
Vargspindlar
Vargspindlar har även kallats 

jaktspindlar. Själv föredrar jag 
vargspindlar, bl a för att ”varg” 
är en direkt översättning från 
grekiskans varg (lykos) som 

ingår i familjens vetenskapliga namn 
Lycosidae. Hos oss är vargspindlar kända 
för att springa omkring eller hålla till i 
silkesklädda rör eller håligheter. De jagar 

eller överrumplar sina byten. Mindre känt 
är att vi har en art, vitpalpsspindel Aulonia 
albimana, som gör små trattlika fångstnät.

I Sverige har hittills påträffats 58 
arter vargspindlar. Det är kanske inte så 
många om man ser till att vi i landet 
totalt hittat över 740 arter spindlar, för-
delade på 33 familjer. En av familjerna är 
just vargspindlar, som i hela världen för 
närvarande omfattar 2 420 kända arter. 
En av de största arterna man känner till 
är den akut hotade Hogna ingens, som 
bara finns på ön Deserta Grande utanför 
Madeira. Kroppslängden på denna är hela 
4 cm, och benspannet ca 12 cm. En av de 
minsta är Zoica parvula från Burma som 
inte blir mer än ca 1,5 mm lång. 

De svenska vargspindelarterna är förde-
lade på nio släkten, vilka alla presenteras 
i denna artikel: Acantholycosa (2 arter), 
Alopecosa (11), Arctosa (7), Aulonia (1), 
Hygrolycosa (1), Pardosa (25), Pirata (3), 
Piratula (3), Trochosa (3) och Xerolycosa (2).

Karaktäristiska spindlar
Vargspindlar känns lätt igen på sitt allmänna 
utseende och framför allt genom ögonens pla-
cering i till synes tre rader, fyra mindre fram-
åtriktade ögon, två stora  framåt-sidoriktade 

När våren kommer vaknar vargspindlarna och kutar omkring på det tillplattade 
fjolårsgräset. Ofta är det då unga spindlar som övervintrat även om en och annan 
kan vara en fullvuxen individ. Småkrypsentusiaster uppmärksammar ofta detta 
och plockar fram fotoutrustningen. Här är en exposé över Sveriges vargspindlar 

som kan inspirera till intresse för dessa iögonfallande spindlar.
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Vargspindlar känns lätt igen på ögonens placering i till synes tre rader: fyra mindre 
framåtriktade, två stora framåt-sidoriktade samt två nästan lika stora sido-uppåtriktade 

längre bak. Här är en alfavargspindel Alopecosa fabrilis. Foto: Kajsa Mellbrand.
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samt två nästan lika stora sido-uppåtriktade 
längre bak på huvuddelen av framkroppen. 
Egentligen räknas de fyra stora ögonen till 
en och samma U-böjda rad. 

Honorna bär med sig äggen i en klot-
rund eller linsformad kokong som är fäst 
vid spinnvårtorna. När äggen kläcks place-
rar sig de nykläckta ungarna på mammans 
bakkropp, vars hår är försedda med en 
liten kula i spetsen så att ungarna lättare 
ska kunna hålla sig kvar med klorna. Där 
sitter de några dagar tills de skingras och 
får klara sig på egen hand. Men det finns 
undantag. Hos trumvargspindel Hygro
lycosa rubrofasciata saknar honan kula på 
bakkroppshåren och de nykläckta ungarna 
sätter sig inte heller på honans bakkropp 
utan på den tomma äggkokongen. 

Acantholycosa, Alopecosa & Arctosa
Av de båda Acantholycosa-arterna är 
stockvargspindel A. lignaria ett populärt 
fotoobjekt. Den svart-vit-mönstrade arten 
med kontrasterande ringlingar på benen 
är vanlig i hela landet och trivs på fallna 
stockar, även trähus, och i stenskravel. 
Blockvargspindel A. norvegica är mest 
funnen i rasbranter och stenansamlingar 
norrut, inte minst i fjälltrakterna. Själv har 
jag träffat på den i en ganska stor block-
ansamling i barrskog i nordöstra Dalarna, 
där både stock- och blockvargspindel före-
kom tillsammans. Kanske värt att söka 
efter blockvargspindel på liknande lokaler 
i Norrlands skogsland.

Släktet Alopecosa innehåller våra störs-
ta vargspindlar. Störst är alfavargspindeln 
A. fabrilis, som framför allt förekommer i 
södra Sverige. Ett gammalt isolerat fynd 
från det ”varma” sandfältet i Bonäs norr 

om Mora tyder på att arten kan finnas 
på gynnsamma lokaler lite längre norrut. 
Fullvuxna exemplar av alfavargspindel 
liksom hedvargspindel A. barbipes och par-
fläckig vargspindel A. inquilina övervint-
rar. Därför kan man hitta adulta exemplar 
både på hösten och våren. Det gäller inte 
skogsvargspindel A. aculeata, tjockbent 
vargspindel A. cuneata, ängsvargspindel 
A. pulverulenta, barrvargspindel A. pine
torum, brynvargspindel A. trabalis och 
blåbärsvargspindel A. taeniata, som 
genomgår sista hudömsningen på våren. 
Först ut av dessa på våren är tjockbent 
vargspindel, som man lätt känner igen på 

att hanen har de främre skenbenssegmen-
ten (tibiorna) förtjockade. De kommer till 
användning i det unika förspel till par-
ningen som båda könen tar del i. Körtlar 
i hanens tibior lockar honan att bita tag 
i den ena tibian med sina käkar (cheli-
cerer). Honan håller fast hanen medan de 
båda reser sig mot varandra och honan 
så småningom släpper taget om hanens 
skenben så att han kan kliva på henne 
för parning. 

Klittvargspindel A. cursor och stäpp-
vargspindel A. schmidti är bara påträffade 
i Skåne. Den förra är akut hotad (CR), 
den senare är betraktad som nationellt 
utdöd (RE) eftersom lokalen i Norrekås, 
där den förekom, lär vara förstörd. Kanske 
kan arten förekomma på flera platser i 
närområdet som vi inte känner till. Ingen 
av arterna bör insamlas men gärna foto-
graferas om man har turen att stöta på 
dem. Enligt utländska undersökningar lär 
fullvuxna exemplar av stäppvargspindel 
övervintra.

Arterna i släktet Arctosa skiljer sig från 
våra andra vargspindlar genom att sakna 
ett mittband på framkroppens ovansida. 
Sandvargspindel A. cinerea är en storväxt 
art som lever på sand- och grusstränder 
vid Östersjön och Vänern samt några sand-
lokaler i inlandet. Den håller till i 1–2 dm 
djupa gångar som den gräver i sanden. 
Arten övervintrar som fullvuxen.

Alla vargspindelhonor bär med sig sina ägg i en kokong. Här är en stockvargspindel Acantholycosa 
lignaria som trivs på gamla stockar och i stenskravel. Arten är vanlig i hela landet.

Även fullvuxna individer av parfläckig vargspindel Alopecosa 
inquilina övervintrar, vilket gör att de kan ses tidigt på våren.

Tjockbent vargspindel Alopecosa aculeata 
känns igen på de tjocka framskenbenen 

som används vid parningsritualen.
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Aulonia & Hygrolycosa
Den enda arten som gör fångstnät är vit-
palpsspindel Aulonia albimana. Båda könen 
har vitbehårade knäsegment på palperna. 
Det är en av våra minsta vargspindlar och 
förekommer, vad vi vet, sparsamt, mest 
på kustnära lokaler upp till Stockholms-
trakten, men mer vanligt på Gotland. Den 
håller till på varma, torra ställen som t ex 
hällmarksbarrskog.

Hos trumvargspindel Hygrolycosa 
rubrofasciata har könen en markant färg-

dimorfism. Honan är ganska bjärt mönst-
rad medan hanen är mörkfärgad. Arten 
har sitt namn av att hanen går omkring 
och trummar genom att mycket hastigt 
röra bakkroppen upp och ned så att den 
slår i underlaget. En ”trumvirvel” varar 
ungefär en sekund och kan bestå av cirka 
30–40 ”slag”. Om trumningen görs t ex på 
ett torrt allöv, kan ljudet höras flera meter. 
Finns en parnings villig hona i närheten 
kan hon svara med en mycket svagare 
och inte lika distinkt trumning. Trum-

vargspindel övervintrar som fullvuxen och 
hanarna börjar trumma så fort tempe-
raturen stigit tillräckligt i april. Arten 
förekommer bl a i vissa kärr och mossar. 

Pardosa
Pardosa är till artantalet Sveriges största 
vargspindelsläkte. En del arter kan vara 
svåra eller omöjliga att säkert artbestämma 
enbart från fotografier. Alla är frilevande, 
gracilt byggda och springer snabbt. Inga 
arter övervintrar som fullvuxna. Baserat 

Vitpalpsspindel Aulonia albimana särskiljer sig genom att vara den 
enda vargspindeln som gör fångstnät. Foto: Kajsa Mellbrand.

Barrvargspindel Alopecosa pinetorum trivs i barrskog, 
som denna hona på promenad i mosstäcket.

Hona och hane av trumvargspindel Hygrolycosa rubrofasciata skiljer sig åt i färgerna. Arten utmärker 
sig genom att under uppvaktningen som föregår parningen ge ifrån sig trummande ljud.

Sandvargspindel Arctosa cinerea är en storväxt art som lever på 
sand- och grusstränder där den har ett fantastiskt kamouflage.
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på kopulationsorganens byggnad (palp-
organet, ”boxhandsken”, hos hanarna, epi-
gynet hos honorna) kan arterna indelas i 
olika artgrupper. Bara några få av Sveriges 
25 arter nämns här. 

På våren stöter många spindelintres-
serade på prickvargspindel P. amentata, 
som finns lite varstans, alltifrån havssträn-
der till fuktigare miljöer på kalfjället och 
är vanlig där den förekommer. Själv har 
jag arten i min villaträdgård. Har man 
tur kan man få se dess parningsspel där 
hanen upprepat semaforerar (gestikulerar) 
med palperna och vibrerar kroppen på ett 
stereo typiskt sätt framför honan. 

Även arterna i den s k Pardosa lugubris-
gruppen ses ofta. Handlar det om exemplar 
som påträffats i södra delarna av vårt land 
är det praktiskt taget omöjligt att säkert 
skilja lövvargspindel P. lugubris från brant-
vargspindel P. alacris och lundvargspindel 
P. saltans vad gäller honorna. Av hanarna 
skiljer brantvargspindeln ut sig genom att 
ha en ljusare fläck på yttersta palpledens 
(”boxhandskens”) utsida. Av dessa tre 
har bara lövvargspindel påträffats norrut 
i vårt land.

En väl avgränsad grupp är Pardosa 
pullata-gruppen som omfattar gulbent 
vargspindel P. fulvipes, strumpvargspin-
del P. prativaga, kortbent vargspindel 
P. pullata, gläntvargspindel P. riparia 
och torvvargspindel P. sphagnicola. Av 
dessa sticker hanarna av gulbent varg-
spindel ut genom att ha en nästan svart 
kropp och klargula ben. Dessutom har 
hanen ett för vargspindlar unikt stri-
dulationsorgan, som jag uppdagade för 
många år sedan. Speciel la tandade hår 
på bakbenens höft- och lårringssegment 
”skrapar” mot boklungornas ”lock” som 
är räfflade och sitter på främre delen av 

bakkroppens undersida. Under parnings-
spelet semaforerar hanen med palper och 
framben samtidigt som han stridulerar 
(framkallar ljud) genom att röra bak-
kroppen upp och ned. Det mycket svaga 
ljudet kan höras om man låter hanen 
utföra stridulationen t ex på en pappskiva 
inomhus. 

I släktet finns arter som har sin utbred-
ning begränsad till fjälltrakterna: skravel-
vargspindel P. trailli och fjällvargspindel 
P. septentrionalis förekommer i fjällen 
i Dalarna, Härjedalen och Jämtland. 
Skravel vargspindel är bunden till rasbran-
ter. Lappvargspindel P. lapponica håller till 
i de nordliga fjällen, från Lule lappmark 
och norrut. 

Pardosa-arterna har en linsformad 
äggkokong som hos vissa arter är mörkare 
färgad, ofta i en blå ton, med ett ljusare 
band runt kokongens största diameter. Även 
Acantholycosa-arterna, som släktskapsmäs-
sigt står nära Pardosa, har en liknande ägg-
kokong. Andra vargspindelsläkten har mer 
klotrunda äggkokonger. De är ofta helt vita 
men kan ha en blå (Alopecosa och Trochosa) 
eller svagt rosa (Xerolycosa) ton.

Pirata & Piratula
Pirata och Piratula var tidigare ett släkte, 
vars arter har en karakteristisk mörk 
stämgaffel-formad teckning i framkrop-
pens mittband. De är alla mer eller mindre 
fuktberoende.

Under parningsspelet hos gulbent vargspindel Pardosa fulvipes gestikulerar 
hanen genom att alternerande höja och sänka palper och framben på ett sätt 

som är karakteristiskt för arten. Här är det vänstra palpen som höjts.

Prickvargspindel Pardosa amentata förekommer i många olika 
biotoper, från havstrand till kalfjäll. Foto: Andreas Eichler/CC-4.0.

Honan av lövvargspindel Pardosa lugubris är nästintill omöjlig att skilja från brantvargspindel P. alacris 
och lundvarg spindel P. saltans. Dessa tre arter brukar benämnas som Pardosa lugubris-gruppen.
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Trochosa & xerolycosa
Trochosa-arterna är medelstora arter som 
känns igen på att framkroppens mittband 
har två parallella längsfläckar. Vanligast 
är nog skogsbjörnspindel T. terricola, som 
liksom myrbjörnspindel T. spinipalpis har en 
mörk kilfläck framtill på bakkroppens rygg. 
Fältbjörnspindel T. ruricola skiljer ut sig 
genom att ha en gulaktig kilfläck. Honorna 
av den senare kan man hitta under stenar, 
där de håller till med sin äggkokong i en 
med spinntrådar tapetserad håla. Trochosa-
arterna är nattaktiva. 

Våra två Xerolycosa-arter liknar vissa 
Pardosa-arter. Vanligast är hedjaktspindel 
X. nemoralis, som till utseendet påminner 
om arterna i Pardosa lugubris-gruppen. 
Släktskapsmässigt står de emellertid långt 
från varandra och förs t o m till olika 
underfamiljer. Hedjaktspindel är mycket 
vanlig t ex i torra barrskogar, gärna med 
lavar i marktäcket. 

Arter i våra grannländer
I våra nordiska grannländer finns varg-
spindelarter som inte påträffats hos oss, 
så kanske det svenska artantalet fort-
farande kan utökas. Så sent som 2005 
kunde en liten grupp danska och svenska 
arachnologer samla in flera exemplar av 
den ganska storväxta Trochosa robusta 
på Bornholm. Ett tveksamt fynd av 
T. robusta gjordes för många år sedan i 
Skåne, varför arten också begåvats med 
ett svenskt namn, klippbjörnspindel. Då 
inget belägg finns kvar, återstår den alltså 
att bekräfta för Sverige. En annan art i 
Danmark är Pardosa purbeckensis (förslag 
till svenskt namn: kustvargspindel), som 
lever på havsstränder och även rappor-
terats från Norge. I Norge finns också 
Arctosa stigmosa, som där bara påträffats 

längs Gaulaälven i Tröndelag. Eftersom 
den även på andra platser lever i sand-
material längs älvar föreslår jag älvvarg-
spindel som svenskt namn. Finland har 
en art, Pardosa maisa (förslag till svenskt 
namn: kärrvarg spindel), som beskrevs så 
sent som 1982 och som påträffats på flera 
lokaler (myrar) bl a i Österbotten. Arten 
har sedan rapporterats från bl a Ryssland, 
Vitryssland och Polen.

Identifiering & insamling
Fotografering i all ära men ibland, när 
man inte är helt säker på en bestämning, 
måste man samla in belägg exemplar som 
förvaras i rör med 80%-ig etanol eller 
annat konserveringsmedel. Detta för att 
man själv, eller någon expert, i efterhand 
ska kunna artbestämma eller kontrollera 
bestämningen genom att studera t ex 
kopulationsorganens byggnad i stere-
opreparermikroskop (”lupp”). Notera att 
beskrivningarna av utseendet i äldre lit-
teratur vanligen avser utseendet hos sprit-
lagda exemplar till skillnad från senaste 
årens fotoböcker, som bygger på bilder av 
levande exemplar.

Vill man närmare undersöka ett områdes 
vargspindelfauna gäller insamling. Eftersom 
vargspindlar springer omkring på marken 
är användande av fallfällor med lämpligt 
konserveringsmedel (t ex till ungefär hälften 
med vatten utspädd ogiftig propylenglykol 
med ytspänningsnedsättande medel) en 

bra metod. Konserveringsmedlet ska fylla 
ungefär halva burken. Vargspindlar och 
andra småkryp, inte minst andra spindlar, 
skalbaggar, tvåvingar och steklar, ramlar då 
ner i fällan, som består av en plastburk som 
grävts ned så att kanten ligger jäms med 
markytan. Efter att vargspindlarna plockats 
ut och lagts i sprit, kan man naturligtvis 
tillvarata övriga djur. Kanske är man själv 
nyfiken på vilka andra spindlar som fångats, 
och olika insekter kanske hittar väg till 
andra intressenter. 

Studera levande vargspindlar
Vill man studera levande vargspindlar så 
är de lätta att hålla i fångenskap t ex i 
små plastburkar. Men bara ett exemplar i 
varje burk för att undvika kannibalism. Det 
är viktigt att de har konstant tillgång till 
vatten. Diverse flugor av passande storlek är 
lämpliga som föda. Många vargspindelarter 
har artegna, stereotypa parningsspel, som 
kan vara intressanta att studera. Släpper 
man in en hane till en hona av samma art 
identifierar de varandra bl a genom fero-
moner. Är honan parningsvillig, kan det 
efter hanens uppvaktning med parningsspel 
leda till parning. För att ha oparade honor 
till hands, får man samla in och föda upp 
subadulta honor tidigt på säsongen.  

Torbjörn Kronestedt har tidigare varit verksam 
på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm med 
spindlar som specialitet.

Hona av hedjaktspindel Xerolycosa nemoralis. Arten förekommer allmänt i torra barrskogar.

Den vanliga skogsbjörnspindeln Trochosa 
terricola är liksom andra arter i släktet 

nattaktiv. Foto: Kajsa Mellbrand.
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