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Hur ser mångfalden ut i den svenska 
myggfaunan?
• Runt 50 arter idag
• 31 Aedes (3 Aedes, 1 (?) Aedimorphus, 1 Dahliana, 2 Rusticoidus, 24 

(?) Ochlerotatus)
• 8 (?) Anopheles
• 8 Culiseta (3 Culicella, 5 Culiseta)
• 4 (?) Culex
• 1 Coquillettidia



Maculipennis-gruppen
Källarfrossmygga, Anopheles messeae
”Tvillingfrossmygga”, Anopheles daciae
Skogsfrossmygga, Anopheles beklemishevi
Fläckfrossmygga, Anopheles maculipennis s.s.

(Stallfrossmygga, Anopheles atroparvus)



pipiens          torrentium

Sydlig/nordlig husmygga, Culex pipiens/torrentium



Ill. Disa Eklöf

Både sydlig och nordlig husmygga 
är ornitofila, dvs de föredrar blod 
från fåglar.



Vinter - vår Sommar Höst - vinter

Vinter - vår Sommar Höst - vinter
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Grodmygga, Culex territans

Övervintrar som adult.
Larverna i pölar, diken etc, 
med vegetation.

WNV, Usutu, RVF, EEEV



Större vårmygga, Culiseta annulata



Gulbandad vårmygga, Culiseta subochrea
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Fåbandad vårmygga, Culiseta alaskaensis



Fläckvårmygga, Culiseta bergrothi



Lyrtecknad vårmygga, Culiseta glaphyroptera





Klimatförändringen påverkar alla
organismer, naturligtvis också 
myggorna.



Nilfebersmygga, Culex modestus



Viruscykel för tex West Nile virus

Vinter - vår Sommar Höst - vinter

Reproduktionscykler





I 10 år har vi sett myggburna virus sprida sig norrut 
i Europa. Usutu verkar komma ett par år innan WNV.



”Tunnelbanemygga”, Culex pipiens molestus

Vår första invasiva stickmygga?



Peter Forskål, född 11 januari 1732 
i Helsingfors i Nyland, död 11 juli 
1763 i Jerim i Jemen.

Rosetta, Kairo och Alexandria oerhörda mängder, stör folk 
som sover på natten och svår att undvika utan väl stängda 
gardiner.



X

Den kända utbredningen 
i Göteborg än så länge.



Förändringar i myggfaunan

• De senaste 7 åren har vi hittat 6 nya arter för landet:
• Mörk svämmygga, Aedes nigrinus
• Brunryggad frossmygga, Anopheles algeriensis
• Nilfebersmygga, Culex modestus
• Gulbandad vårmygga, Culiseta subochrea
• Lyrtecknad vårmygga, Culiseta glaphyroptera
• ’Tvillingfrossmygga’, Anopheles daciae

• Dessutom en ”bioform”:
• ’Tunnelbanemygga’, Culex pipiens molestus



Prickig fågelmygga, Culiseta longiareolata



2011
2012

2015

2016



Fler arter på gång?

Aedes pulcritarsis Orthopodomyia pulcripalpis



De kommunistiska länderna 
splittrades 1960 i två block. 
Det ena blocket bestod av 
Albanien och Kina det andra av
Sovjetunionen och de flesta 
andra kommunistländerna. 
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ExoSurv Implementation 
of surveillance of exotic 
mosquitoes in Belgium 
Report 

Deblauwe I., Sohier C., Coosemans M. 
Institute of Tropical Medicine, 
Department of Biomedical Sciences, 
Medical Entomology (Antwerp)

Dengue and dengue vectors in the WHO European region: Past, present, 
and scenarios for the future. Article in The Lancet Infectious Diseases · August 2014

Francis Schaffner
Alexander Mathis



Sprids med lastbilstransporter genom Europa. 



I Tyskland har man gjort 
övervintringsförsök med
tigermyggägg på ön Riems,
127 km från södra Skåne.

Myggorna hade inga 
problem att kläckas.



Från ECDC





Kyrkogårdsmygga, Aedes japonicus

2000 – Frankrike 
2002 – Belgien
2008 – Schweiz, Tyskland
2012 - Nederländerna





2011 2012 2013

2014 2015 2016
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Kyrkogårdsmyggan är som nordligast etablerad i Nederländerna och runt Hannover i Tyskland. 
Det är bara 40 mil mellan Hannover and Malmö. 
Under 2014 kom 768 173 utländska lastbilar till Sverige.
Ytterligare cirka 500 000 svenska lastbilar kör till Europa och tillbaka. 
Det blir ungefär 3500 lastbilar som kommer till Sverige från Europa varje dag.



Bild från ECDC

Regnvattensmygga, Aedes koreicus
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Belgien    2008
Italien      2011
Tyskland  2015
Ungern    2016



Gulafebernmyggan, Aedes aegypti

Kan sprida gula febern, 
dengue, chikungunya, 
zika mfl. virus.

En av de absolut värsta 
smittspridarna som finns.
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Amerikansk trädhålsmygga, Aedes triseriatus

Frankrike 2004

Hällkarsmygga, Aedes atropalpus

Övergav hällkaren 1935
Började yngla i gamla bil-
däck 1975 och har sedan 
spritt sig över stora delar 
av USA.

Italien 1996 
Frankrike 2003
Holland 2009
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”Gulfläckig tigermygga”?





Ljusbandad kustmygga, Aedes (Och.) caspius (Pallas, 1771)

Beskrivning: En liten mygga. Ryggen brun till rödbrun med 
två ljusare längsband (1a). Sidorna med riklig fjällbeklädnad. 
Bakkroppen med varierande teckning, ofta med ett gulvitt 
längsband på mitten (1b). Benen med både apikala och basala 
band, vilket ger ljusa band på lederna (1c). Kan förväxlas med 
mörkbandad kustmygga som har en annan ryggteckning, men 
se upp för slitna exemplar! Vitsidig tömygga kan ha en 
liknande bakkroppsteckning, men saknar ljusa band på bene 
och har annorlunda ryggteckning.

Ekologi: Ljusbandade kustmyggan lägger 
sina ägg i marken på ställen som 
regelbundet översvämmas av bräckt 
vatten, framförallt i kustområden. Kan 
även förekomma i inlandet. De vuxna 
flyger hela sommaren efter att 
äggläggningsplatserna har översvämmats. 
Övervintrar som ägg. Biter gärna 
människor och skapar problem och 
obehag vid massförekomst.

Utbredning: Spridd framför allt i 
kusttrakterna i de sydöstra delarna av 
landet. 

1a

1b1c
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Aedes ripariusAedes excruciansAedes annulipes Aedes cantans
Illustration Disa Eklöf



“It is the mosquitoes that breed in 
temporary water that show the 
real ingenuity in making the most 
of what they can find.” 

Harold Oldroyd, 1964
The Natural History of Flies
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