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Bakgrund 
 

Nyckelpigor är en insekt, vilket är den största djurgruppen på jorden. Räknar man alla arter 
på jorden, inkluderat djur, växter och svampar så utgör insekterna över hälften av dessa. 
Nyckelpigor tillhör även gruppen skalbaggar, vilket är den artrikaste undergruppen hos 
insekterna. Där det finns över 400 000 kända arter. Nyckelpigorna är de mest “folkliga” av 
alla skalbaggar, dessa färgglada insekter kryper gärna runt på våra händer och fingrar. De är 
även snälla då dem inte bits eller sticks. I folktron anses de föra tur och lycka med sig. Det 
finns ungefär 4600 olika arter av nyckelpigor i hela världen. 
 
 

Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att ta reda på så mycket fakta om de sjuprickiga nyckelpigan som 
möjligt. Till det har jag några punkter som jag vill ha svar på. Det kan vara t.ex. hur den 
sjuprickiga nyckelpigan är uppbyggd, hur den fortplantar sig till om den är utrotningshotad. 
Jag vill lära mig hur dem fungerar och hur dem lever.  
 
  

 
 
Domän: Eukaryoter, eukaryota 
Rike: Djur, animalia 
Stam: Leddjur, arthropoda 
Understam: Sexfotingar, hexapoda 
Klass: Insekter, insecta 
Underklass: Bevingade insekter, Pterygota 
Ordning: Skalbaggar, Coleoptera 
Underordning: Allätarbaggar, Polyphaga 
Familj: Nyckelpigor, coccinellidae 
Släkte: Coccinella 
Art: Sjuprickig nyckelpig 
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Förord 
Jag har gjort det här arbetet för att jag vill lära mig mer om hur nyckelpigor fungerar och vad 
dem har för funktion i naturen. Man ser dem inte så ofta och dem ser speciella ut så det 
gjorde mig mer intresserad av dem. Jag har nu lärt mig mycket om dem, hur dem utvecklas 
från en liten larv till en imago. Jag har även lärt mig hur dem och vi människor lever i 
symbios.  
 
Metod 
Jag har letat efter fakta på internet och kollat på massor med videos om nyckelpigor. Jag har 
letat efter svar på mina frågor som jag sedan skrivit ner för att sedan strukturera mitt arbete. 
 
Kort om den sjuprickiga nyckelpigan 
 
Sjuprickig nyckelpiga är en art inom insektsordningen skalbaggar, som tillhör familjen 
nyckelpigor. Dem är en av 65 nyckelpigsarter som finns i Sverige och dem lever mellan 1-2 
år. Dem har en  holometabol utveckling som andra skalbaggar också har. Deras stadier är 
alltså ägg, larv, puppa och imago. När dem sedan kliver ur sitt puppskal så är den blek och 
har inga prickar, dem kommer sedan fram efter ett tag. Dem växer och ömsar hud några 
gånger. Dem brukar också kallas för Jungfru Marie nyckelpiga eller gullhöna. Dem 
förknippades tidigt med Jungfru Maria som sägs enligt traditionen ha nycklarna till 
himmelriket, då sju är ett heligt tal som t.ex de sju dygderna. Jungfru Maria fick hjälp av 
nyckelpigorna att ta nycklarna till himmelriket. 
 
 
Artens kropp 
 
De har en kroppslängd på omkring 5- 8,2 
mm och gör dem till en av dem största 
arterna. Dem har 6 korta ben och fötter 
med 4 leder fast man bara ser 3. Dem har 
en stor halssköld som är svartvit och täcker 
det mesta av deras huvuden. Som hos 
många andra nyckelpigor så är kroppen 
nästan halvklotformig. Dem har 4 vingar 
vara 2 är fram och 2 bak. Framvingarna 
kallas täckvingar eftersom dem täcker 
vingarna under som är själva 
“flygvingarna”. Deras täckvingar är 
rödorangea och varje täckvinge har tre 
svarta prickar normalt. Så finns en 
gemensam sjunde svart prick vid 



täckvingarnas bas. Även två vita triangelformade fläckar. Dock så finns det även individer 
med båda färre och fler svarta prickar än sju, från inga alls upp till tio. Deras halssköld är 
svart med vita markeringar vid yttre hörnen på framkanten. Huvudet på dem är svart som har 
två mindre vita prickar. Buksidan är konvex och svart, på det sista bakkroppssegmentet 
försett med glesa hår hos hanarna. Studier visar att det bara tar 0,1 sekunder att öppna dem 
prickiga täckvingarna och fälla ut flygvingarna för nyckelpigan men att det tar ett par 
sekunder att vika igen allt. Dem har även forskat på hur vingarna kan vara så stabila men 
ändå vikbara. Vingarna spänns ut av lister, vilket påminner om rullbara måttband av stål och 
med längsgående veck som gör dem styva. Det är små strukturer på insidan av täckvingarna 
som “”knäcker” vecken så att listerna ska kunna vikas och läggas till rätta.  
 
 
Sjuprickiga nyckelpigan´s 
andningssystem  

Precis som vi människor så behöver 
nyckelpigan luft för att kunna överleva. Men 
till skillnad från oss människor så har inte 
nyckelpigor lungor utan dem har istället ett 
rörsystem. Det är som små rör som går igenom 
hela kroppen ut till benen och vingarna. Luften 
kommer in i rörsystemet från sidorna på 
nyckelpigan. Det här rörsystemet kallas 
trakeer eller trakesystem. 
 

 
 

 
 
 
Försvarsmekanismer  
Den färgglada färgen anses vara en varning 
till hungriga fiender. Dem har mycket få 
naturliga fiender på grund av deras giftighet. 
Ifall dem skulle bli attackerade av predatorer 
så kan den fullbildade nyckelpigan från sina 
bens leder avsöndra en gul, illasmakande 
och giftig vätska. Även när dem blir rädda 
och oroade så kan dem “reflexblöda”, blodet 
har en äcklig doft och tänkt som en 
mekanism för att få bort hungriga fiender 
som är efter en. 



 
 

Hur får den sjuprickiga nyckelpian i sig näring? 
 
Både som fullt utvecklad eller larv så är deras favoritmat är bladlöss, vilket gör att dem som 
bor i odlingar och trädgårdar betraktar dem som näringsdjur. Man ser dem som 
trädgårdsmästarens lilla hjälpreda och då dem äter upp bladlössen ses dem även som ett 
alternativ till bekämpningsmedel . Men när det är födobrist så kan de vuxna individerna även 
äta pollen medans larverna äter sköldlösslarvet. Habitatet utgörs av alla de naturtyper där 
bladlöss kan förekomma som t.ex. områden med örter, öppna fält med träd och buskage, 
gräsmarker, odlade områden, trädgårdar, parker och våtmarker.  
 
 

Hur förflyttar sig den sjuprickiga nyckelpigan? 
 
Förutom att nyckelpigan  alltså har 4 ben som dem kan gå omkring på så har dem även vingar 
som gör att dem kan flyga. Med hjälp 
av vingarna så kan nyckelpigor färdas 
upp till 115 km i en enda flygning och 
dem kan stanna uppe i luften i två 
timmar. Det har gjorts tester som visar 
att världsrekordet i snabbast nyckelpiga 
uppmätts till 34 km/h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fortplantning 
 
Den sjuprickiga nyckelpigan blir könsmogen någon 
gång mellan 10 till 14 dagars ålder och det är mellan 
vår till tidig sommar som parningsperiod. Det är då 
honan lägger sina ägg, helst på undersidan av ett 
blad eller barr. Det för att skydda äggen mot regn. 
Äggen är ca 2 mm långa, orangea eller ljusgula och 



sitter oftast i en liten klase där det är ca 15-20 ägg tillsammans. När äggen kläcks så kommer 
små larver ut, dem är oftast grå, svartgula eller ljusblå. Alla larver ömsar skinn tre gånger 
vilket betyder att den har fyra larvstadier där den blir större och större för varje gång. När 
larven vuxit klart så förbereder den sig på att bli puppa. Då kryper den upp och sätter sig upp 
och ned på en trädstam, en husvägg, ett grässtrå eller på ett blads undersida. Efter ca ett dygn 
så ersätts larvhuden med hårt hudskelett.  
Trots att puppan nu är hård så kan den röra på sig. Det fjärde och sista stadiet i en 
nyckelpigas liv är den fullbildande nyckelpigan eller som den brukar kallas, imago. De har 
inte sina prickar när de kommer ut ur puppan utan dem kommer först efter några timmar. De 
är oftast bleka och med en gulvit ton.  
 
 
 

ARTENS BETEENDE 
 
 
Är arten ett flockdjur eller lever den ensam?  
 
Precis som många andra insekter så är nyckelpigor färggranna. Det är dem för att säga till 
rovdjuren som vill äta upp dem att “ ät inte mig för jag smakar illa”. Det blir ännu tydligare 
ifall man skulle vara flera nyckelpigor tillsammans. Så ifall dem sitter tillsammans under 
vintern så blir det en starkare signal till rovdjuren och det gör att dem har en större chans att 
klara sig igenom övervintringen. 
 
 

Vart finns dem? 
Man hittar sjuprickiga nyckelpigan över stora delar av världen. Den stora utbredningen gör 
att dem förekommer i större delen av Europa, Nordafrika samt nord och centralasien. Men 
man har även hittat denna art i vissa delar av Nordamerika (USA och Kanada). 

 

Övervintring 
Man brukar oftast hitta nyckelpigor enklast under för- och sensommaren men man kan även 
hitta övervintrande nyckelpigor under vinterhalvåret. De äter upp sig under hösten och samlar 
på sig ett fettlager som räcker hela vintern. Nyckelpigans kropp producerar också glykol 
liknande sockerarter som gör att fryspunkten i kroppen sänks och hjälper till nyckelpigans 
långa vintersömn. Övervintringsplatserna varierar ute i naturen bland arterna. Den sjuprickiga 
nyckelpigan gillar mest att krypa ner i grästuvor. Där sitter den då välskyddad under sin 
vinterdvala. Andra arter övervintrar under t.ex. en barkflaga på en grov tall eller under bark 
av döda alar. Dem behöver fukt för att klara vintern. 

 



ARTEN OCH MÄNNISKAN 
 
HUR PÅVERKAR DE VARANDRA? 
Både som larv och imago så lever den sjuprickiga nyckelpigan för det mesta på bladlöss, vilket 
gör att den betraktas som ett nyttodjur i trädgårdar och odlingar. Dem har sån positiv inverkan på 
det att dem används inom biologiskt bekämpning för att få bort bladlöss eller sköldlöss. 

 

Är arten hotad eller hotar den människan?  

Jag har inte läst något om att den är hotad eller att den hotar människan. Om inte så 
lever dem i symbios då människan planterar växter och annat som bladlöss sätter 
sig på vilket är mat för den sjuprickiga nyckelpigan så nyckelpigan får alltså mat och 
människan får bort bladlössen som förstör deras växter.  
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