogen från vår till höst (Roberts 1995, s. 202–203). 

Spindeln är väldigt vanlig i Tjeckien där den främst hittas i olika typer av markskikt, på örter 

eller i skog (Buckar & Ruzicka 2002, s. 179). Fynd av arten har rapporterats in från nästan 

hela Sverige (Sandström et al. 2014). 
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Bilaga 3 

Norsk undersökning 

De tio vanligaste arterna på granar i den norska undersökningen (Thunes et al. 2004). 

 

 

Thunes et al. Vanligaste arterna Andel (%) 

1 Clubiona sp. 12,0 

2 Araneidae 8,8 

3 Pityohyphantes phrygianus 6,1 

4 Araneus sturmi 4,0 

5 Araneus sp. 2,8 

6 Dictyna arundinacea 2,5 

7 Philodromus spp. 1,8 

8 Clubiona compta 1,6 

9 Moebelia penicillata 1,6 

10 Philodromus aureolus 1,5 

 

 

Fakta om de vanligaste spindelarterna från Thunes et al. (2004) undersökning har samlats in för 

att skillnader i resultatet ska kunna jämföras med mitt eget. De arter som inte presenteras i 

huvuddelen av mitt examensarbete finns listade nedan. 

 

Linyphiidae, täckvävarspindlar 

Moebelia penicillata, barkdvärgspindel – arten hittas nästan uteslutande i sprickor eller under 

bark och föredrar barken på barrträd. Spindeln är som mest förekommande under maj och juni 

(British Arachnological Society 2016). Fynd har rapporterats in från utspridda platser i nästan 

hela Sverige (Sandström et al. 2014). 

 

Linyphiinae, mattvävarspindlar 

Pithyohyphantes phrygianus, granbaldakinspindel – arten lever på de nedre grenarna på 

barrträd i planteringar. Den är mycket utbredd i norra Europa (Roberts 1995, s. 364). Arten 

hittas ofta i barrskog och är speciellt vanlig på gran. Spindeln spinner ett mattliknande nät 

under spetsen på grenar. Lättast att hitta är arten i maj och juni (British Arachnological 

Society 2016). 

 

Clubionidae, säckspindlar 

Clubiona comta, broksäckspindel – arten trivs ovanpå löv på exempelvis murgröna men den 

hittas även på buskar, träd och under bark (Roberts 1995, s. 130). Arten hittas året runt men 

framför allt under sen vår och tidig sommar (British Arachnological Society 2016). 
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Philodromidae, snabblöparspindlar 

Philodromus aureolus, gyllensnabblöpare – arten trivs i lågt växande vegetation så som 

buskar eller de lägsta grenarna på träd. Arten är vanligt förekommande och utbredd i norra 

Europa. Den jagar dels genom at sitta helt stilla och vänta på byten eller genom att använda 

sin snabbhet och jaga sitt byte (Roberts 1995, s. 169–171). Arten är lättast att hitta då de nedre 

grenarna på exempelvis barrträd slås och hittas i regel mer ofta på granplantor än på äldre 

granar. Vanligaste tiden för att hitta fullvuxna individer är i början eller under mitten på 

sommaren (British Arachnological Society 2016). 
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Bilaga 4 

I bilaga 4 har spindlarna från varje insamlingstillfälle sammanställts i en tabell. Siffrorna 

anger hur många exemplar av varje spindelart som hittats vid de olika insamlingstillfällena. 

Artlistan är utformad efter Jonsson, Sandström & Kronestedt 2013. 

 

Art Granplantor      
Araneomorphae 04-maj (19-maj) 20-maj 01-jun 07-jun 15-jun 

Enoplognatha ovata 1 4 4 11 2 8 

Platnickina tincta 0 0 0 0 0 1 

Paidiscura pallens 0 0 1 1 0 0 

Phylloneta sisyphia 10 20 17 6 6 3 

Theridion mystaceum 0 0 0 0 1 0 

Theridiosomatidae       
Theridiosoma 
gemmosum 0 0 0 1 0 0 

Erigoninae       
Dismodicus elevatus 0 8 6 0 0 1 

Dismodicus sp. 1 0 0 0 0 0 

Entelecara erythropus 0 0 0 0 0 2 

Entelecara sp. 0 0 0 0 1 0 

Erigone atra 0 0 1 0 0 0 

Pocadicnemis juncea 0 0 0 0 2 0 

Linyphiinae       
Linyphia triangularis 0 0 1 5 2 47 

Neriene emphana 0 0 0 0 0 1 

Neriene peltata 0 6 0 1 2 1 

Obscuriphantes obscurus 0 0 0 0 0 1 
Pityohyphantes 
phrygianus 0 3 1 0 0 0 

Porrhomma microps 0 0 1 0 0 0 

Tetragnathidae       
Metellina mengei 0 5 1 0 7 7 

Metellina sp. 0 0 1 0 0 0 

Tetragnatha       
Tetragnatha dearmata 0 0 0 0 0 1 

Tetragnatha montana 1 1 0 0 0 0 

Tetragnatha obtusa 0 0 0 0 0 1 

Araneidae       
Aranes diadematus 0 0 0 0 1 0 

Araneus quadratus 0 0 1 0 0 0 

Araniella alpica 0 0 1 0 1 0 

Araniella cucurbitina 0 0 2 0 0 0 

Araniella sp. 0 0 0 2 0 0 

Cyclosa conica 0 0 1 0 0 1 

Larinioides patagiatus 2 0 0 0 0 0 

Mangora acalypha 0 2 10 0 2 0 
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Pisauridae       
Pisaura mirabilis 1 0 0 0 0 0 

Dictynidae       
Dictyna arundinacea 0 0 0 0 0 1 

Miturgidae       
Cheiracanthium 
erraticum 0 0 0 0 3 0 

Anyphaenidae       
Anyphaena accentuata 0 0 0 0 1 0 

Clubionidae       
Clubiona sp. 0 1 0 0 1 0 

Philodromidae       
Philodromus sp. 11 3 14 3 1 2 

Thomisidae       
Ozyptila trux 0 0 0 0 1 0 

Xysticus audax 0 0 0 3 3 1 

Xysticus ulmi 1 0 0 1 0 0 

Xysticus sp. 0 0 1 1 0 0 

Antal: 28 53 64 35 37 79 

 

Art 

Yngre 
granar     

Araneomorphae 04-maj 20-maj 01-jun 07-jun 15-jun 

Segestriidae      
Segestria senoculata 0 0 0 1 0 

Uloboridae      
Hyptiotes paradoxus 2 0 2 0 0 

Theridiidae      
Parasteatoda lunata 1 0 1 0 0 

Enoplognatha ovata 0 0 2 0 4 

Platnickina tincta 9 1 7 3 8 

Paidiscura pallens 0 2 2 0 0 

Theridion mystaceum 0 0 1 0 0 

Theridion varians 1 1 0 0 0 

Erigoninae      
Dismodicus bifrons 0 0 2 0 1 

Dismodicus elevatus 0 2 0 3 0 

Dismodicus sp. 13 1 1 0 0 

Nusoncus nasutus 0 1 0 0 0 

Linyphiinae      
Drapetisca socialis 0 0 0 2 0 

Linyphia triangularis 0 0 0 5 1 

Neriene peltata 17 23 5 2 4 

Obscuriphantes obscurus 0 0 0 1 0 

Pityohyphantes phrygianus 6 9 1 0 1 

Tenuiphantes flavipes 0 0 1 0 0 
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Tetragnathidae      
Metellina mengei 12 2 2 0 0 

Metellina sp. 0 0 3 0 4 

Tetragnatha      
Tetragnatha dearmata 0 0 0 0 3 

Tetragnatha montana 0 1 0 0 0 

Tetragnatha obtusa 11 6 2 1 5 

Araneidae      
Aranes diadematus 0 0 2 1 0 

Araneus sturmi 0 1 2 2 1 

Araniella alpica 1 0 3 0 1 

Araniella sp. 0 1 1 0 0 

Cyclosa conica 4 0 3 2 0 

Gibbaranea omoeda 0 0 0 1 0 

Larinioides patagiatus 1 2 5 0 0 

Nuctenea umbratica 1 0 0 0 0 

Nuctenea sp. 1 0 0 0 0 

Dictynidae      
Lathys humilis 0 0 1 0 0 

Anyphaenidae      
Anyphaena accentuata 8 4 2 4 1 

Philodromidae      
Philodromus cespitum 0 0 0 0 2 

Philodromus collinus 0 0 0 1 0 

Philodromus sp. 23 4 3 19 10 

Thomisidae      
Diaea dorsata 5 0 3 2 8 

Xysticus audax 0 0 0 0 1 

Xysticus sp. 0 1 0 0 0 

Antal: 116 62 57 50 55 

 

Art Äldre granar     
Araneomorphae 03-maj 19-maj 01-jun 07-jun 15-jun 

Uloboridae      
Hyptiotes paradoxus 0 0 1 2 2 

Theridiidae      
Enoplognatha ovata 0 0 0 0 3 

Platnickina tincta 1 2 4 2 1 

Paidiscura pallens 3 2 0 1 0 

Theridion mystaceum 0 0 0 1 0 

Erigoninae      
Dismodicus bifrons 0 0 1 1 0 

Dismodicus elevatus 0 4 1 2 0 

Dismodicus sp. 1 1 0 0 0 

Moebelia penicillata 0 0 0 1 0 
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Nusoncus nasutus 1 2 0 0 0 

Linyphiinae      
Drapetisca socialis 0 0 0 0 1 

Linyphia triangularis 0 0 0 6 5 

Neriene emphana 0 1 0 0 0 

Neriene peltata 14 11 4 3 1 
Pityohyphantes 
phrygianus 3 3 1 2 3 

Poeciloneta variegata 0 0 0 1 0 

Porrhomma pygmaeum 0 1 0 0 0 

Tenuiphantes flavipes 0 0 0 0 1 

Tenuiphantes sp. 1 0 0 0 0 

Tetragnathidae      
Metellina mengei 1 0 0 1 0 

Metellina merianae 0 0 1 0 0 

Metellina sp. 0 0 2 7 6 

Tetragnatha      
Tetragnatha montana 0 0 6 1 3 

Tetragnatha obtusa 1 0 3 0 1 

Tetragnatha sp. 0 5 0 0 0 

Araneidae      
Aranes diadematus 3 0 0 0 0 

Araneus sturmi 2 0 1 0 1 

Araniella alpica 2 0 2 2 3 

Araniella sp. 0 1 0 1 0 

Cyclosa conica 6 4 2 3 4 

Gibbaranea omoeda 0 0 2 3 2 

Lycosidae      
Pardosa prativaga 1 0 0 0 0 

Hahniidae      
Cryphoeca silvicola 0 0 0 1 0 

Anyphaenidae      
Anyphaena accentuata 2 1 3 8 0 

Clubionidae      
Clubiona comta 0 0 0 1 0 

Clubiona subsultans 0 0 0 1 0 

Philodromidae      
Philodromus cespitum 0 0 0 1 0 

Philodromus collinus 0 0 0 1 1 
Philodromus 
margaritatus 1 0 0 0 0 

Philodromus sp. 5 5 4 5 1 

Thomisidae      
Diaea dorsata 3 1 4 3 5 

Xysticus audax 0 0 0 1 2 

Xysticus sp. 0 0 2 0 0 

Salticidae      
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Salticus cingulatus 1 0 0 0 0 

Antal: 52 44 44 62 46 

 

Art Döda grenar    
Araneomorphae 03-maj 20-maj 01-jun 07-jun 15-jun 

Segestriidae      
Segestria senoculata 0 1 0 1 0 

Uloboridae      
Hyptiotes paradoxus 0 0 2 1 0 

Theridiidae      
Enoplognatha ovata 0 0 0 0 1 

Platnickina tincta 3 0 1 2 0 

Paidiscura pallens 0 0 0 1 0 

Phylloneta sisyphia 0 0 1 0 0 

Erigoninae      
Dismodicus elevatus 0 0 3 0 0 

Entelecara sp. 0 0 1 0 0 

Nusoncus nasutus 1 1 0 0 0 

Linyphiinae      
Agyneta conigera 0 1 0 0 0 

Drapetisca socialis 0 0 0 1 1 

Linyphia triangularis 0 0 0 1 0 

Neriene peltata 1 4 0 0 1 

Obscuriphantes obscurus 0 0 1 5 0 

Pityohyphantes phrygianus 1 0 0 0 0 

Tetragnathidae      
Metellina mengei 1 5 1 1 1 

Metellina merianae 0 0 1 0 0 

Metellina sp. 0 2 4 2 11 

Tetragnatha      
Tetragnatha dearmata 0 0 0 1 2 

Tetragnatha obtusa 0 0 0 0 1 

Araneidae      
Aranes diadematus 0 1 2 0 0 

Araneus sturmi 0 1 0 0 0 

Cyclosa conica 2 1 1 0 0 

Gibbaranea omoeda 0 0 0 2 0 

Hahniidae      
Cryphoeca silvicola 1 0 0 1 0 

Clubionidae      
Clubiona comta 0 0 0 1 0 

Philodromidae      
Philodromus cespitum 0 0 0 0 1 

Philodromus sp. 2 0 0 0 0 

Antal: 12 17 18 20 19 
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Bilaga 5 

Bilaga 5 visar en bedömning av huvudhabitat för de olika spindelarterna gjord av L. Jonsson.  

 

Habitat 

B = barrträd 

T = Träd, löv- och barrträd 

F = fälskiktet, öppen mark 

S = fältskiktet i skog 

M = markskiktet 

Araneomorphae  

Segestriidae  

Segestria senoculata T 

Uloboridae  

Hyptiotes paradoxus B 

Theridiidae  

Parasteatoda lunata T 

Enoplognatha ovata T F 

Platnickina tincta B 

Paidiscura pallens T 

Phylloneta sisyphia B 

Theridion mystaceum B 

Theridion varians T 

Theridiosomatidae  

Theridiosoma gemmosum F 

Erigoninae  

Dismodicus bifrons T 

Dismodicus elevatus T 

Dismodicus sp. T 

Entelecara erythropus T 

Entelecara sp. T 

Erigone atra F 

Moebelia penicillata T 

Nusoncus nasutus B 

Pocadicnemis juncea F 

Linyphiinae  

Agyneta conigera F 

Drapetisca socialis T 

Linyphia triangularis F 

Neriene emphana T 

Neriene peltata T 

Obscuriphantes obscurus B 

Pityohyphantes phrygianus B 

Poeciloneta variegata T 

Porrhomma pygmaeum F 

Porrhomma microps F 

Tenuiphantes flavipes F 

Tenuiphantes sp. F 

Tetragnathidae  

Metellina mengei T 

Metellina segmentata B 

Metellina sp. T F 

Tetragnatha  

Tetragnatha dearmata T 

Tetragnatha montana T 

Tetragnatha obtusa T 

Tetragnatha sp. T 

Araneidae  

Aranes diadematus T 

Araneus quadratus F 

Araneus sturmi T 

Araniella alpica B 

Araniella cucurbitina T 

Araniella sp. T 

Cyclosa conica B 

Gibbaranea omoeda B 

Larinioides patagiatus T 

Mangora acalypha F 

Nuctenea umbratica T 

Nuctenea sp. T 

Lycosidae  

Pardosa prativaga M 

Pisauridae  

Pisaura mirabilis F 
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Hahniidae  

Cryphoeca silvicola T 

Dictynidae  

Dictyna arundinacea F 

Lathys humilis B 

Miturgidae  

Cheiracanthium erraticum F 

Anyphaenidae  

Anyphaena accentuata T 

Clubionidae  

Clubiona comta T 

Clubiona subsultans B 

Clubiona sp. T 

Philodromidae  

Philodromus cespitum T 

Philodromus collinus B 

Philodromus margaritatus T 

Philodromus sp. T 

Thomisidae  

Diaea dorsata T 

Ozyptila trux M 

Xysticus audax T 

Xysticus ulmi F 

Xysticus sp. F 

Salticidae  

Salticus cingulatus T 
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Bilaga 6 

Bilaga 6 visar alla insamlade spindlar. 

 

Granplantor 

(plantering 1). 

 

4 maj. 

Gran 1: 

Dismodicus sp. 

Phylloneta sisyphia 

2st. 

 

Gran 2: 

Phylloneta sisyphia 

Xysticus ulmi 

 

Gran 3: 

Philodromus sp. 

 

Gran 4: 

Larinioides 

patagiatus 

Philodromus sp. 3st. 

 

Gran 5: 

Phylloneta sisyphia 

Pisaura mirabilis 

 

Gran 6: 

Tom 

 

Gran 7: 

Phylloneta sisyphia 

4st. 

 

Gran 8: 

Enoplognatha ovata 

Philodromus sp. 2st. 

Phylloneta sisyphia 

2st. 

 

Gran 9: 

Larinioides 

patagiatus 

Philodromus sp. 4st. 

 

Gran 10: 

Philodromus sp. 

Tetragnatha montana 

 

19 maj (struken) 

Gran 1: 

Dismodicus elevatus 

4st. 

Neriene peltata 

Phylloneta sisyphia 

2st. 

3xPityohyphantes 

phrygianus 

 

Gran 2: 

Dismodicus elevatus 

 

Gran 3: 

Metellina mengei 

3st. 

Phylloneta sisyphia 

2st. 

 

Gran 4: 

Phylloneta sisyphia 

Thetragnatha 

montana 

 

Gran 5: 

Clubiona sp. 

Dismodicus elevatus 

Enoplognatha ovata 

Mangora acalypha 

2st. 

Phylloneta sisyphia 

 

Gran 6: 

Dismodicus elevatus 

2st. 

Philodromus sp. 2st. 

Phylloneta sisyphia 

3st. 

 

Gran 7: 

Neriene peltata 

 

Gran 8: 

Tom 

 

Gran 9: 

Enoplognatha ovata 

2st. 

Metellina mengei 

Neriene peltata 3st. 

Phylloneta sisyphia 

11st. 

 

Gran 10: 

Enoplognatha ovata 

Metellina mengei 

Neriene peltata 

Philodromus sp. 

 

20 maj 

Gran 1: 

Dismodicus elevatus 

2st. 

Philodromus sp. 2st. 

Phylloneta sisyphia 

 

Gran 2: 

Araniella alpica 

Araniella cucurbitina 

Mangora acalypha 

2st. 

Philodromus sp. 4st. 

Phylloneta sisyphia 

 

Gran 3: 

Cyclosa conica 

Metellina sp. 

Philodromus sp. 3st. 

Porrhomma microps. 

Xysticus sp. 

 

Gran 4: 

Dismodicus elevatus 

Mangora acalypha 

4st. 

Philodromus sp. 

Phylloneta sisyphia 

 

Gran 5: 

Dismodicus elevatus 

Linyphia triangularis 

Metellina mengei 

Phylloneta sisyphia 

2st. 

 

Gran 6: 

Enoplognatha ovata 

2st. 

Phylloneta sisyphia 

3st. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

 

Gran 7: 

Erigone atra 

Mangora acalypha 
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Paidiscura pallens 

Phylloneta sisyphia 

3st. 

 

Gran 8: 

Enoplognatha ovata 

Dismodicus elevatus 

2st. 

Philodromus sp. 

Phylloneta sisyphia 

4st. 

 

Gran 9: 

Araneus quadratus 

Mangora acalypha 

2st. 

Philodromus sp. 

Phylloneta sisyphia 

 

Gran 10: 

Araniella cucurbitina 

Enoplognatha ovata 

Mangora acalypha 

Philodromus sp. 2st. 

Phylloneta sisyphia 

 

1 juni 

Gran 1: 

Enoplognatha ovata 

Linyphia triangularis 

2st. 

 

Gran 2: 

Enoplognatha ovata 

Philodromus 

aureolus 

Theridiosoma 

gemmosum 

 

Gran 3: 

Araniella sp. 

Enoplognatha ovata 

3st. 

Phylloneta sisyphia 

Xysticus sp. 

 

Gran 4: 

Araniella sp. 

Enoplognatha ovata 

Linyphia triangularis 

Xysticus audax 2st. 

 

Gran 5: 

Enoplognatha ovata 

2st. 

Xysticus audax 

 

Gran 6: 

Philodromus sp. 

 

Gran 7: 

Paidiscura pallens 

 

Gran 8: 

Linyphia triangularis 

2st. 

Neriene peltata 

Philodromus sp. 

Phylloneta sisyphia 

3st. 

 

Gran 9: 

Enoplognatha ovata 

2st. 

Phylloneta sisyphia 

2st. 

 

Gran 10: 

Enoplognatha ovata 

Xysticus ulmi 

 

7 juni 

Gran 1: 

Mangora acalypha 

Metellina mengei 

2st. 

Linyphia triangularis 

2st. 

Philodromus sp. 

Phylloneta sisyphia 

2st. 

 

Gran 2: 

Entelecara sp. 

Metellina mengei 

2st. 

Phylloneta sisyphia 

Xysticus audax 

 

Gran 3: 

Phylloneta sisyphia 

Pocadicnemis juncea 

Theridion 

mystaceum 

 

Gran 4: 

Araneus diadematus 

Metellina mengei 

Pocadicnemis juncea 

 

Gran 5: 

Ozyphila trux 

Xysticus audax 

 

Gran 6: 

Cheiracanthium 

erraticum 

Metellina mengei 

2st. 

 

Gran 7: 

Mangora acalypha 

 

Gran 8: 

Clubiona sp. 

Enoplognatha ovata 

2st. 

Neriene peltata 2st. 

Phylloneta sisyphia 

 

Gran 9: 

Araniella alpica 

Cheiracanthium 

erraticum 

Phylloneta sisyphia 

Xysticus audax 

 

Gran 10: 

Anyphaena 

accentuata 

Cheiracanthium 

erraticum 

 

15 juni 

Gran 1: 

Phylloneta sisyphia 

Tetragnatha obtusa 

 

Gran 2: 

Enoplognatha ovata 

Linyphia triangularis 

3st. 

Metellina mengei 

3st. 

 

Gran 3: 

Metellina mengei 

Phylloneta sisyphia 

 

Gran 4: 

Cyclosa conica 

Enoplognatha ovata 

Entelecara 

erythropus 2st. 

Linyphia triangularis 

4st. 
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Gran 5: 

Dismodicus elevatus 

Enoplognatha ovata 

2st. 

Linyphia triangularis 

2st. 

Metellina mengei 

Xysticus audax 

 

Gran 6: 

Enoplognatha ovata 

2st. 

Linyphia triangularis 

17st. 

Philodromus sp. 

Platnickina tincta 

 

Gran 7: 

Linyphia triangularis 

3st. 

 

Gran 8: 

Linyphia triangularis 

9st. 

Metellina mengei 

Neriene peltata 

Philodromus sp. 

Phylloneta sisyphia 

Tetragnatha 

dearmata 

 

Gran 9: 

Dictyna arundinacea 

Enoplognatha ovata 

Linyphia triangularis 

 

Gran 10: 

Enoplognatha ovata 

Metellina mengei 

Neriene emphana 

Obscuriphantes 

obscurus 

Linyphia triangularis 

8st. 

 

Yngre granar 

(plantering 2) 

 

4 maj 

Gren 1: 

Metellina mengei 

2st. 

Neriene peltata 2st. 

Parasteatoda lunata 

Platnickina tincta 3 

st. 

 

Gren 2: 

Dismodicus sp. 4st. 

Metellina mengei 

Neriene peltata 

Philodromus sp. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

Platnickina tincta 

Tetragnatha obtusa 

4st. 

 

Gren 3: 

Cyclosa conica 

Dismodicus sp. 3st. 

Neriene peltata 2st. 

Nuctenea umbratica 

Philodromus 

aureolus 

Pityohyphantes 

phrygianus 4st. 

Tetragnatha obtusa 

3st. 

 

Gren 4: 

Diaea dorsata 

Metellina mengei 

Neriene peltata 3st. 

Philodromus 

aureolus 

Theridion varians 

 

Gren 5: 

Dismodicus sp. 

Metellina mengei 

Neriene peltata 3st. 

Nuctenea umbratica 

Philodromus sp. 4st. 

Platnickina tincta 3 

st. 

Tetragnatha obtusa 

 

Gren 6: 

Anyphaena 

accentuata 2st. 

Hyptiotes paradoxus 

2st. 

Neriene peltata 

Philodromus sp. 2st. 

 

Gren 7: 

Cyclosa conica 

Diaea dorsata 2st. 

Larinioides 

patagiatus 

Metellina mengei 

2st. 

Neriene peltata 

Philodromus sp. 3st. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

Platnickina tincta 

 

Gren 8: 

Anyphaena 

accentuata 3st. 

Araniella alpica 

Diaea dorsata 

Dismodicus sp. 3st. 

Metellina mengei 

2st. 

Philodromus sp. 6st. 

Tetragnatha obtusa 

 

Gren 9: 

Anyphaena 

accentuata 3st. 

Cyclosa conica 

Dismodicus sp. 

Metellina mengei 

2st. 

Neriene peltata 

Philodromus sp. 4st. 

Platnickina tincta 

Tetragnatha obtusa 

2st. 

 

Gren 10: 

Cyclosa conica 

Diaea dorsata 

Dismodicus sp. 

Metellina mengei 

Neriene peltata 3st. 

Philodromus 

aureolus 

 

20 maj 

Gren 1: 

Anyphaena 

accentuata 2st. 

Metellina mengei 

Neriene peltata 2st. 

Philodromus sp. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

Tetragnatha obtusa 

 

Gren 2: 

Araniella sp. 

Anyphaena 

accentuata 

Dismodicus elevatus 

Neriene peltata 3st. 
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Philodromus sp. 

Platnickina tincta 

Theridion varians 

 

Gren 3: 

Araneus sturmi 

Neriene peltata 

Tetragnatha obtusa 

Xysticus sp. 

 

Gren 4: 

Neriene peltata 2st. 

 

Gren 5: 

Neriene peltata 2st. 

Philodromus sp. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

Tetragnatha obtusa 

 

Gren 6: 

Dismodicus sp. 

Neriene peltata 2st. 

 

Gren 7: 

Anyphaena 

accentuata 

Dismodicus elevatus 

Neriene peltata 4st. 

Nusoncus nasutus 

Paidiscura pallens 

Philodromus sp. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

Tetragnatha montana 

 

Gren 8: 

Metellina mengei 

Neriene peltata 2st. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

Tetragnatha obtusa 

 

Gren 9: 

Larinioides 

patagiatus 

Neriene peltata 2st. 

Pityohyphantes 

phrygianus 2st. 

Tetragnatha obtusa 

2st. 

 

Gren 10: 

Larinioides 

patagiatus 

Neriene peltata 3st. 

Paidiscura pallens 

Pityohyphantes 

phrygianus 3st. 

 

1 juni 

Gren 1: 

Enoplognatha ovata 

Larinioides 

patagiatus 2st. 

Neriene peltata 

Phaidiscura pallens 

 

Gren 2: 

Ananieus sturmi 

Araniella alpica 2st. 

Cyclosa conica 

Diaea dorsata 

Platnickina tincta 

 

Gren 3: 

Cyclosa conica 

Diaea dorsata 2st. 

Neriene peltata 

Paidiscura pallens 

Philodromus sp. 

Platnickina tincta 2 

st. 

 

Gren 4: 

Cyclosa conica 

Metellina mengei 

Hyptiotes paradoxus 

 

Gren 5: 

Araniella alpica 

Araniella sp. 

Philodromus sp. 

Tenuiphantes 

flavipes 

 

Gren 6: 

Anyphaea accentuata 

Araneus diadematus 

Larinioides 

patagiatus 

Metellina sp. 2st. 

Platnickina tincta 

 

Gren 7: 

Lathys humilis 

Neriene peltata 2st. 

Parasteatoda lunata 

Philodromus sp. 

Platnickina tincta 3 

st. 

Tetragnatha obtusa 

2st. 

 

Gren 8: 

Araneus sturmi 

Enoplognatha ovata 

Hyptiotes paradoxus 

Larinioides 

patagiatus 

Metellina sp. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

Theridion 

mystaceum 

 

Gren 9: 

Anyphaena 

accentuata 

Araneus diadematus 

Dismodicus bifrons 

Metellina mengei 

Neriene peltata 

 

Gren 10: 

Dismodicus bifrons 

Dismodicus sp. 

Larinioides 

patagiatus 

 

7 juni 

 

Gren 1: 

Cyclosa conica 

Philodromus sp. 

 

Gren 2: 

Dismodicus elevatus 

Linyphia triangularis 

2st. 

Philodromus sp. 2st. 

Platnickina tincta 

 

Gren 3: 

Anyphaena 

accentuata 

Araneus sturmi 

Linyphia triangularis 

2st. 

Philodromus collinus 

 

Gren 4: 

Anyphaena 

accentuata 2st. 

Philodromus sp. 5st. 

Tetragnatha obtusa 
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Gren 5: 

Dismodicus elevatus 

Lepthyphantes 

obscurus 

Neriene peltata 

Philodromus sp. 3st. 

Platnickina tincta 2 

st. 

 

Gren 6: 

Cyclosa conica 

Diaea dorsata 

Linyphia triangularis 

Neriene peltata 

Philodromus sp. 

Segestria senoculata 

 

Gren 7: 

Anyphaena 

accentuata 

Araneus diadematus 

Dismodicus elevatus 

Drapetisca socialis 

 

Gren 8: 

Philodromus sp. 3st. 

 

Gren 9: 

Araneus sturmi 

Diaea dorsata 

Drapetisca socialis 

Gibbaranea omoeda 

Philodromus sp. 

 

Gren 10: 

Philodromus sp. 3st. 

 

15 juni 

 

Gren 1: 

Diaea dorsata 3st. 

Linyphia triangularis 

Neriene peltata 2st. 

Philodromus sp. 

Platnickina tincta 

Tetragnatha obtusa 

Xysticus audax 

 

Gren 2: 

Metellina sp. 

Platnickina tincta 

 

Gren 3: 

Araniella alpica 

Metellina sp. 2st. 

Philodromus sp. 2st. 

Platnickina tincta 

Tetragnatha obtusa 

 

Gren 4: 

Anyphaena 

accentuata 

Philodromus sp. 2st. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

Platnickina tincta 

Tetragnatha obtusa 

 

Gren 5: 

Metellina sp. 

Neriene peltata 

Philodromus sp. 3st. 

Platnickina tincta 

Tetragnatha 

dearmata 2st. 

 

Gren 6: 

Diaea dorsata 2st. 

Enoplognatha ovata 

Platnickina tincta 

Tetragnatha 

dearmata 

 

Gren 7: 

Diaea dorsata 

Enoplognatha ovata 

2st. 

Neriene peltata 

Platnickina tincta 

 

Gren 8: 

Dismodicus bifrons 

Philodromus 

cespitum 2st. 

Tetragnatha 

dearmata 

 

Gren 9: 

Araneus sturmi 

Diaea dorsata 

Philodromus sp. 2st. 

Tetragnatha obtusa 

2st. 

 

Gren 10: 

Diaea dorsata 

Enoplognatha ovata 

 

Äldre granar 

(plantering 3) 

 

3 maj 

Gren 1: 

Araneus diadematus 

2st. 

Diaea dorsata 

Metellina mengei 

Neriene peltata 

Philodromus sp. 2st. 

 

Gren 2: 

Araniella alpica 

Philodromus 

margaritatus 

 

Gren 3: 

Philodromus sp. 

 

Gren 4: 

Paidiscura pallens 

Philodromus sp. 2st. 

Platnickina tincta 

Salticus cingulatus 

 

Gren 5: 

Neriene peltata 2st. 

Pardosa prativaga 

Tetragnatha obtusa 

 

Gren 6: 

Neriene peltata 

Paidiscura pallens 

Pityohyphantes 

phrygianus 

 

Gren 7: 

Araniella alpica 

Diaea dorsata 

Dismodicus sp. 

Neriene peltata 

Paidiscura pallens 

Tenuiphantes sp. 

 

Gren 8: 

Anyphaena 

accentuata 

Araneus diadematus 

Cyclosa conica 2st. 

Nusoncus nasutus 

 

Gren 9: 

Anyphaena 

accentuata 

Araneus sturmi 

Cyclosa conica 2st. 
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Neriene peltata 3st. 

 

Gren 10: 

Araneus sturmi 

Cyclosa conica 2st. 

Diaea dorsata 

Neriene peltata 6st. 

Pityohyphantes 

phrygianus 2st. 

 

19 maj 

Gren 1: 

Cyclosa conica 

Neriene peltata 2st. 

Nusoncus nasutus 

Philodromus sp. 

Platnickina tincta 

Tetragnatha sp. 3st. 

 

Gren 2: 

Cyclosa conica 

Philodromus sp. 

Tetragnatha sp. 2st. 

 

Gren 3: 

Anyphaena 

accentuata 

Neriene emphana 

Neriene peltata 

 

Gren 4: 

Dismodicus sp. 

Neriene peltata 

Nusoncus nasutus 

Porrhomma 

pygmeum 

 

Gren 5: 

Neriene peltata 

Philodromus sp. 

 

Gren 6: 

Cyclosa conica 

Diaea dorsata 

Paidiscura pallens 

Pityohyphantes 

phrygianus 

 

Gren 7: 

Dismodicus elevatus 

Neriene peltata 

Philodromus sp. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

Platnickina tincta 

 

Gren 8: 

Araniella sp. 

Dismodicus elevatus 

3st. 

Neriene peltata 

 

Gren 9: 

Neriene peltata 

Paidiscura pallens 

Pityohyphantes 

phrygianus 

 

Gren 10: 

Cyclosa conica 

Neriene peltata 3st. 

Philodromus sp. 

 

1 juni 

Gren 1: 

Anyphaena 

accentuata 

Metellina merianae 

Platnickina tincta 

Xysticus sp. 2st. 

 

Gren 2: 

Araneus sturmi 

Cyclosa conica 

Diaea dorsata 

Dismodicus bifrons 

 

Gren 3: 

Dismodicus elevatus 

Neriene peltata 2st. 

Tetragnatha obtusa 

 

Gren 4: 

Anyphaena 

accentuata 

Metellina sp. 

Platnickina tincta 

Tetragnatha montana 

Tetragnatha obtusa 

 

Gren 5: 

Metellina sp. 

Philodromus sp. 

Tetragnatha obtusa 

 

Gren 6: 

2x Araniella alpica 

Neriene peltata 

Philodromus 

aureolus 

Tetragnatha montana 

2st. 

 

Gren 7: 

Cyclosa conica 

Diaea dorsata 

Platnickina tincta 

Tetragnatha montana 

2st. 

 

Gren 8: 

Diaea dorsata 

Gibbaranea omoeda 

 

Gren 9: 

Diaea dorsata 

Gibbaranea omoeda 

Hyptiotes paradoxus 

Pityohyphantes 

phrygianus 

 

Gren 10: 

Anyphaena 

accentuata 

Philodromus sp. 2st. 

Platnickina tincta 

Tetragnatha montana 

 

7 juni 

Gren 1: 

Anyphaena 

accentuata 2st. 

Diaea dorsata 

Dismodicus elevatus 

Gibbaranea omoeda 

 

Gren 2: 

Anyphaena 

accentuata 

Cyclosa conica 

Linyphia triangularis 

Metellina sp. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

Xysticus audax 

 

Gren 3: 

Araniella alpica 

Araniella sp. 

Diaea dorsata 

Gibbaranea omoeda 

Hyptiotes paradoxus 

Linyphia triangularis 

2st. 

Poeciloneta variegata 
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Gren 4: 

Anyphaena 

accentuata 2st. 

Clubiona subsultans 

Diaea dorsata 

Metellina mengei 

Metellina sp. 4st. 

Tetragnatha montana 

 

Gren 5: 

Anyphaena 

accentuata 2st. 

Araniella alpica 

Dismodicus elevatus 

Metellina sp. 

Neriene peltata 

 

Gren 6: 

Hyptiotes paradoxus 

Linyphia triangularis 

2st. 

Neriene peltata 

Platnickina tincta 

Theridion 

mystaceum 

 

Gren 7: 

Cyclosa conica 

Gibbaranea omoeda 

Linyphia triangularis 

Metellina sp. 

Neriene peltata 

Platnickina tincta 

 

Gren 8: 

Philodromus collinus 

 

Gren 9: 

Cryphoeca silvicola 

Cyclosa conica 

 

Gren 10: 

Anyphaena 

accentuata 

Clubiona comta 

Dismodicus bifrons 

Moebelia penicillata 

Paidiscura pallens 

Philodromus 

cespitum 

Philodromus sp. 5st. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

 

15 juni 

Gren 1: 

Cyclosa conica 

Enoplognatha ovata 

Metellina sp. 

Tenuiphantes 

flavipes 

Tetragnatha montana 

Tetragnatha obtusa 

Xysticus audax 

 

Gren 2: 

Cyclosa conica 

Diaea dorsata 

Neriene peltata 

Tetragnatha montana 

 

Gren 3: 

Diaea dorsata 

Metellina sp. 2st. 

 

Gren 4: 

Araniella alpica 

Diaea dorsata 

Pityohyphantes 

phrygianus 

 

Gren 5: 

Cyclosa conica 

Drapetisca socialis 

Gibbaranea omoeda 

Philodromus sp. 

 

Gren 6: 

Metellina sp. 

Philodromus collinus 

 

Gren 7: 

Cyclosa conica 

Diaea dorsata 

Gibbaranea omoea 

Linyphia triangularis 

3st. 

 

Gren 8: 

Araneus sturmi 

Araniella alpica 

Diaea dorsata 

Enoplognatha ovata 

Metellina sp. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

 

Gren 9: 

Araniella alpica 

Enoplognatha ovata 

Hyptiotes paradoxus 

2st. 

Metellina sp. 

Tetragnatha montana 

Xysticus audax 

 

Gren 10: 

Linyphia triangularis 

2st. 

Pityohyphantes 

phrygianus 

Platnickina tincta 

 

Döda grenar 

 

3 maj 

Gren 1: 

Cyclosa conica 

Philodromus sp. 

 

Gren 2: 

Cyclosa conica 

Philodromus sp. 

 

Gren 3: 

Neriene peltata 

Platnickina tincta 

 

Gren 4: 

Tom 

 

Gren 5: 

Platnickina tincta 

 

Gren 6: 

Tom 

 

Gren 7: 

Pityohyphantes 

phrygianus 

 

Gren 8: 

Tom 

 

Gren 9: 

Cryphoeca silvicola 

Metellina mengei 

 

Gren 10: 

Nasoncus nasutus 

 

20 maj 
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Gren 1: 

Neriene peltata 

 

Gren 2: 

Ataea sturmi 

 

Gren 3: 

Metellina mengei 

 

Gren 4: 

Metellina mengei 

Neriene peltata 

 

Gren 5: 

Neriene peltata 2st. 

Segestria senoculata 

 

Gren 6: 

Agyneta conigera 

 

Gren 7: 

Tom 

 

Gren 8: 

Araneus diadematus 

Cyclosa conica 

Metellina sp. 2st. 

 

Gren 9: 

Metellina mengei 

2st. 

Nusoncus nasutus 

 

Gren 10: 

Metellina mengei 

 

1 juni 

Gren 1: 

Dismodicus elevatus 

Hyptiotes paradoxus 

Metellina merianae 

 

Gren 2: 

Cyclosa conica 

 

Gren 3: 

Tom 

 

Gren 4: 

Tom 

 

Gren 5: 

Dismodicus elevatus 

 

Gren 6: 

Entelecara sp. 

Metellina sp. 2st. 

Obscuriphantes 

obscurus 

 

Gren 7: 

Araneus diadematus 

Dismodicus elevatus 

Metellina sp. 2st. 

 

Gren 8: 

Metellina mengei 

 

Gren 9: 

Theridion sisyphium 

 

Gren 10: 

Araneus diadematus 

Hyptiotes paradoxus 

Platnickina tincta 

 

7 juni 

Gren 1: 

Metellina mengei 

Obscuriphantes 

obscurus 

 

Gren 2: 

Tom 

 

Gren 3: 

Platnickina tincta 

 

Gren 4: 

Hyptiotes paradoxus 

Linyphia triangularis 

Metellina sp. 

Paidiscura pallens 

 

Gren 5: 

Segestria senochulata 

 

Gren 6: 

Cryphoeca silvicola 

 

Gren 7: 

Gibbaranea omoeda 

Metellina sp. 

 

Gren 8: 

Clubiona comta 

Gibbaranea omoeda 

Obscuriphantes 

obscurus 3st. 

 

Gren 9: 

Drapetisca socialis 

Lepthyphantes 

obscurus 

Tetragnatha 

dearmata 

 

Gren 10: 

Platnickina tincta 

 

15 juni 

Gren 1: 

Metellina mengei 

Metellina sp. 

 

Gren 2: 

Metellina sp. 

 

Gren 3: 

Tom 

 

Gren 4: 

Tom 

 

Gren 5: 

Metellina sp. 3st. 

 

Gren 6: 

Enoplognatha ovata 

Metellina sp. 

Neriene peltata 

 

Gren 7: 

Metellina sp. 2st. 

 

Gren 8: 

Metellina sp. 

Tetragnatha 

dearmata 2st. 

 

Gren 9: 

Drapetisca socialis 

 

Gren 10: 

Metellina sp. 

Philodromus 

cespitum 

Tetragnatha obtusa



 

 

 

 


