
Nigra intressanta insektfynd frin Medelpad.

OLOF ELOFSON

Enligt ett meddelande i Sundsvalls Titlaing av den r9.9. 1949 hade
{ru Signe Olsson, Strand, Alnd, n6gon deg tidigare vid sitt hem pa-
treffat en egendomlig fjii.ril, som hon pi gnrnd av dess storlek i fiirsta
tigonblicket trodde var en liten figel. Hon tiverlimnade den till tid-
ningens redaktion, dd.r man med hjiilp av Brehms rDjurens liv,r kunde
konstatera, att det var en oleandersvarmare , Deilephila nerii L. \iLgra
dagar senare 6versandes densamma till biologiska institutionen vid
Sundsvalls h. a. ld.roverk, ddr ftirfattaren kunde bekrafta, att bestem-
ningen var riktig. I museet pryder den nu sin plats bland andra svdr-
mare.

Denna {j?iril Ar kd.nd som en verklig li.ngflygare. Arten fdrekommer
i varmare delar av Asien och A{rika samt i Sydeuropa men ftirirrar
sig ofta till mera nordliga trakter. I v6.rt land iir den Jcirut blott pi-
treffad sju eIer etta genger, nemlgen i Kr?iklingbo, Gotland (1883), i
Tyresd,, S6dermanland (r9o4), vid Avesta (r9rr) och Borliinge (rg3o),
i Odeshtig, Osterg<itland (r94o) (Nordstrtim, WaNgren, Tutlgren, Sven-
ska Ijiirilar, rg4r) samt vid Falun (1943), vartilt kommer ett osekert
fynd i Soderhamn (Nordstriim, Ftirteckning river Sveriges storfjar ar,
Opuscula Entomologica, 1943). rg34 togs vidare ett exemplar i Dala-
Jarna av L. Bolander (liordstrdm in litt.). Det nya pi Alndn gjorda
Iyndet iir aUtse det hittills nordligaste. Den gingna hdsten, i virt land
till i oktober karakteriserad av kraftiga inbrott av varma sydliga luft-
massor, btir givetvis ha erbiudit selsynt gynnsamma betingelser ltir
dylika lingtlygare. Det skulle derfiir ej vara riverraskande, om ytter-
ligare f,'nd av denaa art eller andra med liknande levnadsvanor blivit
gjorda under samma tid.

En anaan, likaledes i virt land a.ntraffad men hdr ej hemmahdrande,
svermare er akervindesvermaren, Herse coruohtuli L. Den dr enligt
litteraturen fuuen etskilliga gi.nger hos oss, hittills dock ej norr om
Hilsingland (Nordstrdm op.cit.). Den r2.8. 1948 6verldmnades emeller-
tid ett inne i staden Sundsvall inlingat exemplar till f.d. lektor S. G:son
Blomquist, som vidarebefordrade detsamma till ftirfattaren. Detta
d.r dock ej det allra nordligaste fyndet. Denna svermare ar nemhgen
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antraffad vid Ottsjtin i Ftillinge s:n i Jamthnd, d?ir enligt meddelande
av A. Nilsson ett exemplar togs i september 1944 (Nordstrtim in litt.).

I september 1938 erhdll liroverket ett fynd av det blibandade ordens-
llyet, Calocola lrati.ni L., gjort i den fren stadens centrum utgaende
Esplanaden. Denna vackra fj2iril var fdrut enligt rSvenska fj?irilar,r
i Norrland k?ind frin samtliga kustlandskap utom just Medelpad.

Den tidigare kenda utbredningen Itir kvickgriisfliilen, Pararge
egeria L., omfattar ftirutom vistra Skine och angrdnsande delar av
Halland traktema kring de mellansvenska sjciarna med enstaka flmd
vidare upp till i Hiilsingland (.A.nder, Ftirdndringar i Skines fjiirilfauna,
Sk6.nes Natur, XXXIV, 1947). Doc. B. Petersen infingade emellertid
ett exemplar den 25.6. r9r47 i barrskogsbrlmet vid H<igom i SelS.nger,
Sundsvalls grannsocken i vister. Enligt fil. dr F. Nordstrdm (in litt.)
dr den dock sedan 1942 av flera andra samlare anmild frin Medelpad:
Sundsvall r94z och i947, Tynderri 1946, Krilsi.llre 1945 och 1947. Ar
rg48 iir den enligt honom ocksa tagen i Miidan i Angermanland. I det
inre Finland gir den ej fult se langt norrut som nu konstaterats {tir
Sverige (Grdnblom, Verzeichnis der Gross-Schmetterlinge Finnlands . . .,
Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, LVIII: 5, 1936), men negot lengre
i aister ner den i omridet mellan Onegasjdn och Seejirvi 6ver 63o n- br-

Pi senare tid har man sdrskilt i den zoologiska men even i den bota-
niska litteraturen siviil i utlandet som hos oss iignat uppmarksamhet
it den sedan adertonhundratalets mitt pigiende klimatfluktuationen,
en fttrskiutnilg av kl.imatet i maritim riktning, vilken, di den s?tskilt
under h6st, vinter och vir medftirt en viss fdrhdjning av temperaturen,
maste gdra det mdjligt ftir minga sydligare arter att invandra till norr
om det tidigare utbredningsomrAdet behgna trakter. Fdr Medelpad
fdreligga tvenne arbeten inriktade pi detta problem (S. G:son Blom-
quist: r. Till Irigan om grdnsangarens (Phyllascofus sibilatrix Bech-
stein) och kattugglans (Strix aluco Lin.) nordgens i Sverige, Fauna
och Flora, rg3o; z. Aro sydskandinaviska arter under framryckning
mot norr? Sv. Bot. Tidskr., XXVII, 1933.)

Aven om man betre{Iande en del ovanligt lingt norrut antriffade
arter med sekerhet kan konstatera en dylik av en klimatfdrendring
utliist framryckning, ar det givetvis f<ir mAnga andra ]tterst vanskligt
att avgiira om ett sedant samband verkligen fdreligger. En stor f6r-
siktighet iir vid beddmandet av dessa av ndden. Detta gdller sjiilv-
fallet sdrskilt faunistiskt och floristiskt 6nnu si. relativt litet genom-
Iorskade omriden som stora delar av Norrland. f)et torde fdr tjvrigt
inte alltid fdr arter av denna typ ens vara mdjligt att {aststdlla, om de
hade nett fram till sina existensekologiska nordgrdnser, innan de bd,r-
jade sin konstaterade framryckning, vilken ju, om detta varit l<irhiLllan-
det, maste ha sin orsak i en fdrindring av miljtin. Ett allt vanligare
upptridande i trakter, d5r de ftirut varit okiinda, torde i en del fall i
stalet varit utbredningsekologiskt betingat, d. v. s. att arterna ifriga,
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vanligen pe grund av dilig spridningsfrirmiga, d.nnu ej uppnatt de av
omvarlden satta grd.nserna frir sin ftirekomst, varf<ir en spridning miste
kunna {ortgA, aven om miljdn ej urdergett n6Lgon f<iriindring.

De nimnda svermama maste i detta sammanhang givetvis liimnas
helt ur r?ikningen- Diiremot tala de under det sista decenniet pifallande
talrika fynden av kvickgriisfjiirilen i trakter, diir den tidigare varit
helt okend, fdr att den er stadd i framryckning norrut, sannolikt i
direkt eller indirekt samband med den patahde temperaturfdrhdj-
ningen. Detsamma torde vidare vara gdllande betriiffande en skal-
bagge, noshornsbaggen, Oryctes na,sicornis L. Denna art, som iu ir
mycket itigonenfallande, mAste ganska sent ha kommit till trakten
av Sundsvall. G. Adlerz, som under iren r894-rgr8 var lektor vid
leroverket i denna stad, namner den nemEgen icke i sin bekanta fauna
(1916). Numera petd{fas den ganska allmiint i jorden kring biirbus-
karna sarskilt i de pi Norra Stadsbergets sydsluttning liggande sol-
drankta tradgerdama. Yarje h6st komma ocksi elever med i omgivande
kustsocknar insamlade exemplar till skolan. Det nordligaste till {dr-
fattarcn inrapporterade fyndet gjordes 1949 i Sundsvalls / Harndsands
flygplats pi SkeppshoLmen i Indalsilvens delta.

Ft rlattaren till denna uppsats ar fil. dr F. Nordstr6m skyldig stort
tack {cjr hans granskning av lokaluppgiftema och i samband ddrmed
meddelade talrika, fdrut ej publicerade, uppgifter.


