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spiNDlaR, 
strandens 
vanligaste 

rovdjur

För oss som gillar att strosa längs Östersjöns stränder 
blir det snart uppenbart att vi inte är ensamma. Runt 
våra fötter syns vanligen en massa spindlar som gör vad 
de kan för att sätta sig i säkerhet. Vad gör de där?  
Jo, de jagar mat som kommer från havet!  
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D
en stora förekomsten av 
spindlar gäller inte minst när 
vivandrarlängsflacka,gräs-
bevuxna stränder där det lig-

ger lite tång uppblåst här och där. runt 
våra fötter syns vanligen en massa spind-
larsomförsökerundflyoss.despring-
er med förvånansvärd hastighet mot när-
maste sten eller grästuva där de hittar 
skydd. De vanligaste kallas vargspind-
lar,ochharsäkertfåttsittnamnavatt
de i likhet med vargar jagar sina byten 
springandes. 

varför på stränder?
Man kan ju fråga sig varför stränder är 
bralivsmiljöerförspindlar,ochdetenk-
la svaret är att områden nära vatten ofta 
har en stor mängd byten i rätt storlek. De 
allraflestaspindlarärrättextremage-
neralister,ochangriperalladjursomäri
lämplig storlek och som inte har ett skyd-
dandepansar,somskalbaggar.PåÖst-
ersjönsstränderfinnsentillsynesänd-
lös sådan resurs i form av fjädermyggor. 
detflestafjädermyggorleversittlarv-

stadieivattenmiljöer,ochÖstersjönhar,
tackvaresinlågasalthalt,enstordiver-
sitet och mängd av fjädermyggor. När de 
kläcks ur sina puppor så kommer vux-
na fjädermyggor i land och landar på alla 
möjliga saker. Det är en liten bråkdel av 
Östersjönsfjädermyggorsomkommer
näraland,mentillräckligtmångaföratt
de ska utgöra en intressant födoresurs för 
spindlar och andra liknande rovdjur. 

Hemlig diet
en egenskap hos spindlar som gör det 
svårt att studera vad de äter är att de 
inte sväljer några fasta delar av sina by-
ten. spindlar sprutar istället in matsmält-
ningsvätska i bytet och suger sedan upp 
innehållet. Konsekvensen blir att det inte 

finnsnågraidentifierbaradelarispind-
lars magar. Man har därför tidigare va-
rit utlämnad till direkta observationer av 
vadspindlarfångar,vilketkanvaraväl-
digttidsödandeattstuderaifält,även
för nätspindlar där man kan se vad som 
hänger i nätet. Dessutom äter spindlar 
intealltdefångar,vilketmedförattob-
servationer av byten i näten ger en skev 
bild av dieten. 

Nya forskningsmetoder 
Numera har vi som forskare andra verk-
tyg att ta till. vi kan exempelvis stude-
ra sammansättningen av stabila isotoper 
i spindelns vävnader eller extrahera DNa 
från byten i spindelmagar. genom dessa 
metoder har vi påvisat både många spin-
delarters beroende av marina resurser 
och den otroliga diversitet av byten som 
spindlar äter.

beroende av havet … 
anledningen till att stabila isotoper är en 
bra metod för att studera spindeldiet på 
stränder är att land- och vattenväxter har 

K Hona av prickvargspindel 
(Pardosa amentata), en vanlig 
art på Östersjöns stränder. 
Notera den grå äggsäcken 
under bakkroppen.

En typisk, flack strand vid 
Östersjön med ilandspolad 
tång. Dessa flacka stränder 

har oftast en rik spindel-
fauna, exempelvis  
prickvargspindel. 
FOtO: steFaN sOllFOrs (t.v.) 

På Östersjöns stränder 
finns en till synes änd-
lös födoresurs i form av 
fjäder myggor.

FO
t

O
: 

g
u

N
N

a
r

 a
N

ee
r

/a
z

O
t

e



19havsutsikt   1  2018

väldigt skilda relationer mellan de stabi-
la isotoperna 13c och 12C,därbådegrön-
och brunalger har en något större an-
del 13c jämfört med landväxter. skillna-
derna beror troligen på att alger och väx-
ter i vatten tar upp kol i en annan form 
än koldioxid. De djur som äter växten 
fårenliknandeisotopsammansättning,
och så fortsätter det ända upp till spind-
larna.detvikunnatpåvisaärattdefles-
ta spindlar som lever på stränder har en 
nästanheltmarinkolsignal,ochattde
därmed är mer sammankopplade med fö-
doväven under vattnet än den på land. 
spindlar skiljer sig därmed från rovlevan-
deinsektersomleverpåstränderna,där
dessa istället har en kolsignal som visar 
att de mest ätit sånt som ätit landväxter.

... särskilt på hösten
vargspindlarnas diet varierar dock under 
året. parning och äggläggning sker van-
ligenunderjunimånad,medvissaskill-
naderöverlandet,ochruntmånadsskif-
tet juni-juli kläcks ungarna. Man kan då 
se honor som bär sina ungar på bakkrop-

pen. Om man stör dem kommer ungar-
na att spridas för vinden. vilken roll som 
honanharförungarnaärliteoklart,men
en del tyder på att ungarna får resurser 
från sin mor. När ungarna lämnat dör de 
vuxnaspindlarnarättsnabbt,vilketmed-
för att sensommar och höst domineras av 
juvenilaspindlar.dessaärväldigtsmå,
runtenmillimeter,ochdetärinteförvå-
nande att fjädermyggor kan bli en pas-
sande munsbit. För de vuxna spindlarna 
ger fjädermyggor däremot för lite energi 
för att vara intressanta. Därigenom kom-
merspindlarsdietattvarieraöveråret,
från ett större beroende av fjädermyggor 
och andra marina resurser under sena-
re delen av året till ett större beroende av 
landinsekter,somdeflestaflugorär,un-
der vår och försommar.

viktig roll 
Metoden med stabila isotoper är bra för 
att få en indikation om vilka byten som 
ärviktiga,mengerossingadetaljer.När
vi istället extraherar DNa från fångsten 
i spindelmagarna och jämför detta med 

genetiska databaser får vi en hel artlis-
ta. Det visar sig att enskilda spindlar kan 
haenväldigtvariabeldiet,meddNA
frånupptill18olikaarterimagen!Fjä-
dermyggorärenviktigdelidieten,men
spindelmagar innehåller också DNa från 
enradandramygg-ochflugsorter,små-
fjärilar och en del andra leddjur. spindlar 
är troligtvis den grupp av leddjur som är 
viktigast som rovdjur på insekter och an-
ses därför ha en viktig roll i ekosystemets 
funktion. Denna fördjupade kunskap om 
exaktvaddeäter,ochattmycketavnä-
ringenkommerfrånhavet,hjälpeross
att förstå hur allt hänger ihop – ovan och 
under ytan.Z

tExt OcH kONtakt:

Peter Hambäck, Institutionen för ekologi, 
miljö och botanik, Stockholms universitet 
peter.hamback@su.se

Fjädermyggor svärmar ofta i stor 
mängd längs Östersjöns stränder, 
och utgör ett lätt byte för många 
spindlar.
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