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Bland de fangstmetoder, sim beskrivs i Fre‐

ude,Harde&Lohsc(1965)hёr''Autokatcher_

ねnge'' dvs bilhavning till de intressantare, en

metod som oss veterligen inte tidigare prё vats i

stёrre skala i Sverige.Den ene av oss(Kronblad)

konstruerade 1976 en monteringsbar hav och
denna har nu prё vats under 1976 och 1977 i Sma‐

land, BIckinge och p1 01and samt under 1977

ocksa i Nottbotten och Pite lappmark (Lund‐

berg).

Trots att bl a ogynnsam vaderlek framst sOm‐

maren 1977 medfё rt viss begransning av fingsten

har resultatet blivit si intressant att vi ansett det

vara vardefunt att beratta litet om metoden,det―

ta fё r att locka fler sanllare att prё va den.

Vi har endast bearbetat skalbaggsmaterialet

och tar har upp en del battre skalbaggsfynd,men

helt klart ar att fangstmetoden samtidigt ger stort

material av andra insekter sisom steklar, myg‐

gor,flugor och skinnbaggar.

Bllhivningsmetoden

Stommen, som ねstes pa takracket till bilen,

bestar av alunliniumrё r, som latt kan skruvas

isar Och mOnteras ned respektive upp pa nagra
minuter orig. 1).1)iinensionen pa 6ppningen ar

140× 80 cm och pa den rektangulara stOmmen
sitter an 3 m lang tygstrut av genomsiapplig po‐

lyester(typ gardintyg),sonl har en inasktathet pa

O,2 1nm 

『

ig.2).Struten ar hOpknuten baktill och

kan liksom ett sill ёppnas och innchallet tё.linas

ut.

Vid lttplig vaderlek(baSt fё r skalbaggar tor‐

de vara 13-14° och vindstilla),kё r rnan pa vagar

inonl omriden,som man vill undcrsё ka,i en fart

av upp til1 30-50 km′ tilno svarmande insekter

hamnaristruten och efter nagon ener ett par km,

beroende pa hur begransat Omrade man vill un‐

dersёka,kan inan stanna och tё mina struten.Da

荀uren i StOr utstrackning ar rnycket flygga kan vi

rekonllnendera att innchanet skakas ut i exem―

pelvis en slaghav och Osorterat fё res ёver i en

burk med attiketer.Man kan ocksa anvanda ex_
haustor och suga upp diuren,men riskerar da att

fOrlora en hcl del.

Materialet frin olika omriden bё r haHas isar

sa att eventuclt intressanta fynd kan lokaliseras

nagotsinar br att undenatta senare brsё k att

計errlnna ner exemplar.Lampligen med ttalp av

tandlakarlupp kan materialet sedan sorteras
hemma och exempelvis skalbaggarna plockas
fram ur det i vissa fan mycket riliga fangstmate_

Halet av insekter.Som exempel kan namnas att
inte nlindre an ca 200 skalbaggsarter erhё ns dcn

ll juni 1977 menan ca kl 16.30 och 20.30 pi 5

mils stracka i HOrnsё ‐trakten i Sm.
Det flnmaskiga tyget gё r att aven de minsta

荀uren fangas och manga av de intressantare
fynden hittills utg6res av just ptillider. Stё rre

荀ur upp till tronsiandOr,巧 arilar,langhorningar

o d har ocksa hamnat i haven,Inen sarskilt om
man kё r ined hё gre fart ar risken stor att dessa
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Fig.1.Stomme till bilhav i aluminium.Havramen ar

」Ord aV fyrkantsprofll(25× 25× 2mm)och Stagen av
めr(diam 25 mm)

The frame of the car― catching equipmcnt The front
rectangular frame is made of aluminium section

(25× 25× 2mm)and thc stays of aluminium tube(diam

25 mm)

skadas. Bland skalbaggarna dominerar i ёvrigt

kortvingar, barkborrar och jordlё pare givetvis i

olika grad beroende pa arstidcn,tidpunkt pa da―

gen,lokalin m.Vi gё r har ingct fё rsё k att redo―

visa ant vi fitt utan tar cndast rned en del av de

intressantare fyndcn.

Trots att dct rёr sig om rclativt val undersё kta

landskap har dock inte mindrc an ёver 20 arter

crha11■ s som''nya''brSm,6 br Bl,4 br Ol,11
おr Nb och 40‐ tal fёr P. Lpm l huvudsak har
hittilis eftermiddags‐  och kvallshavning fё reta‐

gits,Inen enligt var uppfattning tordc kanskc de

intressantastc fyndcn vara att vanta vid natthav‐

ning vid lamplig Vhdcrick, en tidpunkt da slag―

havning Ofta om● liggё rcs av fukt pa vcgCtatio‐

nen,som bl a lockar upp snigiar,som kletarihop

siaghavningmaterialet.

AnmarkningSvarda ttnd

* markcrar att artcn tidigare cJ rapporterats

fran rcspCktive landskap

Liodidae

Dcnna famib inSamlas ofta just gcnom slag―
havning, Va“ Or det ar naturligt att ncra arter

crhanits vid b‖ havningcn Bland dc intrcssantare

kan namnas bbandc fynd.

ル″′′力
“

″″α′滅で′″ Schm。 ,som maligCn ut―
vecklas i rottryffel och sOm i Tyskland framst

erhallits vid bilhavning,har tagits i 4 ex.varav 3 i

Sm O■ ornsё 14 7.76,Nasby 14.8,76 och 10.7.77)

och li BI*(助 ёarp 17 7 76).― Hッグ″οわ′′sρ′んrJSJ

Fm.har erhallits btttdc i Nb*cNiemise1 25.8.77)

och i P.Lpm*lRcvio l.9。 77).― IL′οグで∫カッわ″′グθ

Er.,som tidigarc cndast ar kand frin N rk,Gstr.

och Upl, har crhanits vid Hornsё , Sm* den
157.76 och 15 7.77.― L.ρ Jr″ crf`ο′′Fs Th. l ex.

9.8.77i Nb,Hertsё n utanfё r】Lulei.

Ptiliidac

l vissa fan haF inyckct stort inaterial crhanits

framst av/4crο rrJ`力 is‐arter. Manga intrcssanta

andra artcr har ocksth tagits och inetoden ar upp_

cnbarligen myckct anvandbar fOr att ta reda pa

vilka ptiliider,sonl l nns i ett omride.

Prゴ′ゎ′″″ (70θ″C“

“
 Matth. 3 ex. 9.8,77 pa

Hertsёn,Lulea ―P.“αrg′″α′rr″ Aub6 1J′′′7・ i

Flach)ar tidigarc cnldast tagen i Sk,Inen crhoHs

nu i l ex.7.8.76 vid Hantorpttv. sё rby, C)1.*―

Pr′埒x sρ′′″″′72s A Str., sonl tidigare endast

rapporterats tttrn 01,Halltorp(Lundberg 1972 a),

har patrJFats i 3 cx i Sm*,varav 2 ex. 21.7.76

vid Norra Kvill och l ex. 8.8 76 vid Hornsё . ―

β′′ο
`rr2rrrヵ

ροれたθ Matth.,en japansk art,som
nyligcn tagits mcd bilhav i Finland cRutancn&

Muona 1977),har aV T.Palin tagits i stort antal

hOsten 1977 i Uppsala i lё vkomposthё gar.Den
9.8.77 erh01ls l ex.1lDilhavcn pa Hertsё n utanfё r

Lulea,Nb*och sall ilamplig lё Vkomposthё g ca

i nlil darifrin gav dir(3ktflera ex.,vilket visar hur

resultatet fran bilhavningen kan utnyt」 aS.― Pr′―

″′″′
“

j`.″οscOpゴ c′ (〕 11lin。 , sonl tidigare ar rap‐

portcrad fl・ in Nb,Dlr,Jmt,03 0Ch Upli cnstaka
ex.,crhё nsi l cx.8.8.76 vid Hornsё Angunncn,
Sm*.― P′で″riて οヽ〃お Frm.l cx.9.8.77 pa Hert_
sё n,Lulel,Nb*.Artcn ar i ёvrigt endast tagcn i

Lu Lpm,G.Sandё n och Upl.

Staphylinidac

Manga intrcssanta fynd har」 ortS,宙 lket i och

fё r sig ar naturligt. Uppenbart ar att fё r vissa

artcr bilhivningcn torde vara basta mctoden fOr

insamling.Vissa И′力′rα _arter,som tidigarc cn‐

dast tagits i cnstaka exemplar, har nu saledes

tagits i stOrt antal.

Pカッ〃οdr・′ρ′ sα 力′わ,`″ g′ Luze, som anscs som
en stor raritct har crhanits i 15-tal ex.vid Lulca

S″′Ls.v3′ ぁ
`′



Fig 2 Bilhaven

Thc car―cathing equipment

och Pitcai Nb.― P力 .(′αッig″α Luzc har crhallits

i nera ex.bla vid Pitea,Nb och iP Lpm*.―
771′″οι′″sρ〃s′〃′″frs Hccr,som hittills i Svcrige

cndast ar patrrfad i ett grustag vid Pcrsё n ca 2

mi1 0 Llllca,crhols 9.8.77i l ex pl Hertsё n.―

rrく)g()p力 ′ο′″s slrbr′′た.(,″″Is Roub. l cx. 14.6.77

vidÅkrOkcn,P Lpm3.― ■、こで′ορο′″S″θ′″た′′′
Kr.l cx vid Valttarv,Nb*3.7.77.― Sr′′ic″s

α77g77S′ αrrrs Fourc  l ex 5.7.77 pa Hertsё n. _

Bοrbο″9′ο′α た″ααrぇ′ Fuss, som tidigarc cndast

ar kand i4 ex.frinく 3.Sandё n(Lundbcrg 1972 b)
och Gotland(fё rutOm Janssons fynd 1926注 vcn l

cx.vid Stanga,lcg B Ehnstrё nl och Ⅳlastcrmyr,

lcg G.Glllerfors in litt.)erhё llS i 2 cx. 7.8.76 i

Grcby―omradct pa ol*.Artcn tordc ga att atcr_

flnna i aktuent omride bl a i anslutning till kada―

ver. ―ノ4′力
`rα

 s(ο rJ(α  EHirn l cx. 11.6 77 vid
HornsO, Sm*. ―И. グ′′た.α

rrr′α Sharp. l cx. vid

ÅkrOkcn,P Lpm*.― И.″″″ソ′れ″Js Epp.l cx.
3.7.77 vid Valttarv,Nb ―И.カッら″Jグα Sharp l
cx.,4:e svcnska 17.7 76 vid ttё arp,Bl*.― И

Bilhdvning - en intressant fdngstmetod ll7

“
0′′

“
0″

““
Th。 ,som togs rcdan av Thomson i

Sk och nyligen itelfunnits i Upl(Lundbcrg 1975)

och i Sdnl lAndcrbcrg 1975),har erhaHits i 30-tal

ex.l BI*,Sm*och pa 01*,spridda i prover undcr

Juli och augusti badc 1976 och 1977.― И. s′ ιg―

′αわ″α Sharp., som ocksa ansetts vara en stor
raritet,har patr」 fats i 30‐ tal cx.i ncrtalct prover

fran Bl*,sm,01 och avcn sa lingt norrut som i

Nb*(Klё vertrask 6.7.77).― И.ρα″′″SM&Rcy
anmaldcs sOm ny fёr Norden sa scnt som 1972
fran G.Sandё n(Lundbcrg 1972 b)och VCrkar nu

ha invaderat sёdra Sverige senastc arcn da ncra

fyndおrcliggcr fran Sk,Ha11。 ch Gotl.I bilhiv―

ningsmaterialet har arten funnits incd i flcra pro―

vcr fran Bl*,sm*。ch 01*i totalt 30-tal ex.badc

1976 och 1977.

Ovriga famibcr

rr・J`/2。 77,X Srr′ Cた
'0′

′′s Reich. l cx. 17.7.76 vid

助ёarp,Bl*.― εο″グir/“ ′′ο″g′′ク″ F,som cn―

，
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dast tagits i cnstaka ex.de senastc deccnnicrna

blai Og,erhё lsi l ex. 11.6.771 Horns6‐ traktcn.

― XyJι′滋〃sρ′αれた.ο′′お Lohse orr`cプ c″s Lund‐

bCrg), SOnl tidigare endast tagits pa Haparanda

Sandskar,Nb, i Upl och Sdm, crhё ‖s i l cx.

3.8.77 vid Hёgsbё le,Pitea.
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Upprop

Getingbon,med uppgift om lokal,datunl ctc.
mottagcs tacksamt fё r utsta‖ ningsandamal.Dct
gancr i forsta hand botypcr av /′ sρα l'″′gα″f∫

cxempclvis klotfornliga fritt hangande bon、
dc vanligtvis mycket stora bon som fogas in―
tin takstommar,bJ01klagcr cl likn.samt intakta
jordgetingbon.

Bcrndt Odarp
Naturhistoriska riksmusect,Scktioncn fё r ento―

mologi, S-104 05 Stockholrn 08/:5 02 40 ankn

286

Upprop tili Coleopterologer

Fё r komplcttcring av Catalogus lnsccton】 m
Sueciac XVI Colcoptera 1960 med tillagg mOt_
tagcs sakra uppgiftcr om nya landskaps～ nd

Jagmttstarc Stig Lundbcrg

Skeppsbrogatan 9.951 35 Lulea


