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Hcifiirilarna Colias hyale och C. crocea i Sverige under 1970-talet
[Colias hyale L. and C. crocea Geoffroy in Sweden during the 1970's (Lep., Pieridae)]

HAKAN ELMQUIST

Cο′′αsたyα′
` L.och C.ε

′ο
``θ

 Geoffroy ar tva

anmanna syd― och mellaneuropeiska hё 巧五rilar,

vilka tillfhlligt kan stracka sin nordgrins upp till

Skandinavien.C.力 yα′
`har under nera decennier

haft en fast fot i Sverige Pa 1940‐ talet var arten

arsviss upp i Menansverige.Da odlades luzern i

betydligt hё gre grad an idag Och eftersom denna

bland andra artvaxter,ar vardvaxt atヵ yα′′(。 ch
ε″Oε′α)gynnade detta givetvis f6rekomsten av

3aHlcn. under de senaste decennierna har
luzernodlingen inskrankt sig till Sydsvcrigc och

frambr allt Oland och Gotland.Det ar pl dessa

bada ёar som 力yα′′ bast har lyCkats halla sig

kvar i landct. Fran mittcn av fOrra artiondet
skedde en drastisk nedgang av arten.Den prak‐

tiskt taget brsvann fran Gotland(3取 nd 1976

och l 1980)och inskrankte sin utbredning pa
01and till norra delen av ёn,dar 5う rilen fort―

farande flnns. I Skane har enligt Hans Deglcr,

Åseda,enstaka fynd」 ortS Sё der om Malm6 aren
1971-72-74‐ 76‐80.

C.crο ε
`θ

 har aldrig sa vitt kant haft ntton

stadig fё rekomst i landet utan endast noterats

som en fitalig iln■ ligrant i Sydsverige upp till

En hanne av rё dgul h6fJaril(c.c″ οε′α)SOm beS6ker en blomma av blaluzern.

A male Cο ′′αs c″ οc′α ViSiting Medicago sativa.Sweden,Gotland,Sundre,14 Aug. 1980.
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Uppland.Sedan bbrian aV 1970-talet har 4 fynd
giOrtS 1972(2 pl Gotland, l i Skane och l i

Uppland), 1(1976)pa Gotland och 15 (1980)
。cksa pa GoJand.Betraffande sistnamnda fynd

』OrdeS dessa pa sё dra och norra delen av ёn,

framst pa luzern長 lヽt Det ska dock papekas att

samlaraktiviteten Just dctta ar varit intensivast

pl dessa delar av Gotland. Troligen har p g a

crοε
`α

's uppdykande vaksammare ёgon fitt upp

fyndsITan sa hё gt som till 15 ex.

Det som begransar de bada hё rJarilarnas fё re‐

komst i Norden ar nog klimatet. Vardvaxter
rlnns frambr allt i Skane samt pi Oland och

Gotland i och med odlandet av blaluzcrn.Gunu‐

zern flnns flerstades vild. Den snabba tillbaka‐

gangen av ヵyα′
` tyder pa klimatiska fё

rand_

ringar Enligt Langer(1958)ska larven av crο ε′α

missgynnas av h6g luftfuktighet, Mycket talar

alltsa br att 1980 ars fynd av den arten blott hr

influgna exemplar och inte utvecklade l landet

tidigare under sommaren. Invasionen av θ″οε
`α

ligger ocksa ilitte med fynden av andra invand‐

rararter.Det inarkliga ar dock att samtliga upp‐

gifter om crο ε
`α

 hё rrёr fran Gotland,medan Ov‐

riga inl■ligranter(bortSett fran 7a″
`ssα

 εαrau′

L.)rappOrterats frin Skane och oland. Det
kommer att bli intrcssant attお la upp ε″οε

`α
 pa

Gotland 1981!
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Ett massupptradande av spindlar

[A mass occurrence of spiders(Araneac)]

BENGT GUNNARSSON

～
lassupptridande av ledttur kan ha ctt iertal

orsakcr t.ex.att mi16betingelserna t宙 ngar dem
sanllnan.Spindlar ar vanligen solitara ttur sOm

inte garna forekOminer tillsammans annat an vid

parning,aggklackning och i vissa fall vid vard av

avkominan.Att upptrada synligt i stora inangder

medfёr vissa risker.Chansen fё r en predator att

upptacka(luren ёkar kraftigt.Spindlar i de 6vre

vegetationsskikten ar speciellt vintertid utsatta

br stark predation fran smattgel(Askenmo
m.fl. 1977)och bё r dh“ёr undvika att exponera

slg.

Den forsta april 1979 observerades emellertid

cn stor mangd spindlar pa cn begransad yta vid

噺ёn OSten i visterg6tland.Vadret var br arsti_

den tanlligen kant, nagra plusgrader pa nlidda_

gen,och under nattcn hade nysnё fanit. Pa den

gangbr。 ,som genom 6versvimmad alskog leder
till饉 geltornet vid Osten,Observeradcs minst

2000 spindlar. Dessa var dels aktiva pa led_
stingerna, deis aterfanns de i dm― stora nat vid

palarna till gangbron. I vatte Sidant nat fanns

uppskattningsvis 150-200 sma spindlar.

Fёrutom spindlarna insanllades en del skal‐

baggar(speCient slaktet s′ ′ll“s)Samt enstaka re‐

prcsentanter fё r skinnbaggar, steklar och tva‐

vingar.Dcssa● ur patぬffades宙 d palarna.

De insamlade spindlarna bestamdes Och visa―

de sig besti av nlinst ttu arter.Den till individan―

talet donlinerande arten(kanSke 90%av samtli―

ga spindlar)var Pο ″力ο″
“
αρッg″α

`“
771(BlaCk‐

wan). Endast hos den och Sαッ′gれッαルο71′α′α

(BlaCkWa11)obserVerades adulta ttur.Av P.

ρllg/21α

`rrlll insamlades 58 individer,varav 57%
var hanar och resten honor.De ёvriga patraffade

arterna var DJc″ κa Sp.,И /1ι′οs′″ンs sp,T′ r″α‐

g77α′力α Sp samt nagra obcstambara juveniler

(Fam Linyphiidac).Locket&Mlllidgc(1953)
anger att P.ρ yg″α′′″夕f6rekomineri undervege‐

tationen pa vata,sumpiga lokaler.Sa har sakerli_

gen ocksa varit fallet vid Osten,men di marken

fullstandigt ёversvammades hade spindlarna inte

nigot annat val in att ay upp pa gingbron.Up‐

pcnbarligen har bron fungerat sonl cn slags refug

fё r ett nertal arter spindlar och insekter fran den

underliggande inarkcn.


