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Nya fyndplatser for cikadavflrtbitare (Metrioptera roeseli) norr om
Miilaren

[New records of Roesel's bush-cricket, Metrioptera roeseli (Orthoptera: Tettigoniidae), north
of Lake Mllaren, South-Central Swedenl

BORGE PETTERSSON

Cikadavirtbitarens eller iingsvArtbitarens svenska
utbredning iir enligt publicerade fynduppgifter
med ett undantag (se nedan) inskr[nkt till trakter-
na av Miilarens viistra iinde. En noggrann efter-
s<ikning och inventering av arten inom detta om-
ride utfdrdes 1989-90 (de Jong & Kindvall 1991).
Publiceringen av resultatet frin denna tillsam-
mans med ett tidigare hoppriitvingeupprop i Sveri-
ges Natur (Neiman 1988) har 6kat intresset ftir ar-
ten och ocksi lett till att jag har lyssnat efter den
niir jag befunnit mig i niirheten av de kiinda fcire-
komsterna. Arten ar genom sitt typiska, snabbt
och oavbrutet surrande l2ite och mdjligheten att
fcirbiittra r[ckvidden med ultraljudsdetektor samt
sin ftirkiirlek frir viigrenar mycket l?ittinventerad
med bil i normal "smiviigshastighet".

Vid ett bes6k i Virsbo, Ramnds fg,Vlistmanland
16 jlli 1992 htirdes ett mycket stort antal hannar
av arten spela pi ett 6ppet griisfiilt vid badplatsen.
H?ir kunde ett exemplar ocksfl fotograferas pifcil-
jande dag (Fig. l). Aven utefter JAgargatan nara
badplatsen spelade m6nga individer. Detta parti av
gatan ar iinnu inte bebyggt utan har breda renar
och f?ilt med griis och annan drtvegetation pA timse
sidor.

Den 28 juli 1995 kunde konstateras att arten
fanns kvar i stor m2ingd i Virsbo, siirskilt i de

ovanniimnda vdgrenarna utefter den del av

Jiigargatan som har 6ppna fiilt pfl bAda sidor. Vid
badplatsen htirdes nu bara enstaka djur. Ftiljande
dag hcirdes den iiven vid v[gkorsningen vid Jiigar-
gatans norra zinde.

Denna dag som var varm och solig inventerades
arten ocksi under en bilftird med cippen sidoruta
utefter viigen Virsbo-Angelsberg-Viisterfiirnebo-
Sala. (Som komplement under huvuddelen av

striickan och alltid fcir verifikation anviindes ultra-
ljudsdetektorn "Pettersson D 100".)

Spelande hanar hcirdes pi fyra stiillen (alla inom

Fig. l. En av de spelande hanarna av cikadavdrtbitare
Metrioptera roeseli vid badplatsen i Virsbo, Vristman-
land 16 juli 1992. Arten krinns igen pd halsskbldens
breda ljusa kantbdrd och pd sitt snabba oavbrutna spel.
Exemplaret har fd r fotog rafe ring tiUfii\igt flyttats till en

kortklippt griismatta frdn den niirbeliigna sjrilvvalda
spelplatsen i oklippt cingsvegetation. Foto: Bi)rge Pet-
tersson.

landskapet V[stmanland): 1) vid sridra infarten till
Viistervflla, d:o fg, 2) mellan Hiistb2ick och Or-
biick, Karbennings fg, 3) vid v[stra infarten till
Salbohed, Viisterfiirnebo fg samt 4) vid avtags-
viigen till Broddbo i Gullvalla, Kila fg. Pi den ca

2,5 km l6nga striickan Hiistbiick-Orbdck fanns en

mycket t2it population medan de andra observatio-
nema giillde enstaka eller ett fital djur.

Av de nyupptiickta fynden (Fig. 2) ligger det
nordligaste - dvs. populationen mellan Hiistbiick
och Orbiick - utanfdr det tidigare inventerade
omridet, medan resten ligger inom detta (Oskar
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Fig. 2. Utbredningsomrddet fdr cikadavdrtbitaren i
Mellansverige. De ekonomiska kartblad (5x5 km) diir
arten pdtriiffades av de Jong & Kindvall (1991) har
markerats med grdtt medan de med nya flnd norr om
huvudfiirekomsten dr svarta (egna) resp. snedstreckade
( J ac o b s o n ). Karta : O s kar K indv al l/A rt Databanke n.

The distribution of Roesel's bush-cricket, Metrioptera
roeseli, in the Lake Mtilaren region, Sweden. Each
square of 5x5 km where the species was recorded by de
Jong & Kindvall ( I 99 1 ) has been marked in grey and the
new records are black and striped.

Kindvall muntl.), vilket kan tyda pe en expansion
av arten. Eftersom f<irekomsten uppvisar relativt
stora fluktuationer mellan olika ir (de Jong &
Kindvall l99l) och vissa individer har en tvflirig
utveckling kan dock etminstone delar av det tidi-
gare inventerade omridet som nu hyste cikada-
virtbitare ha varit besatta 1989-90 utan att upp-
miirksammas.

Biologen Anders Jacobson (pers. komm.) har
nyligen hittat arten pf, ytterligare tre lokaler nord-
vast om de av mig upptAckta, alla utanfrir det tidi-
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gare inventerade omridet. Den ftirsta av dessa lo-
kaler ligger i Dalarna och utgtir diirmed det fiirsta
fyndet frin detta landskap medan de tve andra ar
fr6n Viistmanland: l) vligkant och angrdnsande
zingsmark mot Bromsberget vid viig 65 S om
Bjrirsbo, Sciderbiirke fg, 2) strand av St. Aspen
samt niirliggande viigkant vid Uggelbo, Viistan-
fors fg, 3) griismark vid Nya Lapphyttan, Karl-
berg, SV om Norberg, d:o fg. Observationerna
gf ordes sommaren 1995 (1 & 2) och 1996 (3).

Det finns ytterligare ett mindre antal hittills
opublicerade fynd frin platser utanfdr kiirnomri-
det som rapporterats in till ArtDatabanken efter
1991 (Oskar Kindvall muntl.). Dessutom har arten
nyligen upptiickts i sydligaste Skine (Ahl6n
1995). Frf,gan iir allts6: Hiller arten sakta pi att
sprida sig eller iir de nya fynden bara ett resultat av
att intresset fcir och kunskapen om denna fascine-
rande vflrtbitare har 6kat pi senare f,r?
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Summary
A number of new records of Roesel's bush-
cricket, Metioptera roeseli, north of Lake Miila-
ren made since the inventory by de Jong & Kind-
vall in 1991, are reported. One ofthese is from the
province of Dalecarlia (Dalarna) and the rest are

from Viistmanland and 10-40 km N of the earlier
known northernmost localities.

Bdrge Pettersson, Centum fdr Biologisk Mdng-

fald, Box 7007, 750 07 Uppsala.

Stipendier fcir insektsintresserade ungdomar
Maria och Thure Palms uppliindska stipendiefond, Mattias Idars stipendiefond samt Bertil Kullenberg-fonden

Ftir ungdomar som lir intresserade av insekter eller spindlar
och som vill g6ra nigon form av undersiikning finns det
mdjlighet att sdka pengar f6r material och resor ur ovan-
stflende stipendiefonder. Ett krav f<ir de tve fdrstnamnda er
att den sdkande inte pab6rjat forskarutbildning. Fonderna
fcirvaltas av Entomologiska Fdreningen i Uppland och ca
I 2 000 kr finns att dela ut under I 997. Det du behiiver giira
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er att skriva en anstikan, dlir det ska sti vad och hur du
planerar att gdra samt en kalkyl dver vad det kommer att
kosta. Efterit vill fdreningen ha en rapport om resultatet av
undersdkningen. Ansrikan skickas till: Entomologiska fdr-
eningen i Uppland, c/o Entomologiska avdelningen, Villav.
9, 752 36 UPPSALA. Senaste datumet fdr ansdkan cir 30
april 1997.
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