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Notis

Kommunal bivarg, Philanthus triangulum F. (Hymenoptera,
Sphecidae), i Veirmland

[A colony of Philanthus triangulum F. (Hym., Sphecidae) in Viirmland, south central Sweden]

DAN GUNNARDO

De toret i Forshaga iVe 1990_92 stifra dag-
lig i bivargar. Denna
siillsynta och starkt viirmeiilskande rovstekel
hade byggt bon i den kullerstenslagda girdspla-
nen utanfcir den sydviinda kommunhusvhggen vid
personalingAngen (RN:660381/136858) (Fig. 1 ).

Bivargen iir specialiserad pi att finga tambin
(Fig. 2). Dessa fAngas antingen i flykten eller dA
de sitter pA blommor och fcirlamas med stick i
mellankroppen bakom frambenen. Det fcirlama-
de biet stuvas sedan in i bivargens boceller, som
ligger ltings en upp till en meter lAng gAng i mar-
ken, och tjiinar som foda At bivargens larver. De
vuxna bivarghonorna livniir sig ocksA sjzilva pi
tambin. Huvudet bits av pi dessa bin och kriivans
innehAll pi nektar och kroppsviitska sugs ur (se
Tinbergen 1975, Lomholdt 1984). Den ideliga
transporten av frirlamade tambin var b6de liitt
och spiinnande att studera utanfor kommunhu-
set. Intressant nog observerades upprepade gAng-
er kajor och pilfinkar fflnga och iita bivargar
under heta sommardagar, dd bivargarna var
mycket aktiva.

Bivarghonorna hade gravt ur bona i den sand-
biidd som kullerstenarna vilar pA. Under sand-
biidden finns en viirmekulvert, vilken sannolikt
erbjuder den vArme som kriivs for larvernas
utveckling. Den kullerstensbelagda ytan iir 15 x
10 meter och hyste ca 200-250 bon varje Ar. Niis-
tan hela ytan var koloniserad. Under 1990 s6gs de
fcirsta bivargarna i mitten av juni, 1991 i borjan av
juli och 1992 Ater i mitten av juni.

Bivargen iir tidigare endast noterad frfln en
plats i Viirmland: Linnebdck, 4 km V om Karl-
skoga (Erlandsson 1978). De speciella vrirmefcir-
hAllandena vid lokalen i Forshaga p6minner om
de vid en likasi relativt nyupptAckt lokal vid en
panncentral pA Domnarvet i BorlAnge i Dalarna
(Cederberg 1985). Dessa bAda lokaler utgcir
siikerligen tv6 av de nordligaste i Sverige idag.
Arten har tyngdpunkten for sin svenska utbred-

ning i landets syddstra del (Erlandsson 1978),
men flera fynd har ocksi gjorts l2ings Viistkusten
(Wollin 1980).
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Fig. l. I sandbiidden i den kullerstenslagda gdrdsplanen
utanfdr kommunhuset i Forshaga har en av de nordli-
gaste populationerna av bivarg i Sverige etableral sig.
Foto: Sven-Ake Berglind.

Fig. 2. Bivarg med sin byte,^ett tambi, under sig. Forsha-
ga 1990-07-28. Foto: Sven-Ake Berglind.
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som 1990-92. D6 bivargen iir hcigsommarflygande
gynnar sannolikt en varm l6ng sommar artens
spridningsmojligheter (Erlandsson 1978). Det ar
dock uppenbart att den krdver exceptionella viir-
meforhillanden fcir att etablera sig si lAngt norr-
ut som i Viirmland, di den inte pdvisats i sam-

band med den noggranna rovstekelinventering
som utfdrts p6 liinets stora sandomraden Sormon,
Brattforsheden och Ovre Klariilvdalen under
1988-91 (Sven-Ake Berglind. pers. medd.).

Ett hjartligt tack till Sven-Ake Berglind och
Bjorn Cederberg for minga viirdefulla synpunk-
ter pA manuskriptet.
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Summary
One of ihe northernmost colonies of Philanthus
triangulum in Sweden was observed during 1990-

92 in a courtyard in the village Forshaga (59'30')'
province Viirmland. The courtyard is about 15x10

m and situated in front of a south-facing house-
wall. It consists of cobbles tying on a bed of sand.

Under the sand is a heating culvert' About 200-
250 nests have been made per year. Imagines
emerged from mid-June(1990 and 1992) to early
July (1991) and their activity ceased in August.
Jackdaw (Corvus monedula) and Tree sparrow
(Passer montanus) were observed to be impor-
tant predators on imagines outside the nest

entrances. The exceptional warm local climate
has probably been necessary for population esta-
blishment. as no specimens have been recorded
during Sphecid-inventories in natural sandy habi-
tats in the province.

Dan Gunnardo, Lundagfrrdsgatan 24 B, 5-667 00

Forshaga, Sweden.

Ny redaktion fiir ET

Entomologisk Tidskrift seglar vidare, men hem-

mahamnen och besdttningen skiftar. Den fdrre
kaptenen, Anders Nilsson, Umei, siade i ET nr
4 l99l att tidskriften skulle hamna vid nigot av

vAra tvA storstiders naturhistoriska museer. Det
blev inte riktigt sa. Istiillet har den nu hamnat i

Uppsala, efter mellanstopp i Mora, ddr Bengt
Oldhammer redigerade Arets forsta hiifte och

dessutom hade den tunga uppgiften att lotsa in
tidskriften till ett nytt tryckeri, samt Gdteborg,
diir Goran Andersson, Elisabeth och Torkel
Hagstrcim samt Chester Svensson i det andra hiif-
tet (nr 3) presenterade fciredragen frin det Nor-
diska entomologmotet i G<iteborg i augusti 1991.

From detta hdfte tar jag och en sex man stark
redaktionskommitt6 6ver rodret. Anders Nilsson
gjorde under sina sex ir som redaktor den enligt
min och mingas mening biista ET nigonsin. Det
iir min milsdttning att ET ska hilla samma stan-

dard och innehilla samma breda spektrum av
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artiklar som tidigare. Det iir diirtill min foresats

att tidskriften i fortsiittningen ska innehAlla fler
artiklar om naturvird och pigiende entomolo-
giska forskningsprojekt. Detta iir SEF:s styrelses

cinskemil och en naturlig foljd av att insekter bli-
vit och kommer att bli allt viktigare inslag vid
arbetet med att bevara den biologiska mingfal-
den.

I det hiir hiiftet spelar skogsbrdnder och den

speciella och idag delvis hotade insektsfauna som

dr knutna till brandfdlt en framtrddande roll. Det
kan ju passa bra nu ndr fler och stdrre briinder 2in

pi mAnga ir svept fram i vAra skogar.
Till sist: dr du en vacklande insektsvdn?

Kanske en prenumeration pA ET iir just vad du
har gitt och viintat pi i livet?

S v e n- A ke B e r glin d, huv udre daktdr


