Har lavdagsvflrmaren, Dysauxes ancilla (Lepidoptera:
Ctenuchidae), en framtid pi Oland?
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The Swedish population of Dysauxes ancillaL. is restricted to a very small area (5 ha) near
Beijershamn on the Baltic island of Oland. The species is listed as endangered in Sweden. The
preferred habitat is edge zones of dry meadows with short vegetation and solitary junipers and
oaks. During the last decades, overgrowth due to ceased grazing has led to a reduction ofthis
habitat. As a result, the species has become less abundant, and has disappeared from a large
part of the area. In 1993 a study of the ecology and reproductive biology of D. ancilla was
initiated. At this time, the population was estimated to consist of about 2500 individuals, and
the risk ofextinction due to stochastic events or genetic factors is apparently small. However,
mark/recapture studies indicate that the species has a limited dispersal ability. The outline of a
conservation strategy is drawn.
P.-E. Betzholtz, Inst.
den.

f. Naturvetenskap, Hdgskolan i Kalmar Box 905, S-39I 29 Kalmar Swe-

M. Lindeborg, Dackegatan 3, 5-392 44 Kalmar Sweden.

Introduktion
I Beijershamn pi Oland finns den enda kdnda nordiska fcirekomsten av lavdagsviirmare, Dysauxes
ancilla L. (Fig. l). Arten iir en s.k. odkta spinnare
och tillhor ett sliikte som i Europa ftjretrdds av tre
arter (de Freina & Witt 1987). Lavdagsvzirmaren Ar

den nordligast ftirekommande, medan de andra tvi
arterna huvudsakligen har en syd- och sydosteuropeisk utbredning.

Artens europeiska fdrekomst strdcker sig frin
Central- och Sydeuropa till Svartahavsliinderna och
Ural (Fig. 2). Den svenska populationen av lavdagsvdrmare iir isolerad frin de Mellaneuropeiska
frirekomsterna. N?irmast kiinda bestind finns i Po-

len (Razowski 1971) och i mellersta och scidra
Tyskland (Schmidt 1991, Fibiger & Svendsen
1981). I f.d. Tjeckoslovakien Ar arten mycket shllsynt och lokal (Cila et al. I 993). I Europa har endast
ett fetal fynd giorts utanfcir det sammanhiingande

utbredningsomridet: Storbritannien (l ex fcire
1873), Holland (l ex 1973) och Danmark (l ex
1966) (Fibiger

&

Svendsen

l98l).

Lavdagsvdrmaren dr som en av elva storfjiirils-

arter upptagen

i klass I

(akut hotad)

pi

den

svenska rcidlistan (Ehnstrtim et al. 1993). Som
hotorsaker anges igenvdxning, iindrad betesgflng
och exploatering. Nflgra unders<ikningar om artens ekologi har dock ej giorts i Sverige. Bland
svenska lepidopterologer zir den allmiinna uppfattningen att arten under senare tid minskat i bide
utbredning och numerzir inom Beijershamnsregionen.

Uppgifter om tillbakaging finns dven frin
Tyskland, diir Schmidt (1991) anger att arten blivit

alltmer s?illsynt under de senaste decennierna och
fcirsvunnit frin flera av de tidigare lokalerna. Ett
exempel utgcirs av cin Riigen i f.d. Osttyskland.
Hiir har arten liinge ansetts bofast, men de senaste
uppgifterna dr mer iin 50 ir gamla och Schmidt
(1991) anser det troligt att fjiirilen har fcirsvunnit
h?irifrin. Arten hr i Tyskland upptagen pi rcidlistan
(de Freina & Witt 1987). Ocksi frin Polen finns
uppgifter om en mdrkbar tillbakaging efter 1970,
103

Ent. Tidskr.

Per-Eric Betzholtz & Mats Lindeborg

(1996)

och arten har idag fcirsvunnit helt frfln menga omriden diir den tidigare varit allmdn (Buszko 1992).
Artens habitat i Europa beskrivs som tolrt, Oppet skogsland (Chinery 1989). B.A. Bengtsson
och A. Selling (pers. medd.) har pitriiffat arten i
fem olika europeiska liinder och anger som gemensamt drag fcir lokalerna att de ar mycket torra
och hyser gles ekskog eller cippen buskmark. I
Beijershamn beskriver Nordstrcim et al. (1961)
biotopen som en gammal strandvall av skiffergrus
med buskar av ek och hassel. Vegetationstypen pi
strandvallen karaktiriseras av Alind et al. (1980)
som ett dngshavresamhtille.
Flygtiden infaller i norra delen av utbredningsomrfldet frfln slutet av juni till b<irjan av augusti
(Schmidt 1991, Chinery 1989, egna iakttagelser).
Fj2irilen flyger friimst dagtid i solsken, men sciker
sig ocksi till artificiellt ljus under natten (Fibiger
& Svendsen 1981). Larven lever frin augusti till

l,'
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Junl.

Sommaren 1993 initierades ett forskningsproFig. l. Hane av lavdagsvrirmare, Dysauxes ancilla, vilande pd bergssyra, Rumex acelosella. Arten cir i
Sverige akut hotad, och har en ytterst begrrinsad fdrekomst i Beijershamnsregionen pd OLand. Foto: Mats
Lindeborg.

jekt kring lavdagsvdrmaren vid Beijershamn

pfl

Oland. Projektet syftar till att utreda artens ekologi samt att ta fram ett etgardsprogram for artens
bevarande i omridet.

I

denna artikel presenteras lavdagsvdrmarens
i Sverige samt situationen idag, kopplad
till en analys av vegetationsfciriindringar i Beijershamnsomrfldet. De fcirsta riden fcir naturverds-

historia
Male Dysauxes ancilla resting on a Rumex acetosella.
The species is endangered in Sweden, and breeds only in

a very restricted area in

the Beijershamn region on

Oland.
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ofD. ancilla.

lav dag svti rma-

ria i Sverige, samt hur markanvandningen i Beijershamn fririindrats, har upprop infdrts i Entomologisk Tidskrift samt flera lokala entomologitidskrifter. Uppropet har kompletterats med personliga utskick till ca 80 lepidopterologer. Intervjuer har dessutom genomfdrts med markagare i
omredet och med biologer som exkurerat i Beijershamn frin 1940-talet och framit. Dessa dr Carl
Edelstam, Ake Hedenstrrim, Lennart Johansson,
Hikan Bjcirkemar samt Harald Toenniessen. Studier av fjiirilssamlingarna vid Zoologiska Muse6t,
Lunds Universitet, och vid Naturhistoriska Riksmus6et, Stockholm, har ocksfl skett.
Triid- och buskskiktets utbredning har studerats
pi flygbilder frin 1938-94. Slutligen har lantmdterikartor, frin 1820-talet och framit, studerats.

Lavdag sviirmaren pd Oland
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Utbredning och numerr)r idag
Utbredningen har kartlagts under flygtiden i juli.

Hela Beijershamnsomridet, samt flertalet andra
lokaler frin vilka vi genom uppropen fitt fyndrapporter, har inventerats under 1993 och 1994. Under natten har UV-ljus anvants.

En omfattande fingsriterfingststudie genomfcirdes I 993 fijr att vinna kunskap om populationsstorlek och spridnin gsftirmiga. Fj iiril arna mdrktes
individuellt pi framvingens civersida med en fin
permanent tuschpenna. Detta anses inte piverka
de miirkta fjiirilarna (fr Morton 1984). Populationsberiikningar genomf6rdes enligt Jolly-Sebers
fflngst-flterfflngstmetod (Krebs 1989) och Craig
(1955). I mindre skala skedde dven mdrkning under 1994.
En "linjetaxering" i artens kzirnomride genomfiirdes 14 juli 1994, under den mest intensiva flygperioden. Syftet var att fi en bild iiver fjiirilarnas
fdrdelning i habitatet. Omrfldet taxerades liings 9
linjer, 300 m linga, med20-25 meters mellanrum.
Exakt plats fcir alla iakttagna individer noterades
pi karta. Taxeringen genomfcirdes under eftermiddagen, di fjiirilarna iir mest aktiva vid denna tidpunkt.

Resultat
Historia i Sverige
Efter att de frirsta lavdagsvdrmarna (Fig. 3) rapporterades frin Beijershamn 1928 till l93l
(Benander 1930, Nordstrcim et al. 1961) har arten
kontinuerligt pfltraffats i omrfldet. Fynden iir genom iren koncentrerade till ett kiirnomride i de
s<idra delarna men under vissa perioder har utbredningen varit stcirre, i slutet av 1970-talet ilven
innefattande de norra och mellersta delarna av
Beijershamn (Fig.

)

Vira inventeringar visar att arten f<ir

ndrvarande endast finns inom ett mycket begriinsat omride, ca 5 ha, i s<idra Beijershamn. Ingen lavdagsvdrmare har under studien pitraffats utanfcjr detta

omride. Ddremot har har ca l0 striifynd tidigare
gjorts utanfcir k?irnomridet (Fig. a)' Bland dessa
finns flera [ldre fynd giorda upp till 5 km frin da-

Fig. 3. Hane (ovan) och hona (under) av lavdag'

svi)rmare. De fotograferade firirilarna dr ett par av de
fdrsta svenska exemplaren, insamlade 2 I .7 I 928 respektive 19.7 1929 av Fritiof Nordstrdm. Frdn Zoologiska
Museet i Lund. Foto: Mats Lindeborg.

Male (above) andfemale (below) of D. ancilla. The specimens are among the first known in Sweden, collected
in 1928 and 1929. From the ZooLogical Museum in
Lund.

Frin civriga Oland finns endast en handfull fynd
(Fig. a). Av lldre datum dr I hane frin Bijda 1931
(P. Benanders samling, Zool. mus. i Lund) och 2
ex frfln Halltorp 1940 (F. Nordstrrims samling,
Zool. Mus. i Lund). Halltorpsfyndet fir dock betraktas med stor ftirsiktighet, di fjiirilarna inte dr
ftjrsedda med orginaletikett.

Frin Girdbyregionen pfl itstra Oland finns tre
fynd, varav tvi iir frin samma lokal: Ullevi, diir 1
hane togs vardera 1967 (genom O. Groning) och

gens ktirnomrflde: enstaka hanar under 1950-talet

lgSl

vid Vickleby pensionat (F. Nordstrdm genom S.
Torstenius), en hane i sodra kanten av Fiirjestaden
1969 (K. Tunsdter, pers. medd.) samt drygt 10
hanar i slutet av 1960-talet strax nolr om Karlevistenen (genom C. Bergendorffl.).

des

I

(S. Berggren, pers. medd.). Dessutom fingahane vid Girdby ljunghed 1992 (Palmqvist

1993). Utanfor Oland finns endast ett fynd: en
frin Simpevarp ndra Oskarshamn 1975
(Palmqvist 1976).
I Beijershamn har numeriiren i kiirnomridet all-

hane
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srikande lepidopterologer upplevt arten mer allmiin fcirr, och att man nu t.o.m. haft svirigheter
med att finna fjiirilen.
Nuvarande utbredningsomride iir beliiget

i an-

slutning till en gammal strandvall av skiffergrus,
diir rippna partier av torrangs- och hedkaraktiir
omvdxlar med bryn av ekdominerad l<ivskog och

20

samlingar av enbuskar. Enstaka stcirre ekar vdxer
hlir och var pi torriingarna (Fig. 5). Fiiltskiktet domineras av lSgvuxna 6rter och ris. De mest frekventa arterna Ir bergssyra (Rumex acetosella),

kn

svartkdmpar (Plantago lanceolata), grifibbla

(Hieracium pilosella), backtimjan

(Thymus

serpyllum), ljung (Calluna vulgaris), kustetel
(D e s c hamp s i a fl e x uo s a) samt firsving el (F e s t uc a

ovina). I markskiktet dominerar

grdsmossor

(Brachytecium spp.) och enbj<irnmossa (Polytri-

juniperinlz). Buskskiktet utgcirs frdmst av
unga ekar (Quercus robur) och enar (Juniperus
communis). Lrivskogen iir huvudsakligen av fattichum

gare dngskaraktiir.
Av Edelstam (1944) beskrivs omrfldet som "cippet med enstaka ekar, enar och nyponsnir samt en

dominans i fiiltskiktet av bergssyra och luddlosta". Flygfoton visar att stora fciriindringar av
1gso-telets slut

E
lr

Utbredninq
'l

97O - talets slut

1993

94

*1966

lk.-

Fig. 4. Samtliga svenska fy'ndlokaler ov lavdag.svdrmare. Av den undre kartan frontgdr tiven utbredningen i
detalj i Beijershamnsregionen 1993-94 jdmftirt med den
uppskattatle i .slutet av 1 970-talet.

vegetationen i Beijershamn skett under de senaste
decennierna. Flertalet torrdngar har f<irbuskats.
och de bryn och gliintor som tidigare fanns i den
mer 6ppna skogen har minskat i omfattning (Fig.
6).

I den del av det scidra omridet diir tidigare den
rikligaste lavdagsvdrmarfcirekomsten fanns, har
en liknande biotopfciriindring skett. Ett omrflde

pi

ca 4 ha, som idag har ett helt slutet triid- och busk-

All findings of Swedish D. ancilla. The exact distribution of D. ancilla in the Beijershamn area 1993-94 i.s
also given, compared to the estimated one at the end
the 1970's.

of

tid varit avsevdrt hcigre iin i de norra och mellersta
delarna. De hcigsta antalen i norra delarna rir tiotals hanar flera ir i rad under slutet av 1970-talet

skikt av ek, bjiirk, hassel och tall, var dnnu vid
mitten av 1970-talet civervdgande cippet med stor
andel bryn mot ek- och enbestind. Idag finns lavdagsvdrmaren kvar endast i en mindre gkinta, som
griinsar mot dagens kdrnomride.
Dessa biotopfcirdndringar iir troligen frdmst orsakade av upphdrande betesdrift under 1920- och
30-ta1en. Senare har endast kortare betesperioder,
oftast med hiist, f<irekommit. Betesdriften har va-

(D. Karlsson, pers. medd.), medan det i kiirnomridet vid ett par tillfiillen noterats mer iin 100 ex

rit i form av skogsbete, och omrfldet har enligt

(egna uppgifter och E. Tham, pers. medd.).
Under fcirsta hiilften av 1980-talet fcirsvann ar-

och framit.

Lantmiiteriets kartor varit skogsmark

ten frfln de norra och mellersta delarna av Beijershamn, och samtidigt bcirjade en minskning av

Populationsstorlek

numerdren i de scidra delarna. Frin bcirjan och mitten av 1980-talet har vi flera rapporter om att be-

Sebermetoden

106

frin

1820

Hanpopulationen skattades 1993 med Jolly-

till

1

03

8 (95Vo konfidensintervall:

171-7473) individer, medan beriikningar enligt
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och en,
Fig. 5. Varma bryn och kantzoner mellan dppna torriinSar och samlingar av ek

,rlrir^orc i Beijershamn. Beijershamn

juli

1993.

fi|ar

habitatet

fiir

lavdag'

Foto: Mtts Lindeborg'

of oak and
The warm edge zone between dry meadows with short vegetation and stands

iuniper' is the habitat of

D. ancilla in Beijershamn.

Craig gav en hanpopulation pi 1439 (SE=267)'
F<ir honornas del iir inte antalet eterfynd tillriickligt fiir att tilleta en skattning av totalantalet. Fcirutsutt utt jiimn konskvot fcireligger uppgir populationen alltse till ca 2500 individer.

Fdrdelning i habitatet
Linjetaxeringen visar att lavdagsviirmarna uPpesig vid kantzoner och bryn mellan torrangar
och lcivskog, eller mot bestflnd av buskar. Hela37

hiller

av 40 individer pitriiffades i anslutning till kantzonerna. Aven tivriga observationer visar
kantzonernas betydelse, di endast enstaka iakttagelser under 1993 och -94 giordes iiver 6ppen eller i sluten terriing. Lavdagsv?irmarna uppehflller

ligt i buskskiktet, vanligen under l'5
miter, med stor Preferens ftjr ek och en. I fiiltsig friimst

skiktet har halvmeterhcigt griis och ljungbestAnd,
fr?imst invid buskar och under triid med glesare

krontiickning, stiirst lockelse. I kantzonerna flyger
spetsvingat mossmott (S)'naphe punctalis) och
benfdrgad lcivmdtare (ldaea fuscovenosa) som
fdljearter.
Dagtid flyger fjiirilarna endast kortare strackor
(upp till l0 m) strax ijver fiiltskiktshiijd, medan de
under natten flyger liingre strdckor (ofta 20-30 m)'
hdgre (1-1.5 m) och 6ven korsar tippna och mer

slutna delar. Resultaten frfln ff,ngst-iterfingst-

studien visar pi korta f<irflyttingar mellan mlirkoch iterfyndsplats. Medianen fcir 1993 (n=26) iir
15 meter och fijr 1994 (n=13) 40 meter. Ldngsta
fdrflyttningar iir pfl drygt 100 m.

Diskussion
Utbredningen och numerdren av lavdagsviirmare
har minskat betydligt i Beijershamn sedan slutet
av 1970- och bcirjan av S0-talet. Arten reproducer07
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rade sig vid denna tid iiven i de mellersta och norra
delarna. Utbredningen kan dock ha varit betydligt

strirre. De iildsta fynden, liingst

frin

dagens

kiirnomrflde (Fig. 4), tillsammans med flygbilderna frfln 1950-70 (Fig. 6) vilka visar pA liimpliga
habitat spridda Over stora delar av Beijershamnregionen, antyder att reproducerande bestind kan
ha funnits iiven i Vicklebyomrfldet och mellan
Beijershamn och Fiirjestaden. Idag f<irekommer
dock arten inte hiir di ljusftillor i Vickleby 197792 (K. Tunsater, pers. medd) och scider om
Fiirjestaden 1978-94 (egna uppgifter) inte fingat
n6gon..lavdagsviirmare. Fynden frin Girdby p6
cistra Oland, varav tvi ?ir frin samma lokal mid
<iver tio 6rs mellanrum (1967 och l98l), antyder
ocksi att en frirekomst finns/har funnits hiir. Att

minga lepidopterologer besdker Oland under artens flygtid i

juli

utan att fler fynd gcirs, visar san-

nolikt att utbredningen idag inskriinker sig till
Beijershamn. Arten kan dock vara svirfunnen och
bedcimer det inte som helt uteslutet att andra
isolerade ciliindska populationer kan existera. En
a-lternativ fcirklaring iir att fynden frin civriga
Oland utgrirs av migrerande individer.
Tillbakagflngen har sannolikt friimst orsakats av
att kantzoner, bryn och gliintor minskat i omfattning. Effekten av dessa biotopfciriindringar framger tydligt av att arten helt frirsvunnit frin den del
av kdrnomrfldet som tidigare hade rikligast f6rekomst, beroende pi att trAci- och buskskikt diir
vuxit igen. F<iriindringar i anslutning till det kvar-

vi

varande kiirnomridet (ca 5 ha) kan vara ridesdigra,
och biotopfcirbiittrande itgiirder iir diirfcir en viktig

bevarandeitgiird. Det finns dock exempel pi att
fjiirilspopulationer kan fortleva i mycket smi omrflden (< I ha) under liingre tidsperioder (Warren
1992).

Beijershamnspopulationen av lavdagsvdrmare

utg6r en s.k. randpopulation. Fcir dessa anses lokal- och mikroklimat siirskilt betydelsefulla, och
di lavdagsviirmaren sannolikt ?ir en viirmerelikt i

vir

fauna torde den diirmed vara beroende av ett

gynnsamt mikroklimat. Dessa fdrutsattningar
finns i kiirnomridet. Brynen utmiirks av hrig instrilning och tillriickligt vindskydd. Vidare har
skiffern i strandvallen en hcig vdrmeabsorberande
fcirmiga, vilket iir betydelsefullt under viren di en
hcig temperatur gynnar de civervintrande larvernas

aktivitet. Dominerande, ljumma sydviistvindar
frfln Kalmarsund frir iiven med sig tillriicklig fuktighet.
r08

Samtidigt med tillbakagingen

i

Beijershamn

har en minskning skett i Polen och Tyskland. Anledningen till denna minskning iir okiind, iiven om
landskapsomvandling sannolikt iir en bidragande
faktor Sven hiir. Det lir ocksi tankbart att mer stor-

skaliga fiiriindringar, t.ex. deposition frAn luftfciroreningar eller klimatiska faktorer, kan vara bidragande faktorer. Insamling i den omfattning
som hittills skett har diiremot inte piverkat artens
numeriir, itminstone inte i Beijershamn.
Bide flygstriickor och avstind mellan m?irkning
och flterfingst lir korta, endast nigra tiotals meter.
Det antyder att arten har en 169 inneboende spridningspotential. Det skilda flygbeteendet mellan
1993 och -94 iir ocksi intressant. Under flygtiden
1993, med medeltemperatur strax under den normala, fl<ig diirilarna endast kortare sftackor. Under flygtiden 1994 diiremot, med irhundradets
viirmebcilja och temperaturer mellan 25-30 .C,
uppvisade fjiirilarna en annan och snabbare flykt.
Flera individer flcig liingre srriickor (medianen frir
1994 var 40 meter, jiimf<irt med 15 m f<ir 1993)
och pi hrigre htijd. Ett par individer s6gs ocksri
fcirsvinna upp i lcivverket. Detta antyder att lavdagsvrirmaren iir beroende av ett varmt klimat fcir
att kunna sprida sig civer lhngre avstind, kanske
t.o.m. fcir att eterta frirlorad mark inom Beijershamn. Dennis

(

1993) anger att varma frirhillanden

cikar fjiirilarnas aktivitet och mdjlighet

till ling-

distansrrirelser avsevhrt. L?impliga habitat bijr diirf<ir ligga ndra kdrnomridet, och varandra, om best6ndet ska tryggas pi sikt.
En fdrmodad popularionsstorlek pi ca 2500 individer (om jlimn kcinskvot fdrutsatts) ar stdrre an
vad som betraktas innebdra en utdcienderisk orsa-

kad av slumphiindelser eller genetisk utarmning
(Primack 1993). Den viktigaste fcirutsiittningen

ftjr att behdlla lavdagsviirmaren i Beijershamn bcir
siledes vara att bibehilla och <ika arealen liimpliga habitat.
Landskapsvdrd
Detaljerad kunskap om en arts ekologi och populationsdynamik iir ncidviindig om ett bevarandearbete ska lyckas pi sikt (Thomas l99l;. Aven om
vi dnnu saknar detaljkunskap om lavdagsvdrmarens biologi anser vi oss redan nu kunna ge river-

rid om hur biotopfcirbiittrande itgarder
brir ske. Vi frjrordar att insatser pAbdrjas snarast,
di populationen annars riskerar att vara utom
hjalp di itgiirder viil siitts in (fr Thomas l9g4).
gripande
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Fig. 6, Flygfotografier dver Beijershamn frdn a) I 938'
b) 1956 och c) 1986. Det nuvarande utbredningsom'
rddet (inre avgrr)nsning) fdr lavdagsviirmare och det

uppskattade i slutet av 1970+alet (yttre avgrrinsning) tir
markerade i samtliga bilder fc;r att visa pd sambandet

mellan vegetationsft)rdndringar och utbredning. Liigg
s(irskilt mdrke till hur bryn och kantzoner minskat i omfanning, vilket frrimst orsakats av igenvcixning p.g.a.
upphdrande bete.

Aerial photographs showing Beijershamn in: a) 1938,
b) 1956 and c) 1986. The edge zones have been reduced
during this period. This is mainly caused by overgrowth
due to ceased grazing. For comparison today's distribution (inner border) ofD. ancilla and the estimated one
at the end ofthe 1970's (outer border) are shown in all
photographs.
109
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Atgarderna bdr i ftjrsta hand giilla den del av
kiirnomridet som numera helt vuxit igen. Hiir bdr
en stcirre utglesning av triidskiktet ske; genom att
samtliga tallar och flertalet bjcirkar och hasselbuskar rdjs bort, medan ek och samlingar av
enbuskar sparas. Strirre bestind av meterhciga ekeller enbuskar gallras, varvid vissa plantor sparas
f<ir att bilda framtida kantzoner. Idealet vore att
utgt frin ett flygfoto taget under 1950- eller 60talet och sfl lflngt som mcijligt flterskapa denna biotop. Mittligt betestryck bor sedan efterstrdvas frir
att hfllla omridet cippet. Betet miste vara si avpassat att tillrlickligt med halvmeterhcigt grlis finns
kvar i anslutning till kantzoner, buskage och under

stdrre trad. Om liimpligt bete inte kan ordnas

miste upprepade manuella rcijningar ske. Dagens
kdrnomride bcir, frirutom att uppviixande tall och
bjrirk rcijs bort, ldmnas utan etgArd.
Sedan 1990 pflgir ett restaureringsprojekt av
Beijershamn som figellokal (se Pehrsson 1993,
Betzholtz & Lindeborg 1993). I samband med
detta betas stranddngarna, friimst av Highland
Cattle, fcir att eterskapa en liimplig hiickningsmiljci fdr vadarefiglar. I den min betet pi de intilliggande stranddngarna berrir lavdagsvdrmarens
omride iir det viktigt att framhilla art etr fdr hert
betestryck sannolikt Ar starkt negativt, di de till
synes viktiga griisen i/vid kantzonerna, sivdl som
liigre buskskikt, riskerar att f<irsvinna. Detta ar
vart att pipeka, eftersom Highland Cattle gir ute
iret om och betar rent i f[ltskikt och undre busk-

skikt om de fir tillfiille. Vid den

planerade

rrijningen i de norra delarna av Beijershamn, 6r
det viktigt att inte sliippa pi frir hirt bete efter
r<ijningsarbetet, di detta avsevdrt fcirsvirar eller
t.o.m. omdjliggcir en f, terkolonisation.
P
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Frir ndrvarande bedrivs studier av artens allmiinbiologi, med siirskild inriktning pfl fortplantningen. Olika ndringsviixters inverkan pi larvciverlevnad och de vuxnas fitness (reproduktionsframging) utgcir viktiga delar. Vidare studeras habitatets betydelse och utnyttjande under de olika de-

larna av livscykeln. En fortsatt rivervakning och
inventering kommer ocksi att ske, framfcir allt
inom Beijershamn.

Vi vill framhilla att fynduppgifter, nya som
dldre, tacksamt emottas !
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Tack
Tack till Per Douwes, Lunds Universitet, och Hikan
Ljungberg fdr viirdefulla synpunkter och diskussioner
runt manuskripet, till familjen Toenniessen, Carl Edelstam, Ake Hedenstrrim, Hikan Bjdrkemar samt Lennart
Johansson frir viirdefulla synpunkter rtjrande markutveckling och vegetation i omrAdet, till Bengt A. Bengtsson fdr hjalp med kontakter i Osteuropa, till Jaan
Viidalepp, Matti Martin, Jaroslaw Buszko och Reinhard
Sutter frir brev med intressanta upplysningaq till Markus Franz6n och Henrik Lind ftjr hjZilp med fiiltarbete,
till Georg Gleffe och Kaj Sevelin fdr hjalp med framstallning av kartmaterial samt till alla som bidragit med
uppgifter i vira enkiiter och upprop. Ekonomiskt st6d
f6r projektet har liimnats av WWF, KVA:s fonder och
Htigskolan

i Kalmar.
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Stereomikroskop och lddor siili e s !
Nytt, nastan oanvAnt Zeiss binockulart stereomikroskop DRC med 10, 20 och 40 gflngers fdrstoring. Med komplett stativ l0 W inbyggd halogenbelysning. Siiljes med lida for underfallande
belysning som kan avtagas med ett enkelt handgrepp ftir vanlig preparering. Idealisk ftir insektspreparering t.ex. smifjarilar och genitalpreparering. Ytterst god skiirpa och ergonomisk design
fcir att kunna preparera i timmar. Siiljes mot hcigst-

erbjudande och snabb affiir p.g.a. studiefinansienng.
2 st Benfidanskip med tillhcirande l5 insektslidor 35x50 samt l5 hemmagiorda insektslidor.
Mot htigsterbjudande.

Skicka Ert anbud rrll: Jan Ftiltsffdm, Magistratsvii7en 55 C: 218,226 44 Lund. (lngen tel eller

fax.)

Logotype-tiivling!
Nu iir det dags f<ir SEF att ta fram en logotype
fcir fiireningen. Ar du intresserad att delta i
tiivlingen skicka in ditt bidrag till SEF:s sekreterare senast I iuni 1997. Regler: Logon
ska vara i svartvit och kunna fdrminskas till

brevlogotype-storlek. SEF eller Sveriges
Entomologiska Fdrening ska finnas med i

logon. Vill konstndren ldmna en motivering
till logon iir det tillAtet men inget krav'
Hdkan Ljungberg (sekr.

18, 4t4

8l

i

Gdteborg,

SEF)' Riksdalersg.
tel. 031-41 33 54

(hem), 031-775 24 39 (arb.)
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