
Nigra insek$nd av inttesse frin 6land.
Av

PER INGE PERSSON OCh HAKAN STENRA}I.

Under veckan 5.-r2. vur. 1956 foretogo vi en entomologisk insam-
lingsresa pL Oland i slte att erhela studiematerial fiir entomologi-
kursen i Lund. VArt arbete miste dirfdr framfdr allt inriktas pl mass-
iasamliag av vanliga insekter, varfdr lingst av mera saulsJmta arter
endast kunde bedrivas i min av tid. Ntgra fynd av intresse gjordes
dock, vilka ml.hd.nda fttrtjena att redovisas. Virt coleoptermaterial har
bestdmts av fil. kand. Bengt-Olof Landin och vara orthopterer av
doktor Karlis Princis.

Den f6rsta dagen, den 6. vrrr., n6dgades vi lita reparera bilen i
Miirbylinga, och under tiden gjordes en kort exkursion vid hamnen,
dir vi bl. a, fringade ett ex. av Amana convexiuscula Marsh- Artcn dr
tidigare tagen pi nlgra stiillen pi ostkusten, bl. a. i MtirbyliLnga, men
har eljest sin huvudsakliga utbrealning pe viistkusten. Under eftermid-
dagen, som tillbragtes pl Vickleby alvar, p6.triiffades Galeruca pomo-
nae Scop. ab. anthracina Wse nigot sydost om Vickleby kyrka.

Helt naturligt blev ett av vira I6rsta mil den sagoomspunna Hall-
torps hage, som besdktes den Z- vrrt. Lokalen ftirtjiinar i sitt nuva-
rande tillsti.nd knappast beniimningen hage, eftersom hagnaturen niis-
tan helt ldrstdrts genom mycket kraftig igenvdxning. Flertalet av de
uraldriga och fridlysta ekarna finner man i en niistan ogenomtranglig
snirskog av framltir allt hagtorn. De tre Engst at nordviist beHgna
ekama ste dock iinnu fritt - den nordligaste av dem ir alltjimt livs-
kraftig. Saven sipprade hiir fram pl nigra stillen i den skrovliga bar-
ken, och vid deuna lickra nfing sutto ett flertal Dorcus padlebpi-
pedus L. och Lucanus czrvus L. P& grund av det kyliga vidret Iingo
vi av guldbaggar ej se mer dn enstaka Cetnflia aurata L., trots att de
ovnga Celonia-afterna samt Ostnoderma och Gnotimus hdr ha en klas-
sisk fyndort. De maktiga ekarna med sin intressanta fauna mi dock
ej fi oss att gldmma markfaunan, som hiir erbjuder samlaren flera
ovanliga coleopterer. Under nedlallna barkst5rcken hittades tre exx. av
Pterostichus anlhtacinus lll., och under nigra ekgrenar, som lAgo p6.
fuktig mark, insamlade vi inte mindre en tretton exx. av Agonum
Krynichi Sperk. Slaghd.vning pd bl.a. Inula gav som resultat tre st.
Cassida murraea L., den grrina formen. Av lepidopterer togs ett ex.
av uattflyet Anohi,fra perflua F. under barkbitar pi marken.

Entonrol. Ts. -4r9.77. H. z-q, t956



r88 ENTO]IOLOGISK TIDSI{RTFT I956

Dagen diirpi, den 8.vrIr., exkurrerade vi i Ottenbylund, dir Do-
manstjrelsen numera endast tiUeter besdk i den norra delen. Dagen
inbringade endast en insektalt av intr€sse, nemlgen tvi honor av den
gdgrdna grashoppan Chrysochraon dispar Getm. Frin Oland Iinns
denna art uppgiveq av Gisl6n fr6.n Lenstadmosse, Torslunda sn, r94g
(Fauna och Flora rg5r, s. r48). Enligt van[gt meddelande frin dok-
tor Kjell Ander 6r detta det enda publicerade lzndet, men doktor An-
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I.ig- t. C.rarnbyx cerdo L. Ol, Halltorps hage den rr. vrrr. 1956. (Foto c. Persson.)
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der har Iunnit den pi ytterligare nigra lokaler, dock ej i Ottenbylund
eller eljest pi Syddland.

Den 9. vrrr. besdktes Borga hage. Ftirmiddagen var varn och solig.
Den gula heteromeren Cteniopus llatus Scop. fiirekom Jmnigt i vege-
tationen och Vanessa io L. Ildg i meqgd. Vi fingade 6ven tvi exx.
av den sd.lls5mta glasvingen Dipsosphecia ichneumotilormis F. Bom-
byliderna voro talrika, bl. a. hamnade i hiven fem hanar av Lomalia
lalarulis llleig. Arten ir tagen endast ett Iital ginger tidigare och er
i virt land uteslutande kiind frin Ola-nd.

Aven nista dag strilade solen Iri.n en molnfri himmel, ni.r vi std.llde
fdrden mot norra oland, dar faifsta anhalten blev sigverket omedelbart
vid Bdda station. Vi hade blivit rekommenderade denna lokal, eniir
vi ville ha noshomsbaggar fdr kursbruk. Tyvdrr var det alltftir sent
f6r dessa, men vi fingo i stiillet gledia oss at att det vackra vadret
lockat fram {lera andra trevliga skalbaggar. Tve arter buprestider
fltigo och slogo till pi de upplagda furustockarna: dels Buprestis hae-
morrhoid.alis Herbst, av rilken vi plockade siutton exx., ddrav tv5. in
copula, dels den vackra B. 8-gunata L., som togs i sex exx. I vim
rttr kunde vi dessutom stoppa f,'ra exx. av den brunr6da Athous rulus
De G., vir st6rsta kneppare, som kravlade i sigspAnshiigarna.

Pi hemvd.gen stannade vi vid Hornsjtins nordtistra strand intill d€t
dar belAgna pensionatet. Givetvis hade vi redan tidigare under vir
olandsvistelse Iett se och hdra tva. av de Dtrummanderr grdshopporna,
Bryoderua och Psophus. Hir fingo vi nu tillflille att lyssna till den
tredje, Slautod.erus lchotthiPPusl scalaris F.W., som infl.ugades i tre
exx. Det ljud denna art Astadkommer ar avsevert svagare en de tve
andras och frambringas liksom dessas under llykten. Doktor Ander
har viilvilligt upplvst, att den Ar kd.nd lrin B6da och H6gby socknar,
siledes iven fran Hornsjdtrakten. Arten fdrekommer i Sverige uteslu-
tande pi Oland.

\'1r sista dag pi Oland, den rr. vrIl., ansigo ri borde ignas at dnnu
ett besdk i Halltorp. Vedret var aUtjemt det biista med sol och vdrme.
Vi anli.qde vid ro-tiden, ldmnade bilen vid stranden, begivo oss upp
till hagen och st5nde genast stegen mot den gamla ek, som vi vid
vart tidigare bes<ik funnit vara givande. Aven denna ging sutto Dol-
cus och Lucsnus pi barken, och kring savsprickorna htige upp pi
stammen fladdrade Vanessa polychloros L. i stort antal. Diir satt ocksi,
intill ett savfldde ca tre meter tir.er marken, den berdmda stora ek-
bocket, Cerambyx cerdo L. En av oss klattrade upp till den magnifika
bocken, som hiimtades ner, mettes och vederbiirligen Iotograferades.
Exemplaret var en hona, som mette 47 mm i lengd, helt ftescht och
Idrmodligen nykldckt. Som entomologer och laglydiga medborgare sigo
vi oss nddsakade att setta tillbaka ekbocken pe ekens stam. Den ut-
ryttjade genast friheten till att klettra uppat och ut pe en ddd, av-
bruten Bren. Hunnen ut till spetsen lyfte den vingarna och fliig i viig
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mot en ek i nirheten. Flykten var pi.fallande langsam med nestan
lodrit kroppsstiillning. Den gjorde endast en svd.ng, iterv?inde och satte
sig htigt uppe i kronan, dd.r vi Itjriorade den ur sikte.

Det er i & tio ir sedan ekbocken senast segs i landet. Som bekant
har den de sista femtio l.ren endast petraffats i Hailtorp. Under r9L4o-
talet har arten observerats tvi ginger: Vilhelm Heiaze fann den
den zo. vrrr. 46 norr om Halltorps glrd (Opusc. Ent. 1947, s. r17) och dess-
utom f6religger ett hittills opublicerat fynd frin Halltorps hage den
9. vrrr.4r av Sune Daelander, som even fotograferade djuret.

Landets entomologer kunna slledes gHdja sig Lt, atl Cerambyx urdo
Annu finnes i Sverige.
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