
Vflsterbottens skiirgflrd

[Roesel's Bush-cricket Metrioptera roeseli
northeastern Sweden]

TOBIAS IVARSSON

Den 3l augusti 1997 vN jag och Mirjam Ericson
pi fiiltbiologisk tur pi Holmciarna atta kilometer
frin fastlandet rakt Oster om Ume6. Huvudsyftet
med turen var att underscika trollsldndefaunan,
samt att inventera guldgriishoppa (Chrysochraon
dispar), som visat sig fcirekomma pi minga
havsstrandiingar utanf<ir Ume6. PA hemvzigen
glorde vi ett stopp pfl en stranddng vid S<irsundet
pfl den nordligaste delen av Angescin (RN
X70810Y17504). Till min stora fcirvining hck vi
hdra ett surrande hopprdtvingeliite jag inte kzinde
igen. Snart sigs eiven insekten som frambringat
ljudet, en cikadavirtbitare. Efter nigra forscik
lyckades vi finga den, och den finns nu som be-
ldggsexemplar pi Umefl universitet Biologisk
grundutbildning, zoologiska museet. Endast en
hane hittades, och pi grund av tidsbrist gjordes
inga anstrdngningar att hitta arten pi ndrbeldgna
dngar. Lokalen var en fuktig strandring med 30-
40 cm hdg frodig vegetation av bl.a. blisliv. Kiin-
grrishoppa (M e c o st ethus gro s s us) f<irekom riven
pi lokalen.

Cikadavflrtbitaren dr i Sverige tidigare funnen
i ett biilte norr om Mzilaren (Pettersson 1996),
samt ett nyligt fynd frin sddra Sk6ne (Ahl6n
1995). Arten verkar vara pi spridning i Sverige
och eir troligen en sen invandrare dfl den saknas
pi minga liimpliga lokaler (de Jong & Kindvall
1991, Pettersson 1996). I Finland dr arten vanlig
och ftirekommer ldngs kusten men dven inne i
landet niistan upp till Tornedalen (Albrecht 1979,
de Jong & Kindvall 1991). Den finns diirmed pi
andra sidan Kvarken i trakten av Vasa. Diirfdr
hnner jag det troligt att arten spritt sig till Veister-
botten river Kvarken. Det zir inte lzingre rin tvi
och en halv mil mellan de yttersta 6arna (Vals-
tirarna) i Vasa skiirgird och den yttersta dn
(Holmtigadd) utanfcir Umefls kust. Di cikada-
virtbitaren iir kortvingad som imago, kan den

knappast ta sig 6ver Kvarken med vingarnas
hjiilp (det f<irekommer dock siillsynt lingvingade
former). Jag finner det betydligt troligare att
spridningen skett i form av iigg. Vdxtmaterial
med iigg kan transporteras med strrimmar till den
svenska kusten. Att virtbitariigg kan transporte-
ras med vdxter civer hav omtalas bl.a. av Mars-
hall & Haes (1988). Havsstrcimmarna i Bottenha-
vet och Bottenviken gir norrut liings finska sidan
och sciderut vid svenska sidan. I varje bassiing
bildas en cirkulation moturs. Kvarken piverkas
av bide Bottenvikens cirkulation som vid Kvar-
ken gar it 6ster och Bottenhavets som gir it vds-
ter. Strcimmarna iir dock relativt svaga, och de
sUndigt skiftande vindarna driver fram tillfiilliga
strdmmar, som kan vara kraftigare och gi i helt
andra riktningar dn medelvattenstrdmmen (H6-
kansson 1993).

Med tanke pi strrimf<irhillanden och att arten
finns si lingt norrut i Finland, dr det troligt att
aften even finns i Lule skiirgird. Det iir diirmed
inte helt uteslutet att arten spritt sig diirifrin till
Holmciarna. En intressant parallell kan gciras till
guldgriishoppan (Chrysochraon dispar), som
troligtvis har haft liknande spridningsvlgar och
har pitriiffats bide i Lule skiirgird och pi havs-
strandiingar utanfcir Umei (Ivarsson 1995).

An sfl liinge 6r bara en hane av cikadavflrtbita-
ren funnen, si det dr frigan om det bara iir ett
tillfiilligt fynd eller om arten liksom guldgriis-
hoppan finns i en livskraftig population pi havs-
stranddngar utanfcir Umei.

Tack
Jag tackar Mirjam Ericson fdr siillskapet under
en trevlig helg pi Holmriama, samt Anders Nils-
son som liimnat vdrdefulla synpunkter pi manu-
skriptet.
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Summary
A male of Roesel's Bush-cricket (Metrioptera
roeseli ) was collected on the island of Angescin
in the northeastern part of Sweden. The habitat
was a humid shore meadow. It is suggested that
the species has colonized NE Sweden from Fin-
land, perhaps by eggs carried with floating plant
material.

Tobias lvarsson, Geografigrrind 6A, 90732
Umed.

Nya landskapsfynd av tvestjflrtar 3

[New provincial records of earwigs (Dermaptera) from Sweden]

DIETMAR BORISCH

Under forsta veckan (40) i oktober 1997, fciretog
jag en bilresa till min dotter i Mcilndal. Deir pas-
sade jag pfl att hiva i stadsdelen Bosgirden
l6ngs Bifrostgatan. Vdgrenen var bevuxen med
Polygonum. Diir frck jag tvi hanar och tvi honor
av busktvestjart, Apterygida media, (Hagenb.) -

ny fdr Vdstergcitland.
Pi andra sidan vzigen (intill ligger ett natur-

vflrdsomr6de) slaghivade jag i triiden och fick
tre hanar samt tre honor av skogstvestjdrt, Chel-
idure lla ac anthopy gia (Gen6).

Pfl hemresan den 5.10 hflvade jag utanfdr
"GYLLENE UTTERN" vid Vdttern (Og) och
fick en hane av C. acanthopygia.

For A. media kan jag rapportera ytterligare
tvi lokaler. I Ostergcitlandl. 4.10-97 utanf6r Gis-
tad vid en rastplats under barken frfln en avbru-
ten gren, tre hanar. I Uppland: 6.lO-97 pir
Bjdrkii, Edsviken vid Scideriingen inomhus, en
hona.
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Det kan vara av intresse aft namna att busk-
tvestjiirten kan fingas levande inomhus si sent
pi 6ret som pi julafton. Min dotter, Ewa Borisch
hittade en hona 24112-97 i sitt rum i Liding6,
O.Gingsdtra, och Birgitta Marttala tog en hona
2lll2-97 i k<iket i Stockholm, Docentbacken.
Beldggsexemplar finns i Naturhistoriska Riks-
museet (NRM).

Summary
New provincial record is given fot Apterygida
media (Hagenb. ) from Vdstergcitland, Mrjlndal.
Further, some notes are made on interesting lo-
calities for A. media (Hagenb.) and Chelidurella
acanthopygia (Gen6).

D. Borisch, Department of Entomology, Swe-
dish Mus. Nat. Hist., P.O. Box 50007, S-104 05
Stockholm, Sweden.


