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Nål i høystakk

- eller hvordan en hytte fikk navn
Morten Falck
Det er mange måter å fange insekter
på. Vi er ikke begrenset til tilfeldig
innsamling med håv, vi kan bruke
feller og lokkemidler. Det gir ofte
overraskende resultater. Men lar det
seg gjøre å gå den omvendte veien –
søke målrettet etter et bestemt insekt?

Jeg skal innrømme at det forekommer
sjelden. Det er da også et håpløst «nåli-høystakk-prosjekt» hvis man ikke har
solide kunnskaper om artens utbredelse,
biologi og levevis. Men i fjor gjorde jeg
et forsøk.

Villa occulta, dog en svenske, omtalt i tidsskriftet Fauna och flora etter at svenskene hadde
funnet ut at den ikke var så sjelden som tidligere antatt. Men kunne den finnes i Norge?
Foto: Torbjörn Kronestedt, Naturhistoriska riksmuseet.
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Det startet med en artikkel i det svenske
tidsskriftet «Fauna och flora», der Hans
Bartsch skriver om en sjelden humleflueart.
Svenskene hadde nemlig oppdaget at den
ikke var så sjelden som alle hadde trodd,
den bare levde et annet sted. Ikke på tørre
sandområder, men på myr. Og det attpåtil i
høyereliggende strøk. «Dyster svävfluga»
var tatt i Dalarne – ikke langt fra grensen
mot Trysil. Men i Norge var arten aldri
funnet.
I et lystig juleselskap spurte jeg Lillesøster
om å få låne hytta hennes i Trysil. Det var
ikke nei i hennes munn, og i samtalens løp
kom det fram at jeg var på jakt etter en flue
med det eksotiske navnet Villa occulta. Det
ene ordet tok det andre, og sjansene for at
jeg skulle lykkes med å finne en bestemt
flueart på myrene i Trysil ble vurdert som
bortimot null. Men Lillesøster var ikke
snauere enn at hun lovet at dersom jeg fant
den, skulle hytta få navnet Villa occulta.
Det navnet er jo nærmest uimotståelig.
Pippi Langstrømpes «Villa villerkulla»
blir tafatt i sammenligning, for ikke å
snakke om «Villa utsikten», som det heter
i norsk oversettelse.

grader celsius på morgenen. Lave skyer
kom sigende, det var absolutt ikke vær
for fluefangst. Men vi hadde en uke på
oss. For tidlig å bli desperat. Vi kjørte like
godt til Trysil og tok tettstedet Innbygda
i nærmere øyensyn, handlet mat for uka,
kikket litt i den lokale antikvitetsbutikken –
hvor det mest fristende var Nordahl Griegs
samlede verker med pen, rød skinnrygg
(vi hadde kjøpt den om vi ikke hadde hatt
en komplett samling av Nordahl Grieg fra
før) – og gikk til anskaffelse av skikkelige
ullsokker.
Neste dag var temperaturen enda lavere,
og regnet kom sigende. Ikke lovende, det
ble en ny dag uten fangst.

Sommeren kom. Juli også, og det begynte
å regne. Den dagen vi hadde planlagt
avreise til Trysil, sto regnet som en vegg i
landskapet, og vi utsatte avreisen til neste
dag. Men dagen etter fylte vi bilen med alt
vårt pikk og pakk, varme klær, lesestoff, håv
og annet innsamlingsutstyr. Så bar det i vei.

Men dagen etter klarnet det litt opp, og vi
bet tenna sammen og ga oss myrene i vold.
Siden vi befant oss på ca. 860 moh, var det
logisk å begynne der. Vi kjørte gjennom
den ene setergrenda etter den andre,
forbi hyttefelt etter hyttefelt, og speidet
etter myrer som svarte til beskrivelsen,
med enkeltstående furutrær, einer,
molte, myrull, tranebær, torvmose og
røsslyng, kvitlyng, krekling, dvergbjørk,
rundsoldogg, skinntryte og flekker av grå
reinlav. På slike myrer skulle det være en
sjanse. I Dalarne svermer Villa occulta i
kanten av myrene og et stykke utpå. Etter
en del kjøring fant vi endelig en myr som
så brukbar ut. Men nei. Videre til neste
myr. Ikke altfor fuktig, og med alle de
riktige plantene.

Hytta ligger ganske høyt, nesten helt
oppe på tregrensa. Men det betyr at det
fort blir kaldt. Den vakre, blomstrende
setervollen rundt hytta bød ikke på noe
yrende insektliv, temperaturen lå under 10

Å ja, den hadde alle de foreskrevne
plantene. Og de foreskrevne kleggene også,
og naturligvis mygg. Men Villa occulta? Å
nei. Fram og tilbake i myrkanten, tilbake
og fram. Noen blomsterfluer var det å
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finne, men ingen slående sjeldenheter.
Sissel ble utålmodig. Det skal man ta
hensyn til når man har en ektefelle som
hjelper til med fluefangsten. Så etter å ha
strukket tålmodigheten hennes bare litt
over bristepunktet, gikk jeg med på å gi
opp. Regnet som fulgte ga henne rett – og
vann på mølla.

stor, flott myr så ut som den kunne gi håp.
Vi parkerte, og vandret ut i mosen. Men
humlefluer er solskinnsdyr, og sola ville
ikke vise seg. Det var ingen andre fluer
å finne heller. Et par sommerfugler kom
forsiktig flagrende forbi, og fikk unngjelde
for det. Men fluefaunaen holdt seg godt
skjult.

Nei, det var dystre utsikter. I mitt stille
sinn var jeg i ferd med å gi familiens
skeptikere rett. Neste dag var grå og
kjølig. Desperasjonen begynte å bli et
nærliggende alternativ. Skulle vi gi opp og
reise hjem? Men vi var nå en gang i Trysil,
og tida var riktig. Det ville være for dumt å
bare gi opp. Vi bestemte oss for å oppsøke
myrer som lå litt lavere, og kjørte ned i
dalen og innover mot grensestrøkene. En

Videre gjennom skogene på en støvete og
ujevn grusvei. Ingen aner hvilken innsats
som ligger bak registreringen av det norske
artsmangfoldet. Så vanskelig det kan være
å finne en passende myr!
Vi kom forbi en seter der en stor bøling
med lysegule kuer lå rolig drøvtyggende
utover en nyslått eng, og fortsatte videre
inn i skogen. Men stopp! Der var det en
flott myr. Lysnet det ikke litt også?

Her er myra. Så sur at marimjellene var røde. Foto: Morten Falck.
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Jeg grep håv og sekk og vasset utover myra.
En myrhauk flakset bort over furukronene,
noen ravner skrek sitt skurrende «Koorrrp!
Koorrrrp!» – men det var smått med fluer.
Jeg gikk litt ut på myra, og fram og tilbake.
Den var så sur at marimjelleblomstene var
helt røde. Men den hadde alle de plantene
som den skulle ha. Fram og tilbake,
tilbake og fram. Noen blindinger, noen
blomsterfluer, men ellers ingenting.
Jeg bestemmer meg for å gi opp. Sissel
sitter allerede i bilen. Skyene trekker helt
over igjen, det blåser surt. Ett eller annet
ubestemmelig flyr forbi og jeg slår ut med
håven på ren refleks. Holder rundt posen
og ser på fangsten mens jeg fortsetter å
gå mot bilen. Det tar en nummen evighet,
men så går det opp for meg:
Det er Villa occulta!

Gjennom den nye håven av gjennomsiktig,
svart gardinstoff fra IKEA er den ikke til å
ta feil av. Jeg kan til og med se at det er
en hann. Jeg har følelsen av at bare ørene
hindrer smilet mitt i å gå helt rundt og
møtes i bakhodet idet jeg kommer fram til
bilen og påkaller Sissels oppmerksomhet.
Mens jeg omhyggelig manøvrerer fangsten
ned i et dramsglass og setter lokket på,
griper hun mobiltelefonen og ringer til
Lillesøster. Under vantro begeistring
bekreftes hyttas nye navn.
Naturligvis må jeg en ny tur ut på myra –
men til ingen nytte. Sola har gjemt seg for
dagen, ingen fluer er å se.
Neste dag er vi tilbake. Jeg går ut over
myra, prøver å finne igjen det samme
stedet der jeg tok Villa occulta dagen før.
Og der - flyr det opp en Villa occulta til!

Hadde ikke ørene vært der, ville smilet gått rundt. Foto: Sissel Henriksen.
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Jeg gjenkjenner den øyeblikkelig, og den
havner i håven uten problemer. En hunn
denne gangen.
Blod på tann? Gjett! Jeg går fram og
tilbake på myra og leter, men det er ikke
flere å finne. Til slutt må vi bare dra videre.
«Koorrp!» Sier det bak grantrærne.
«Koorrp!» Skyene dekker for sola, og
flere Villa occulta finner jeg ikke. Heller
ikke på andre myrer.
Men jeg greide å finne den, godt inne i
Trysil, flere mil fra svenskegrensa, som
ny art for Norge. Ved å lete målrettet etter
denne bestemte arten.
Og Lillesøsters hytte – den heter «Villa
occulta».
****
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Villa er vår største slekt av humlefluer,
med åtte norske arter. De mangler de lange
sugesnablene som slekten Bombylius
har, og dukker gjerne opp litt seinere på
sommeren. Juli-august er Villa-sesong.
Vingene er gjerne klare, for de fleste artenes
vedkommende uten mørke tegninger annet
enn en svak brun forkant. Tre av artene
har sterkere brunfarge over en større del
av vingens forkant, av dem er occulta den
mørkeste. Den er også den eneste som
hovedsakelig er svart i pelsen, mens de
andre virker gule. Og ofte har de bånd av
lyse skjellhår på tvers av bakkroppen.

Larvene lever på larver av nattfly – tror man.
Men vi vet svært lite om hvilke arter. Det
ligger en spennende oppgave i å finne ut
dette. Er det noen som klekker nattflylarver
og får Villa’er som resultat, vil jeg svært
gjerne høre om det – og helst se dyrene.
Morten Falck
e-post: morfalc@online.no
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På en setervoll øverst mot skoggrensen ligger hytta, nå Villa occulta... Foto: Morten Falck.
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