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Tilldgg till bivargens f<irekomst i Sverige

[Additional notes on the occurrence of Philanthus triangulum in Sweden (Hym., Sphecidae)]

HJALMAR WOLLIN

I Ent.Tidskr.99: 131-134 redovisar Erlandsson

de franl till 1977 kanda f6rkomsterna av bivarg i

Sverige. Samtidigt uttalas en おrmodan, att
gynnsamma vaderleksfё rhananden ligger bakom

den ёkade utbredning,som ocksa noterats i and‐

ra lander.

Kartbilden visar en nastan enhetligt syd6stlig

utbredning 16r bivargen och Sveriges''solkust"
_vastkusten― ligger tom mellan Halmstad och

norra Bohusian.(3ranskar man tt bara antalet

soltimmar utan ocksi nederbё rden under ju‐

li―augusti blir fё rfattarens utbredningskarta och

fё rmodan om orsakssammanhangen val under‐
byggd av fakta.

Likval rlnns stallvis i ttalva kustremsan pa

Vistkusten lika laga nederbё rdsmangder sonl i

Ostra sverige. I denna normalt klimatiskt gyn‐

nade kustremsa giOrdes 1978 tvi fynd av koloni‐

byggande bivarg.

1. Marstrand. Minst 6 9 9 pa skalgrus (J.
Eriksson,in litt.).

2 Mё indal. Ett tiotal bon pa liunghed med

smaytor av vittrad salisk gneis(I■ ,W01lin).

Medan Marstrandsfolket uppenbarade sig sol‐

brant och belatet hemsё ktes Gё teborgs‐  och
Mёindalsregionen av upprepade,haftiga askregn

med erosionsfaror rakt genom bokolonin.Effek‐

ten av denna rotblё ta kunde studeras 1979. Da

hade populationen decirnerats till ungeぬ r half_

ten. F6rmodligen erttuder artens instinktiva

荀upa gingar― dar sa ske kan_ett visst skydd

mot klimatisk totalutsiagning.

upptackten 1978 av en smapopulation av bi―

varg pa Anggardsbergens(Mё lndal)ratt unika

grusplattar av vittrad gnaS i havet av blom‐

mande bung branledde 1979 upptackten av en
ny,likartad bosattning on1 30-talet bebodda bo‐

ha1 700 m fran den brsta lokalen.I mitten avjuli

noterades ett dussin―tal svarmande d d,sonl en

vecka senare fё lides av undan fOr undan bobyg―

gande 9 9.

Erlandssons framhallande av bivargens franl‐

tradande mOt norr― ener helt enkelt upptackten

av lange berlntliga men latt fё rbisedda smapopu_

lationer―  understryks av arets upptackt av en

bivargskoloni pa Laesё  i Kattegatt(H.-0. Sti‐

cher 5.8.1979).I kanten av en tallplantering,som

tydligen● omfattats av Lomholts inventering pa

ёn 1969-72, upptacktes pa en stracka av 200 m
50-100 bon.Annu 1975i Fauna Ent.Scand.4(1):

184 flnns bivargen ei angiven fё r Laesё .

I samband med studiet av bivargens utbred―

ning ma framhallas observationernas vansklig‐

heti artens aktivitet f6retradesvls under dagens

soliga och hetaste tirnmar och individernas kort‐

variga och snabbflygande besё k pa boplatserna.

F6rmodligen flnns da“ ёr oupptackta lokaler.

巧 almar wOnin
Dr.Forselius g.22,S-413 26 Gё teborg,Sweden

Nordliga fynd av slattergrashOppan,Chorthippus biguttulus

[ChOrthippus biguttulus L.found in north Sweden(Orthoptera)]

KURT HARZ

I samband med de insamlingar vid Norlands‐  gi,Umea universitet,pitriffades tva nya fynd_
kusten,som utお rts av lnst.お r ekologisk zoolo‐  platser br C力 οrr力
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