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Jag gör här en tänkt spindelexkursion 
från Finja båthamn till ”Slingra dig” 
vid Finjasjöns utflöde och med de olika 
spindlar som finns där. Området är om-
växlande och rikt, med mycket fin natur 
att uppleva på vägen. 

Vid den lilla båthamnen finns ett få-
geltorn där man kan se ut över sjön. 
På fågeltornet har ett antal hjulspind-
lar byggt sina typiska hjulformade nät 
som syns bra en dimmig morgon. Van-
lig bland dessa är den större skugg-
spindeln (Nuctenea umbratica), men 
där finns också andra spindlar som 
gör hjulformade nät. En av dessa, vass-
hjulspindeln (Larinioides cornutus), är 
mycket vanlig i vipporna på bladvassen 

Phragmitis australis. I vippor kan man 
ibland hitta den charmiga vipphopp-
spindeln (Calositticus floricola). 
Ute i vassen finns också en del spindlar. 
Vissa arter finns bara soligt och strand-
nära, andra på mer skuggiga platser 
inne i kärret. Spännande arter bland 
dem ute i vassen är bl a vassträckspin-
deln (Tetragnatha striata) och skräd-
darspindeln (Dolomedes plantarius). 
Vassträckspindeln finns i sjöar normalt 
bara en bit ut från stranden, mest där 
vassen tar slut. I Finja båthamn finns de 
även på landstranden och kan lätt ses 
från land. Dess svarta äggkokonger som 
de fäster på bladvassens blad avslöjar 
var de finns, även när man inte hittar 
de väl gömda spindlarna. Vassträck-
spindlarna sitter nämligen som streck 
utsträckta på vasstråna. I vassen och 
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pindlar vid Finjasjöns norra strand

Fig.1. Hona av skräddarspindel Dolomedes plantarius i vattenbryn. Skräddarspindel 
har smal ljus rand eller saknar denna på framkroppen till skillnad mot den närbesläk-
tade kärrspindeln som har breda ljusa ränder. Benens yttersta leder med mer blåaktig 
lyster hos skräddarspindeln.
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också på växter och annat på stranden 
finns även några andra arter av streck-
spindlar, mässingsträckspindel (Te-
tragnatha extensa), gyllensträckspin-
del (T. montana) och sotsträckspindel 
(T. nigrita). 
Skräddarspindeln är Sveriges största 
spindel. Honor har ofta en kroppslängd 
på 20 mm, inte sällan t o m ännu längre. 
I båthamnen finns de ofta i vattenkan-
ten. Ibland hittar man dem i båtarna, 
särskilt i de som har lite vatten stående 
på botten. För att vara vår största spin-
delart så är de förvånansvärt duktiga på 
att hålla sig gömda och syns ofta först 
då honan bär på äggkokongen i munnen 
eller placerar den i ett specialgjort nät, 
kallat vårdnät, i buskar eller annan nå-
got högre vegetation nära stranden. De 
liksom andra spindlar i samma familj 
gör inga fångstnät utan fångar sina by-
ten med utfall från gömslet. De har inte 
något särskilt starkt gift utan förlitar 

sig mera på kraften i käkarna, vilken är 
rejäl. 

Några av de spindelarter som hittats 
där är sällsynt funna. Dit hör tuvklot-
spindeln (Rugathodes  instabilis) som 
bara är känd från tre andra lokaler i 
Sverige och indiansträckspindeln 
(Tetragnatha shoshone) som i Sverige 
också bara är funnen på tre ställen till. 
Tuvklotspindeln finns under hängande 
blad på tuvor o.dyl., ofta direkt över vat-
ten. Indiansträckspindeln verkar bara 
bygga sitt fångstnät ute i vassvegetation 
nära vattenytan och på natten. Detta 
gör den svår att finna. Den är först känd 
från Nordamerika men hittades på flera 
ställen i Mellan- och Nordeuropa under 
1980- och 1990-talen. 

Under 1800-talet sänktes Finjasjön 

Fig.2. Hona av skräddarspindel Do-
lomedes plantarius under vårdnät med 
ungar i båt i Finja båthamn.

Fig.3. Hane av vassträckspindel Tetrag-
natha striata på blad av bladvass. Notera 
de förtjockade palperna som är hanens 
parningsorgan vid huvudet.
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drygt 3 m i tre omgångar. Det som i 
nordvästra delen av Finjasjön, nära Fin-
ja kyrka, då blev vått land, har idag blivit 
ett vackert alkärr, som kan kallas Finja 
alkärr. Alkärren har ibland kallats Nor-
dens regnskog på grund av dess höga 
tillväxt och artdiversitet. 
Alkärret mellan båthamnen och nära 
kyrkan är rik på undervegetation. På al-
stammarna finns ofta en påväxt av mos-
sa. I denna mossa lever en del spindlar. 
Normalt finns några få individer av 
några få arter i mossan. Om man sållar 
mossa brukar det på 0,25 kvm finnas 
10-25 spindlar.  Några spindlar finns i 
stort sett bara på stammar och grenar. 
Dit hör kastanjegropspindel (Mono-
cephalus castaneipes) och barkdvärg-
spindel (Moebelia penicillata). 
Finjasjön är 10,5 kvkm stor och har 
flera gånger svämmat över rejält. Stora 
nederbördsmängder kan leda till över-

svämning. I vintras var vattenståndet i 
sjön mer än 2 m över, och i december 
2015 mer än 1 m över normalvatten-
ståndet. När stora mängder regn kom-
mit har de stora mängderna vatten i 
Hörlingeån som flödar in i Almaån lett 
till att vattnet även ändrat flödesrikt-
ningen i Almaåns början så att vatten 
tryckts in i Finjasjön. Utflödet har då 
fungerat som inflöde.  

Vid översvämning i alkärret blir spind-
larna tvungna att flytta sig uppåt, från 
vattnet på den översvämmade marken. 
Då kan det finnas stora mängder spind-
lar i mossan. I början av mars 2016 var 
jag i alkärret i nordvästra hörnet av Fin-
jasjön, nära Finja kyrka. Där samlade 
jag in 0,25 kvadratmeter mossa från 
trädstammar av klibbal. Mossan sålla-
des.  I den mossan fanns så mycket som 
286 spindlar (!). På en kvadratmeter 
mossa blir då över 1000 spindlar. Det 

Fig.4. Hona av vassträckspindel Te-
tragnatha striata med så mycket som fyra 
mörka äggkokonger på blad av bladvass. 
Oftast hittar man bara en äggkokong på 
ett vassblad.

Fig.5. Hona av mässingsträckspindel 
Tetragnatha extensa på bladvass.
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var minst 18 spindelarter (det kan va-
rit fler arter då en del av spindlarna var 
obestämbara juveniler), varav flera är 
sällsynta.  

En raritet som är känd från några få 
lokaler är den lilla kärrvättespindeln 
(Porrhomma oblitum), antagligen delvis 
för att den är svår att skilja från andra 
arter i samma släkte, men också för att 
den är en art som finns där översväm-
ningar sker ibland, alltså i en naturmiljö 
som idag inte är särskilt vanlig. Än så 
länge bara känd från skogskärr i Helge 
å nära Kristianstad och vid Öresund 
förutom från Finjasjön. I mossan vid 
översvämningen fanns så många som 
66 vuxna individer av arten. Den finns 
på flera ställen runt Finjasjön. 

Vanlig i alkärret är även den nära släk-
tingen sumpvättespindel (Porrhomma 
pygmaeum). Den är däremot vanlig i 
många olika våta miljöer. Den är en av 
flera arter som byter miljö genom att 
flyga iväg. På våren och på hösten hit-

tar man dem ofta långt från deras van-
liga habitat. Om de då hamnar på ett 
olämpligt ställe får de flytta genom att 
flyga iväg på sina trådar fler gånger. 
Spindlar kan flyga genom att skicka 
ut några spinntrådar i luften som lyfts 
uppåt tillsammans med spindeln. På 
detta sätt kan spindlar komma iväg 
långa sträckor, ibland flera mil, men of-
tast bara några meter till några hundra 
meter. Detta sätt att förflytta sig på för 
spindlar har många namn, varav ett är 
ballongflykt. Många arter som lever på 
ställen som ofta översvämmas använ-
der ballongflykt. 

På militärens gamla broar över Almaån 
finns delvis en annorlunda spindel-
fauna jämfört med den på buskar och 
träd i närheten. Nästan de enda plat-
ser där man hittar brospindeln (La-
rinioides sclopetarius) med sitt stora 
och täta hjulnät är på just dessa broar. 
Även strandklotspindeln (Theridion 
hemerobium) är kraftigt gynnad av bro-
arna. Båda arterna är värmeälskande 
arter som gynnas av den extra värmen 
som metallen får en solskensdag. På 
broarna finns också andra spindelarter 
som trivs med de springor i broarna 
som ger bra skydd mot fåglar och andra 
djur som kan försöka fånga dem. 
På militärernas gamla träförråd finns 
en kalladapterad art som här har sin i 
Sverige sydligaste kända lokal nämligen 
den dagaktiva laduhoppspindeln (Sit-
ticus terebratus). Norrut är den vanlig 
på lador och andra ouppvärmda uthus 
av trä med plankorna fästa så att det 
blir bra utrymme att gömma sig. De kan 
ofta ses på träväggarna när de letar ef-
ter byte eller partner. Arten har i Mel-
laneuropa minskat, möjligen beroende 
på att klimatet har blivit varmare. Om 

Fig.6. Hona av laduhoppspindel Sitticus 
terebratus på trävägg.
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laduhoppspindeln blir kvar på sin syd-
ligaste lokal i landet får framtiden visa.  
Där Finjasjön har sitt utlopp i Almaån 
finns båda våra arter av spindelsläktet 
Dolomedes, både D. plantarius och kärr-
spindeln (D. fimbriatus). Normalt finns 
inte båda dessa arter tillsammans utan 
man hittar bara den ena arten på en lo-
kal, sällsynt hittar man dem i närheten 
av varandra. Så finns de t.ex. vid Kranke-
sjön, skräddarspindeln i vassen i sjön 
och kärrspindeln i kärr nära sjön. 
Almaåns början är det enda stället jag 
känner till där båda arterna finns. De 
tillhör spindelfamiljen vårdnätspind-
lar. Där finns också den nära släktingen 
presentspindeln med det vackra ve-
tenskapliga namnet Pisaura mirabilis. 
Presentspindeln har ett komplicerat 
förspel där hanen ger honan ett fångat 
byte inpackat i spindelsilke och honan 
väljer om hon ska acceptera presenten 
eller inte. Så gör inte kärr- och skräd-
darspindlarna utan de använder en mer 
för spindlar typisk uppvaktning med 
trummande benrörelser, vibrationer av 
bakkroppen mot underlaget och kort 
kroppskontakt före den snabba par-
ningen.

lars.jonsson@hkr.se

Fig.7. Almaån                                                     

Fig.9. Alstammar med mossa. 
Notera de mörka fältet nedtill som 
visar hur högt vattnet gick under 
översvämningen (okt 2018).

Fig.8. Alkärret i mars 2016                                                


