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Notis/Short note

Grfl vflrtbitare (Platycleis albopunctata) funnen pfl Torii i
Siidermanland
[Grey Bush-cicket Platycleis albopunctata (Goeze 1758) (Orthoptera, Tettigoniidae) found on Torci
in Sridermanland, Swedenl

INGEMARAHLEN
Pi kviillen-natten den 22 augusti

1998 uppttickte

jag en fdrekomst av gri virtbitare Platycleis albopunctata (Goeze 1758) (=P denticulata (Panzer 1796)) pi Tor<i i Sddermanland (Nyniishamns
kommun, Stockholms liin). Arten bestiimdes pi
sin stridulering genom lyssning med ultraljudsdetektor.

Den gri virtbitarens tidigare kiinda utbredning omfattar framfcir allt 6land och Gotland,
diir arten iir ganska vanlig, samt nigra fi spridda,
fliickvisa fcirekomster i Skflne, Blekinge, Halland, Bohusliin, Smflland och Ostergdtland, oftast nara kusterna (Ahl6n 1993, Ander 1949,
Berglund 1995, Holst 1986). Arten dr dessutom
angiven frfrn Dalsland frin 1800-talet (Hansson
1882, 1902) ehuru fynden diir inte verifierats.

Den nordligaste tidigare kiinda fdrekomsten i
cistra Sverige, uppteckt av Kjell Ander, iir bergbranterna pi Brivikens nordsida i Ostergcitland
och de diirniist nordligaste dr fem lokaler vid 56derktiping och Sliitbaken (Johannesson 1995).
Den nu upptackh fcirekomsten pfl Tor0 ligger ca
75 km nordost om lokalen vid Brflviken och blir
nu alltsi den nordligaste kiinda platsen frir arten
liings den svenska ostkusten.

A.ten zir sedan liinge kiind frin Aland (Nordman 1943). Oskar Kindvall (pers. komm.) granskade hoppriitvingar pi zoologiska museet i Helsingfors och fann di gri virtbitare tagna pi fyra
olika iiar under perioden 1939-1947 av Nordman. Diirtill var unga exemplar av grfl virtbitare
frin ytterligare tre lokaler feletiketterade som
"brachyptera".
Med hansyn till artens f6rekomst i Alands
skiirgird har jag l[nge varit dvertygad om att
man skulle kunna finna den nigonstans liings 56dermanlands eller Upplands kuster. Jag har diirfOr under minga exkursioner tagit tillfiillena att
lyssna i vad jag trott vara liimpliga biotoper dnda

upp till Orskiir och Bjtirn och pi Upplands nordkust, men iinda tills nu utan resultat.
De niirmare omstandigheterna vid upptackten
av arten pi Torti iir fdljande. Pi Oruddens sydvdstra hcim i den glesa tallskogen med klapperstensfiilt htjrdes kl2l:,20 en strof som jag tyckte
liknade gri virtbitare. I den relativt kyliga och
hirda vinden frin sydviist var det allmdnt 169 aktivitet bland orthopterer och jag hcirde trots en
stunds vdntan inget mer. Nigot senare pi kviillen
gick jag civer bergskullen med kvarnen ca 200 m

nordvIst om Ankaruddens hamn. Ungeftir kl
22:10 fickjag

pi

niira

hill hdra en omisskiinlig

gri virtbitare som stridulerade

pfl krdnet ca 20 m
s<ider om kvarnen. Trots vinden gick det bra att
spela in sfingen via en ultraljudsdetektor (D-240)

med heterodyning och tidsexpansion. En kringvandring pi kullen resulterade i ca 15 aktiva exemplar, varav flera spelades in. Senare hdrdes
ocksi ett exemplar pi bilparkeringen norr om
Ankaruddens hamn.
De nio svenska stridulerande arterna av

virt-

bitare kan alla artbestlmmas pfl singen (Ahl6n
1981, Heller 1988). Den gri virtbitaren iir latt
igenkiinnlig om singen iir typisk och om man fir
tillftille att hdra den ordentligt. Den art i Sverige

vars sflng mest liknar den

gri

virtbitaren dr

ljungvflrtbitaren, Metrioptera brachyptera. Normalt har den grfl vS.rtbitaren fem striduleringar i
varje strof (nattetid ofta l6ngt utdragna) medan
ljungvflrtbitaren normalt bara har tre. Om man
anviinder en ultraljudsdetektor med tidsexpansion hcir man detaljer i striduleringen som annars
iir omtijliga att uppfatta. Man kan de lett riikna
antalet striduleringar per strof. Det hiinder 6tminstone inom vissa populationer av ljungvflrtbitare att man kan h0ra upp till genomsnittligt fyra
striduleringar och i siillsynta fall kan den gri itminstone tillftilligt gi ned till fyra. Di kan man
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lyssna noga pfl det inspelade ljudet (frin tidsexpansionen) och hdra att det iir en liten tyst paus
mellan varje stridulering hos den gri vi.rtbitaren
medan ljungvirtbitaren i stiillet f6r en tyst paus
alltid avger ett tydligt ljud di den dppnar tiick-

vingarna (elytra). Diirftir gar det iiven i sfldana
kinkiga fall att bestiimma arten, fdrutsatt att man
har en ren och tydlig upptagning med hjiilp av

finns numera
dven i de minsta modellerna av ultraljudsdetektorer.
Fyndet visar att det verkligen kan vara l6nt att
scika efter denna viirmekriivande art i Sddermanlands och Upplands kusttrakter och skiirgflrdar.
Just de scidra delarna av Sridertcirn iir sedan tidigare kiinda fOr fynd av ett flertal sillsynta och
tidsexpansion. Tidsexpansion

vrlrmekrlvande insekter som hiir har nordliga
utposter i utbredningen.

Andra hoppriitvingar som samtidigt h6rdes i
omrfldet vid kvarnen var grdn vfutbitare (Tettig o nia v i ridi ssizc), ljungviirtbitare, buskvflrtbitare (Pholidoptera griseoaptera) och, vid viken
mellan hamnen och kvarnkullen, sdvvflrtbitare
(Conocephalus dorsalis). Vid Orudden hcirdes
ljungvirtbitare och buskvi.rtbitare.

Ett tack till Oskar Kindvall fdr uppgifter om
virtbitare pi Aland och fcir synpunkter pi manuskriptet samt till Bengt Ehnstrtim och Ulf
Giirdenfors fdr fdrslag till manuskriptet.
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Summary

The Grey Bush-cricket was discovered in an
area on Tord (58%8'N, 17;50'E) about 54 km
south of Stockholm. Habitats are dry hills or
gravel deposits in climatically favoured, southfacing sites at the coast. This is the northernmost
occurrence known so far in eastern Sweden, and
the presence of the species in the Aland archipelago makes a further search worthwile, especially along the coasts of Scidermanland and Uppland (south and north of Stockholm).
Ingemar Ahlin, SLU, Department of Conservation Biology, P.O.Box 7002, 5-750 07 Uppsala.

