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Filmen Kryp på! Skinnbaggar berättar om stinkflyn i vår natur; hur de lever, ser ut och förö-
kar sig.  
 
De här krypen hör till leddjuren och insekterna. Alltså skinnbaggarna. Vissa skinnbaggar är 
växtätare... andra är rovdjur. De har en bakkropp, mellankropp och ett huvud. Och tre ben-
par. Alltså sex ben. Varje ben består av många delar. Och i ändan på foten, tarsen, finns det 
klor. Skinnbaggarna har två fasettögon. Vissa också punktögon. Skinnbaggarna har stickande 
och sugande mundelar.  De kan inte tugga på sin föda.  
 
Rovskinnbaggarna ser bra. Ju större fasettögon, desto bättre ser de. Ryggsimmarna... och 
skräddarna har stora ögon. Ibland kan det hända att man ser skinnbaggar som nästan dansar 
på vattnet. Vad är det frågan om? Det är skräddare som fångar byten de fått syn på. De ser 
allt på långt håll. Och springer på vattnet. Skräddarna äter flugor och andra insekter som faller 
ner på ytan.  Bärfisarna igen, suger växtsafter från blad och frukter. Bärfisar kan hittas på buskar i trädgården. Bär-
fisen är ett bra exempel på en skinnbagge. Den har 1) ett yttre skelett som består av kitin, 2) täckvingar som är 
ogenomskinliga, förutom i spetsen och 3) välutvecklade, långa antenner som känner dofter. 
Men, alla skinnbaggar äter inte växtföda eller djur. Vägglusen suger blod. Särskilt på kvällen och natten håller den 
igång. Vägglusen kan krypa fram från sängens undersida och suga blod från en sovande människa. Förr var vägglu-
sen vanlig i hemmen. 
 
Många skinnbaggar suger växtsafter. Såsom bärfisen. Den återfinns i trädgårdar. Skinnbaggarna kan skada väx-
terna de lever på. Till slut dör bladen av skadan de fått och lossnar. Det finns alltså olika typer av skinnbaggar. 
Utseendet och levnadsvanorna varierar. Och vissa kan varna fåglar med sitt utseende att de inte skall äta dem. 
Strimlusens granna färgband ser man lätt. Om en fågel försöker äta strimlusen märker fågeln snabbt hur illa den 
smakar. Så den fångar inte flera som ser liknande ut. Många bärfisar försvarar sig nämligen med en illaluktande 
vätska. Därför kallas de också för stinkflyn. Skinnbaggarna lägger ägg. Äggen utvecklas till nymfer som blir full-
vuxna skinnbaggar. Skinnbaggarna har inget puppstadium som skalbaggarna har. 
 
Skinnbaggarna behövs i naturen. Rovskinnbaggarna håller efter skadedjuren, bland annat bladlössen. Skalbag-
garna finns i alla miljöer; från gårdsplaner till sjöar. Och ibland kan man se dem i luften. Bärfisarna flyger än hit, än 
dit under sommaren. I Finland finns cirka 500 skinnbaggsarter, i Sverige över 600 och i hela världen 40 000. 

 

 

 

SVAR TILL FRÅGORNA 

 
 

1. Vilka delar består bärfisens kropp av?   
Huvud, mellankropp och bakkropp. 
2. Hur ser skinnbaggens vingar ut i spetsen? 
De är genomskinliga. 
3. Vilka skinnbaggar ser jättebra? 
De som har stora fasettögon, såsom ryggsimmarna och skräddarna. 
4. Vad äter vägglusen?   
Blod. 
5. Vad äter bärfisen? 
Växtsafter från blad och frukter. 
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forts. 
 
6. Hurudana mundelar har skinnbaggarna?  
De har stickande och sugande mundelar. 
      
7. Vilken kroppsdel använder skinnbaggarna för att känna dofter?  
De använder sina antenner. 
 
8. På vilket sätt varnar strimlusen fåglarna så att fåglarna inte skall äta upp den? 
Med sin granna färg. 

 
9. Hur kan bärfisarna avskräcka sina fiender?  
Genom att avge en illaluktande vätska. Man märker mycket bra om man fått en bärfis i munnen då man 
ätit vinbär med en enda bärfis på. Det smakar oerhört illa och man spottar snabbt ut allt. 
  
10. Vilken nytta gör skinnbaggarna?  
Rovskinnbaggar äter löss och andra insekter. Skräddarna fångar t.ex. flugor och flygmyror som faller ner 
på vattenytan. 
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