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Alla vara tio svenska vartbitararter ar represen―

terade i Sydsverige Trots omfattande arbetcn av

framst iqcll Ander ar utbredningcn br nagra

arter mindrc val kind. Betraffandc lcvnadssatt

och beteende rlnns s,kerligen myckct mer att

utrё na an vad sOm star att rlnna i littcraturen,

sirskilt som den ofta ar motsagande. F6r att

inspirera till ytterligare studier av dessa intres―

santa diur beSkriver vi har fyra sydsvenska
vartbitare

vartbitararterna kan besthmmas cfter ett
cxaminationsschema i Landin: F,ltfauna/1nsek‐

ter i Samtliga arter flnns avbildadc iぬ rgfoton i

Sandhan/Ander: GrashoppOr, syrsor och deras
sl,ktingar,dar ocksi deras biologi kortfattat be―

skrivs.De danska artcrna behandlas i Holsti Iく a―

kerlakker, graeshopper, ¢rentViSte (Danmarks

Fauna 79 1970),de brittiska i Ragge: Grasshop―

pers,Crickcts 2%Cockroaches ofthe British lsles

(1965)och den europeiska faunan i Harz:Gcrad―
■lgler und Orthopteren(TierWelt Deutschlands
461960).De trc sistnamna bё ckerna tordc dock
numcra inte vara tillgangliga annat an pa biblio―

tck och i antikvariat.

Ekvartbitaren ノИ′cο″′″,α  ′力α′αssf/1″ ′22 (SC

omsiaget till detta hafte)ar en blekgrё n medel‐

stor vartbitarc,som i funbndat stadium antid ar

lingvingad.Kroppslangdcn ar 12-15 rnm.Huvud

och halssk61d har upptll en langSgacnde gul
tcckning, som vid halssk61dcns bakkant kom―
pletteras av nagra rё da och svarta flackar.ogO―

nen ar jusa med rё daktig mitt

Ekvartbitarcn uppges f6rekomma s,1lsynt i
Sydsverige och i spridda lokala bestand. De sc‐

nastc arens undcrsё kningar har dock visat att

den atminstone i Skane har cn betydligt vidare

utbredning.Den flnns pa flera lokaler pa Biare_

halvёn inklusive Hanandsas Och Hanands va―

derё och rikligt pa Kunen. Ivrigt sё kandc med
lampa nattetid efter agglaggandc honor de tvi

senaste aren har vlsat att ekvartbitaren rlnns

ёver hela sё dra och 6stra Skinc fran Tё rring‐

elund i sydvist till Ryssbergeti nordost Popula―

tionernas storlek tycks dock variera kraftigt fran

ar till ar.I Danmark ar ekvartbitaren ocksa rela―

tivt vanlig.

Ekvartbitarcns typiska biotop ar solexpOnerad

lё vskog, sarskilt ckskog Den lever inte inne i

sluten skog utan fёredrar skogsbryn it s6der,

garna strandskog,skogsdungari 6ppen hagmark,

an6er och 6ppna parker.Dcn tycks fOredra lё v―

skog mcd inslag av hё ga, grova trid, vilket ar

ganska naturligt med tanke pa att hgglaggningen

sker i skrovlig bark Ekvartbitaren tycks leva

hcla sitt liv uppe i tradkronorna. Endast i sam‐

band med kraftig vind kan man fi se den pa
marken, tydligcn nedruskad av blasten  Dctta

levnadssatt gёr det svart att studera diuret. Dct

ar dhJbr intc si egendonlligt att inan inte vet si

sarskilt rnycket om hur den lever Ett satt att fa

tag pl en ekvartbitare ar att skaka kraftigt i ck―

grenar Eftersom de flesta diurcn lever langt

uppe i tradkrOnOrna utanfё r rackvidden av t ex

en batshake,gcr rnetodcn dock endast sparsam‐

ma resultat.Effektivaste sattet ar att nattetid pa

hёstcn leta efter agglaggande honor rned ttalp av

lampa.

Ekvartbitaren ar ett nattaktivt(巧 ur OCh efter―
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vingstumpar ar uusbruna medan hOnan saknar vingar.Hon har en kra■ igt uppatsvangd,flat aggiaggare

som dcn kan flyga och dessutom lockas av uus
hander det att man far en och annan hanne vid

5arilangSt med k宙 cksilverjusiampa Att man
ibland tidigt pi mOrgonen hittar den sittande pl

husvaggar tyder pl att den f6retar nygturer pa

natten. Flygfё rmagan har givetvis bctydelse fё r

spridningen till nya lokaler.Man kan konstatera

att den pa nera sthnet i Skane har ctablerat sig i

nya bestand av 16vskog.

Ekvartbitaren utvecklas sent pa aret i vart

klimat och aggl'ggningen bё riar inte f6rrin mot

mitten av septembcr men pagar a andra sidan

minst hela oktOber,atnlinstonc i Skane.Den b6r‐
jar i skymningen och pagar hela nattcn anda till

gryningen Honan sticker rned ll五 lp aV Sin langa,

sabelb● da agglaggare in aggen i springor i grov

bark pa stammar och grё vre grenar ungeぬ r fran

ёgonhttd och iangre uppat i tぬ det(se frampar‐
mens bild) MeSt lagger den igg i ckbark men

honan har ocksa iakttagits agglhggande pa hast―

kasta可 ,lind,ask,bok,avenbok och al Den iar
ocksa ibland lagga agg i ekgaller.

Ekvartbitaren uppges i litteraturen nastan

utcslutande leva pa rov, inscktlarver av olika

siag, sma skalbaggar, blad16ss o dyl. Ficnderna

torde fl・ amお r allt utgё ras av l地 lar.Sittande pa
ett ckblad ar dOck ekvartbitaren gcnonl sinぬ rg

v01 kamounerad Den angrips ocksa av rovle‐
vande insektcr. En vanlig gcting har iakttagits

flyga omkring mcd en ckvartbitarc innan den
satte sig f6r att ita upp rovet.

sma larvcr av 16vvartbitarcn L′ ρrο′力y′ s

ρrr″ crα″ssルηα kan man se redan pa fё rsommaren
i lagre vegctation. De serlustiga ut gcnom att de
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Fig 2 Gra hedvartbitaren P′ α′yc′′Fsグ′″′,c′ ′α′α ar en iangvingad vartbitare med en kroppslangd pa 15-18 mm.
Den varierar ratt mycketi utseende frin plats till plats och delas darfor upp i nera 10kala raser Oftast ar den uust

grabrun med m6rkare bruna partier upptill och ofta med en svagt grё naktig vattHng pa kroppssidorna Den kan

emellertid ocksi vara grё n upptll pa huvudet och halssk61den Fotot visar en hanne Honans agglaggare ar
vanligen mё rkt svartbrun Larvcrnas kropp kan antingen ha brunt ener grё nt som dominerande rarg

svarta punkterna pl kroppen dolninerar utscen‐

det mycket mer an hOs de fullvuxna"uren.
Lё vvartbitaren fё redrar varma, vindskyddade
platser,dar den garna sitter och solar sig pa blad

av taggiga buskar som● 6rnbar,nypOn och slin,

men man ser den ocksa pa blad av exempelvis
kaprifol, haHon och nisslor. Eftersom den gc―

nonl sitt utseende ar vhl kamOunerad har man i

allmanhet mycket svart att tt syn pa den.Aven
nar dcn r6r sig ar den svar att hitta berocnde pa

att den alltid skrider fram mycket langsamt.En‐

dast vid akut fara tar den ett raskarc hopp,garna

si att den hamnar pa marken,dar den dё lier Sig

littare.

Lё vvartbitaren uppges vara vcgctarian och
gnagcr garna hil pa blad av。 lika siag Fullbnda_

dC diur(Fig l)upptrider fran slutct av augusti

och iangt in i oktober, itminstone i sydligaste

Svcrige. De klattrar Oftast upp i hё gre buskar

och h6gt upp i tradkrOnOr.Aggen lar stickas in i

kvistar ener barkspringor.

I skanc ar iё vvartbitaren kand endast fran det

nordvistliga hё rnet,nanlligen ttarehalvёn med
Hallandsis och Hallands Vader6 samt Kulla―
halvё n.Fёr ёvrigt upptrader den iflcra sydsven‐

ska landskap.1)en fOrckommer ocksa l Danmark
och sёdra Norge.

Gra hedvirtbitaren P′ αryc′′′s″′″r′ε″′αrα (Fig.

2), ar kand fran hela sё dra Sverige samt frin

Danmark, sё dra Norge och sё dra Finland i

Nordeuropa.Den tycks fё rekomma i fran var_

andra skilda lokala populationer och varicra i

utseende frin plats till plats. Vartbitaren lever

utcslutandc p1 lokaler nara kusten och fё rcdrar

torr,solexponerad grasmark,garna sluttande it
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s6dcr,eller alvarmark Pi Gotland ir den myc‐

ket vanlig, representerad av cn ras med an‐

markningSVart liten kroppsstOrick

Kёnsmogna ttur tOrde upptrada frin augusti
till in i oktober. Dc kan ta kraftiga hopp och

nyger aven i varmt vader nar de blir stё rda.

Fёrlorar inan ctt exemplar ur sikte ar det n,stan

omaligt att tt syn pa quret igen,cftersom det

dёlier sig utomordentligt v01 i grasct Honan ihr

lagga aggen i v,xtslJkar elleri markcn.

Gr6na hedvartbitarcn iイ ′r″′)pr′″α  わFcο′ο″

(Fig.3)ar vanligen kortvingad men langvingade
exemplar av bldc hannar och honor fbrckommer
sansynt Dess biotop ar grasmark, garna med
inslag av hё gre, saftigt gras K6nsmogna diur
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till stё rsta delcn intensivt klargrё n
Pa ovansidan 16per ett uusbrunt
band

upptrader huvudsakligen under augusti och sep‐

tember.

Egendomligt nog har gr6na hedvartbitarcn i

Skandinavien cndast ett enda mycket begransat
utbrcdningsOmrade. Den fёrekommcr namligCn
blott i cn triangel menan ttё bO, Harlё sa och
Vebcrё d i ccntrala Skane mcd utbrcdningen bc‐
gransad av Vombttё n,Klingavalsin och Bi6rka‐

an.I detta omridct upptacktes dcn sa sent som
pa 1930‐ talet(Kemner och Ander).Dcn ar den
donlinerande vartbitaren dar Och pa manga stal_

lcn ganska talrik Dess begransade utbrcdning

och dess of6rmaga att sprida sig till andra lokaler

kan hinga samman med attiangvingade exemp‐

lar av vanligtvis kortvingade vartbitarartcr ar

kanda fё r att vara stcrila
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