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Inledning
Flertalet av Sveriges 63 arter i familjen vdgstek-
lar (Pompilidae) lever pA torra, sandiga marker,
ddr de kan ses promenera hastigt omkring pi
cippna ytor pi jakt efter spindlar till sina larver.
Sliiktet Anoplius inkluderar i Sverige bl a fyra
helsvarta arter som upptrdder friimst i fuktigare
biotoper: A. nigerrimus (Scopoli, 1763), en i
stcirre delen av Sverige vanlig art som fcirekom-
mer pi de flesta typer av halvdppna, gdma nigot
fuktiga marker; A. concinnus (Dahlbom, 1845),
en vii-l S'pridd men lokal art som lever pi fuktiga
grusmarker, bla vid iilvstrdnder; A. tenuicornis
(Tournier, 1889), en boreoalpin art som troligen
forekommer frdmst pf, <ippna, steniga marker
liings fjiillkedjan men med fA svenska fynd under
senare Ar; samtA. caviventris (Aurivillius, 1907),
en art som tills frir helt nyligen patraffats i blott
ett fetal exemplar i Sverige och vars biotopval
hdr varit okiint. Artema kan bestdmmas efter
Wolf (1972), Oehlke & Wolf (1987) och Day
(1e88).

Anoplius caviventris hr lokalt och sAllsynt fcire-
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The habitat of the rare spider wasp Anoplius caviventris (Aurivillius, 1907) has been un-
known in Sweden until recently. During June-July 1991 and 1993,1I females and 4 males
were collected among small reed (Phragmites communk) growing on mosses (mostly Spftag-
num spp.) on three mires in the provinces of Vdrmland and Uppland, South Central Swe-
den. The mires are situated in areas dominated by spruce forest, but also surrounded by
deciduous trees, e.g. birch and alder. No specimens were found at localities with dominance
ofshrubs, herbs and smaller grasses, nor among reed growing on sandy ground. The prefer-
red habitat of A. caviventris is patchily distributed in Sweden and faces the risk of being dra-
ined and afforested. The spatial distribution of the habitat suggests that the species occurs
in small and isolated populations, and it has been included in the Swedish Red Data List (ca-
tegory 4: "Care-demanding"). In all three localities reported here, .4. caviventris occurred
sympatrically with the more common A. nigerrimus, which was abundant also in the other
habitats mentioned. All specimens were caught by attraction to white pan traps.

S-4. Berglind, IJppsala lJniversity, Department of Genetics, Section of Conservation Bio-
logy, Box 7003, 5-75007 Uppsala, Sweden.

kommande frin Centraleuropa, inklusive scidra
England, till Centralasien (Oehlke & Wolf 1987,

Day 1988). Den Ar mycket siillsynt pitraffad i
Sverige (se nedan) och Finland men ej funnen i
civriga Norden (Wolf 1967). Arten flyger frf,n
maj-augusti. Den uppges lagra spindlar i ihiliga
viixtstjiilkar, friimst av vass (Phragmites) men
iiven tistlar (sliiktet Carduus), och i overgivna
gaddstekelbon i marken. Vidare anges att den le-
ver i torra vassbestind i buskrika miljoer, sdrskilt
ldngs st<irre vattendrag och sumpmarker (Oehlke
& Wolf 1987, Day 1988).

Under 1991 och 1993 gjorde jag riktade fdrsok
att finna arten i Vdrmland och Norduppland. Re-
sultatet blev overraskande gott. Flera exemplar
av A. cavivennr.s infingades.

Metodik och undersiikta lokaler
Som fingstmetod anv[ndes sk gul- respektive
vitskalefallor, vars fdrg effektivt attraherar bl a

vdgsteklar. Fdllorna utgjordes av runda plastbal-
jor med diametern 30 cm och h<ijden 10 cm. De
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Fig. 1. Hittills ktinda fyndlokaler fdr Anoplius cavi-
ventrts i Sverige. Ring markerar ostikert fynd.
1=Myggbotjiirnen, 2=Triijmossen, 3:Svartbdda-
bicken.

Known records of Anoplius caviventris in Sweden.
The circle indicate non-verified record.

fylldes till 213 med vatten och nigra droppar disk-
medel fcir att reducera ytspiinningen, samt ett
bottentdckande lager med grovsalt fcir att forsena
forruttnelsen av fAngsten. Tvi skilar anvdndes
per lokal. Fingsten tiverf<irdes sedan till 70%-ig
alkohol f<ir senare nilpreparering.

Under juni-juli 1991 och 1993 placerade jag
sidana fiillor pi tre myrmarker som var delvis
bevuxna med bladvass: Triijmossen och Mygg-
botjiirnen i mellersta Viirmland samt Svartbida-
biicken i norra Uppland (Fig. 1, exakt lage anges

under niista underrubrik). Fiillorna placerades
bland mossa och gles vass. I samband med inven-
teringar av vdg- och rovsteklar pi Viirmlands
stora sandomrAden Sormon, Brattforsheden och
Ovre Klardlvdalen under 1988-91 (S-A. Berg-
lind, under frirf.) har jag ocksi haft gul- och vit-
skilefiillor utplacerade pi civer tio platser som
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enligt litteraturen vore tiinkbara miljoer ftir A.
caviventris'. dels vassbevuxna sand- och grusmar-
ker liings sjtiar och i takter, dels siviil torra som
fuktiga sandmarker med gott om cirter, mindre
griis och smibuskar, bl a lAngs vattendrag (Klar-
iilven och Svartin).

Resultat och diskussion

Fynd i Sverige

Anoplius caviventris pAtriiffades pi alla de tre
vassbevuxna myrmarkerna men inte pi nigon av

de ovriga understikta platserna, utan myrvegeta-
tion. Nedan och i Fig. 1 anges samtliga hittills
kiinda fynd i Sverige.

SK: Vallby, Glivarpa mosse 21.VII.1966 (l hona)
(Hedstrom 1985 samt pers. medd.). - GO: gammal

okontrollerad fynduppgift (Wolf 1969a). - UP: Upp-
sala (l hane) (Wolf 1969b); Hflllniis, Klungsten, Svart-
bAdabiicken (RN 6715231162125) vitskal 30.VI-
15.VIII.1993 (7 honor, 2 hanar) (leg. S-A Berglind). -VR: S. Skoga, 1913,30.V1.1976 (2 honor) (leg. SLU, i
Nilsson 1988); Motnbacka, Myggbotjiirnen (RN
661890/1371 15) vit-/gutskil 19.VI-2l.VII. 1991, 15.VI-
18.VII.1993 (3 honor, 2 hanar) (leg. S-A Berglind);
Griis, Triijmossen, uddspetsen S om SvartAns utlopp
(RN 663685/138418) vitskAl 23.VI-20.VII.1991 (1 ho-
na) (leg. S-A Berglind).

Biotopval
Fyndet i Skine gjordes pA en kdrriing, med bl a
kdrrknipprot (Lars Hedstrom, pers. medd.).
Fyndet vid S. Skoga i Vdrmland (se Nilsson 1988)

gjordes i ett storkuperat granskogsomride med
niiringsfattiga smisjoar och myrar, men den
exakta miljon kring fyndlokalerna dr ej kiind.

Mina fyndlokaler i Viirmland och Uppland.
som ocksa 6r beliigna i granskogsomriden, av-

slcijar artens biotopval ndrmare. Fyndplatsen vid
Myggbotjiirnen dr den nordostra kanten av en

Sphagnum-myr med gott om lAgvuxen vass (Fig.
2). Platsen grdnsar till en SV-orienterad hyperit-
bergssluttning med rik iingsblandskog (Tjarn-
berget). I tre fiillor togs forutom ndmnda fem ex-
emplar av A. caviventrls, 6ven 31 exemplar av A.
nigerrimus, fyra exemplar av Arachnospila spissa

(Schiodte) samt, sensationellt nog, ett exemplar
av den mycket siillan pAtriiffade viigstekeln f1o-
monotus sanguinolentu.s (Fabricius) (en helsvart
hona 15.VI-18.VII.1993). Denna art anses vara
knuten till varma, torra, hedartade marker (se

tex Oehlke & Wolf 1987, Day 1988), och har i
Vdrmland tidigare tagits i ett exemplar pi den
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Fig. 2. Biotop fdr vtigstekeln Anoplius caviventris vid Myggbotjiirnen, Mdlnbacka, Viirmland. Myr med smdvuxen
vass pd en biidd av vitmossor. Hiir pdtAffades iiven den siillsynta vrigstekeln Homonotus sanguinolentus samt rov-
stekeln Rhopalum nigrinum. Bilden tagen il SO med Tjiirnberget till viinster samt tjiirnen och Kullberget tilt hdger,
24lll 1991. Foto: S-A Berglind.

Habitat ol Anoplius caviventis at Myggbotjiirnen, Mdlnbacko, province of Viirmland. Mire with small reed gro-
wing on Sphagnum-mosses. Other rare species caught here sre the pompilid Homonotus sanguiaolentus and the
sphecid Rhopalum nigrinum.

sandiga torrdngsmarken pe Brattforshedens flyg-
plats (svart hona med vinrod pronotum och pro-
podeum, i gulskil 15.VI.1988, leg. S-A Berg-
lind). Vidare pitreffades vid Myggbotjernen ett
exemplar av den likasA siillsynta och for VArm-
land nya rovstekeln Rhopalum nigrinum (Kiesen-
wetter).

Fyndplatsen vid Trdjmossen iir beliigen strax S

om Svartins mynning i Grdssjon vid en liten
ndckrosbevuxen vik med vass i kanterna. Viken
griinsar vegetationsmiissigt mellan Sphagnum-
myr och grialsumpskog. I en fiilla fAngades en
hona av A. caviventris (Fig. 3) liksom fyra ex-
emplar av A. nigerrimus. I en annan fdlla som
samtidigt placerats 20 m O om foregiende, pi en
glest smAbuskebevuxen Sphagnum-matta utan
vass, fingades ingen vdgstekel.

Fyndplatsen vid Svartbidabiicken i Nordupp-
land iir en kustnara, granskogsomgiven mindre
tjdrn med en smal remsa av myrvegetation i kan-
terna. Sadana tjdrnar finns pf, minga stdllen
ldngs den flacka Nordupplandskusten och hyser
en vegetation av rikkiirrkaraktar samt en delvis
vdrmekrdvande fauna med bl a gdlgroda (Rana
lessonae), blodigel (Hirudo medicinalis) och mo-
saiktrollsliindan Aeschna viridis. I tvi fdllor pla-
cerade bland gles vass pi en biidd av brunmos-
sor, fAngades nio exemplar av A. caviven nJ, till-
sammans med 19 exemplar av A. nigerimus.

Pi samtliga tre lokaler har rovstekeln Trypo-
xylon attenuararn Smith varit en karaktiirsart (to-
talt 6ver 50 infflngade exemplar). Ddrtill har nig-
ra exemplar av sliiktingarna T. minus de Beau-
mont och T. figulus (L.) tagits. Dessa arter fing-
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Fig. 3. Hona av den helsvarta och i Sverige ytterst stil-
lan pdtriiffade viigstekeln Anoplius caviventrh (ldngd
l0 mm). Arten lagrar spindlar inuti vosstrdn som fdda
dt sina larver.-Frdn Triijmossen, Griis, Vtirmland, juli
l99l (leg. S-A Berglind). Foto: S-A Berglind.

Female of Anoplius caviventris from Trdjmossen,
Griis, province of Viirmland.

ar, liksom vdgsteklarna, spindlar som byten at si-
na larver.

Inget exemplar av A. caviventris petraffades
alltsa i de fiillor som placerats i biotoper utan
myrvegetation. PA sand- och grusmarker med
vass eller dngsliknande vegetation (striinder och
tiikter) togs diiremot gott om bla A. nigerrimus
samt, lokalt, A. concinnus och Priocnemis fen-
nica Haupt. Det verkar siledes som om A. cavi-
ventris i Sverige i hcig grad ar knuten till glest
vassbevuxna myrar-myrtjArnar. Mina fyndloka-
ler iir beldgna i grandominerade omriden och
omgivna av blandskogsstrik med bl a al och
bjcirk. Myrar med vass iir mindre vanliga och ty-
der pi biittre niiringsforhillanden. Lokalen i
Norduppland iir av rikkArrkaraktar, och detsam-
ma giiller den skinska fyndlokalen. I ett stick-
prov av vitmossor frin Myggbotjiirnlokalen kon-
staterades tolv arter, bla Sphagnum fallax, S.

majus, S. papillosum och S. riparium. De funna
vitmossorna indikerar dock fattigkiirrmiljri, var-
for det tycks vara kombinationen av bl a vass och
mossa i sig, inte n<idvAndigtvis rikkiirrmiljcier,
som er viisentliga f.or A. caviventris.

Som ndmnts tidigare placerar A. caviventris si-
na bytesspindlar i vasstrAn. Men varftir fdredrar
eller krdver arten vass pi myrar? Med nuvarande
kunskap kan man bara spekulera om tankbara
orsaker. En fcirklaring kan vara att arten iir spe-

cialiserad pi att fAnga byten som endast finns i

denna biotop. Man vet att den provianterar
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spindlar ur familjen Clubionidae (Day 1988), vil-
ka iir typiska i fuktiga miljoer, men exakt vilka
arter den fingar iir okiint. Den niirbesliiktade
och utprdglat eurytopa A. nigerrimus har konsta-
terats proviantera ett stcirre spektrum av spind-
lar, bl a arter ur familjerna Lycosidae, Gnaphosi-
dae och Pisauridae (Day 1988). Eftersom A. ni-
gerrimus togs rikligt pA de tre lokalerna med A.
caviventis, tycks ej heller foreligga nflgon avg<i-
rande konkurrens om resurser mellan de hir bi-
da arterna. Man kan iiven tdnka sig att A. cavi-
v e ntris dr beteendemAssigt/morfologiskt strikt an-
passad till att jaga spindlar bland mosstuvor eller
motsvarande, och diirigenom dr en f<iga effektiv
predator i andra biotoper. Artens sniiva biotop-
val kan ocksi hiinga samman med att den iir ftir-
hAllandevis kiinslig fcir angrepp av parasiter och
kleptoparasiter och att dessa Ar mindre talrika pi
vassbevuxna myrar 6n i andra vassmiljoer (rela-
tivt fA parasitsteklar och inga guldsteklar togs i
mina fiillor pA myrarna). Ytterligare en fcirkla-
ring kan vara att vassbevuxna myrmarker erbju-
der ldmpliga och speciella mikroklimatforhAllan-
den. Exempelvis torde en vassbevuxen myr, med
sina tuvor och svackor och ddr vassen i regel iir
sm6vuxen och glest vdxande, erbjuda en stor va-
riation mellan torra och fuktiga respektive viil
solexponerade och skuggiga markpartier.

Status

Sannolikt dr A. cavivenrris en delvis forbisedd
art i Sverige. Artens smala biotopval pekar dock
pA att den lever i smi och fliickvist f<irekomman-
de populationer. Arten iir inkluderad i Tysklands
lista civer hotade djurarter och f<irs under hotka-
tegori 3 ("Hotade") (Wolf 198a). I Sverige har
den ocksi forts in pi hotlistan, under hotkategori
4 ("HAnsynskriivande") (Ehnstr<im et al. 1993).
Som hotfaktorer rdknas utdikningar i kombina-
tion med igenplantering och igenviixning av ar-
tens milj<i. Mojligen kan ocksA skogsawerkning-
ar med otillriickligt antal kvarliimnade triid runt-
om tiimpliga lokaler piverka mikroklimatet inom
artens habitat i ogynnsam riktning. Eftersom vi
vet si lite om artens habitatkrav i detalj bor
liimpliga lokaler skyddas mot varje form av in-
grepp som kan fciriindra artens miljo.

Tack
Inventeringarna i Vdrmlands liin har finansierats av
ldnsstyrelsens naturvirdsenhet. Louise Grundeus,
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Liinsstyrelsen i Viirmlands liin, artbestiimde vitmossor-
na fr6n Myggbotjiirnen. Goran E. Nilsson, Uppsala
universitet, kontrollbestiimde nAgra av mina exemplar
av A. caviventris. Bdda ldmnade ocksi kloka synpunk-
ter pi manuskriptet, liksom Per Sjtigren, Uppsala uni-
versi tet.
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Torben B. Larsen har slagit till igen. Denne fli-
tige dansk, uppvuxen i Indien ddr hans naturin-
tresse grundlades, har skrivit atskilliga alster om
dagfjiirilar frin Afrika och Fjdrran Ostern, bla
brickerna The butterflies of Saudi Arabia (1984)

och The butterflies of Egypt (1990) (se recension
i ET nr l-2 l99l). Den hiir gingen ger han oss ett
<iver 600 sidor lingt praktverk som har alla forut-
siittningar att bli en klassiker.

Av viirldens ndrmare 18300 beskrivna dagfjii-

rilsarter iir ca 3 500 kdnda frin Afrika och 870
frin Kenya. Det river 580 000 km2 stora landet iir
siledes relativt artrikt, vilket hiinger samman
med att det i minga avseenden iir oerhort vari-
erat. Topog,rafiskt striicker det sig frin havsnivin
vid Indiska Oceanen till toppen av Mount
Kenya, Afrikas niist hogsta berg, 5199 moh.
Nederborden varierar frin praktiskt taget noll i
de torraste omrAdena i norr till itminstone 2000
mm i de regnrikaste bergsomrAdena. Vegetatio-
nen varierar frAn suboknen via stora savanner till
flera typer av lAglands- och bergsskogar.

Boken iir indelad i tva delar varav den fcirsta
omfattar elva kapitel. Dessa utgcir en introduk-
tion till afrikanska dagfjiirilar i allmiinhet och
kenyanska i synnerhet. De mycket vAlskrivna
kapitlen tar upp bla livscykler hos kenyanska
dagfjdrilar, morfologisk variation, beteende, pre-
datorer och f<irsvar, biogeografi frir de afrikan-
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