Insektslokalen
Omberg är ett välkänt och älskat paradis för oss
östgötar, men kanske inte lika bekant för alla
svenskar. Flertalet besökare kommer till Omberg
på våren och försommaren för att njuta av
vårblomningens alla sippor. Men även för den som
gillar insekter finns det mycket att se och upptäcka.

Omberg

O

mberg är en urbergshorst, men
omges av kambrosilurens kalkberggrund. Det innebär att
jordarterna på berget är kalkpåverkade. Lättast observeras detta
på floran i t ex nordostsidans kalkkärr och
inslaget av kalkgynnade växter på snart
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sagt hela berget. Kalkkärren har en tämligen komplett flora med luktsporre som
kronan på verket. Floran på övriga berget
är även den mycket rik med exklusiva
lundgräs som sträv- och skugglosta, drakblomma, luddvedel, samt mindre krävande
men ändå sällsynta växter som färgmåra,
fältmalört, grusslok och skogsknipprot.
Sveaskog har bildat en ekopark på
Omberg som förhoppningsvis säkerställer
naturvärdena på berget. Flera decennier av
aktivt skogsbruk har dock satt sina spår
med stora plantager av silvergran m m. Det
berg som en gång mötte entomologen Thure
Palm på 1920-talet när han var kronojägare
där, var säkert rejält annorlunda än dagens
berg. Det finns dock fortfarande väldigt
stora naturvärden kvar. Exempel på det,
förutom ovan nämnda, är bokskogarna
i syd, öppna grusytor på sydsluttningen,
branterna på västsidan ned mot Vättern,
med urskogslika skogar av både barr- och
lövskog. Dessutom utgör själva Vätternstranden, de grova ekarna samt ett par
ängsmarker vid Höje och Renstadfällan,
viktiga lokaler för inte minst insekter.
Trots att berget ändå är ganska känt
bland biologer och entomologer, så måste
man säga att Omberg är ganska ytligt
undersökt i modern tid i förhållande till
dess potential. Det finns långa artlistor
och några undersökningar men eftersom
vi vet vad Thure Palm en gång hittade
här och med tanke på den stora variation
av höga naturvärden som fortfarande finns
kvar, finns det mycket mer att upptäcka.
Här ges ett litet axplock av de insektsfynd som gjorts på Omberg. Läsare som
vill veta mer hänvisas till artiklar i Entomologisk Tidskrift eller Artportalen.

Thure Palms undersökningar

Omberg ligger precis intill Vättern och i branterna
ner mot sjön finns områden med mycket död ved
och gamla träd i vilka många insekter trivs.
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Thure Palm (1894–1987), måste betraktas
som en av vårt lands främsta entomologer
och det finns åtskilliga biografier om honom

och hans liv i bl a Entomologisk Tidskrift.
Han genomförde förhållandevis noggranna
studier av skalbaggfaunan i denna trakt och
allt finns publicerat i ET. Palm hade också
tillgång till Albert Mortonsons samling och
insamlingar från Omberg år 1884, vilket
berikar artiklarna ytterligare.
Påminda om den natur som fanns för
hundra år sedan och mer, är det lättare att
förstå en del av de fynd som gjordes då,
som t ex vågbandad skinnarbagge Aclypea
undata, köldyngbagge Aphodius arenarius,
vivlarna Ceutorhynchus granulicollis och C.
syrites, kullaspetsvivel Omphalapion dispar,
”stäppspolvivel” Pseudocleonus grammicus,
stor margeritspetsvivel Omphalapion laevigatum, barkbaggen Colydium elongatum,
rödvingebaggen Lopherus rubens och det
kanske mest anmärkningsvärda fyndet
av bredbandad ekbarkbock Plagionotus
detritus, som gjordes av Mortonson 1884.
Övriga fynd av Palm 1925–1931.
Andra exempel på sällsynta och hotade
arter som har hittats på Omberg är mögelbaggen Atomaria nigripennis, kullerlöpare
Carabus convexus, bladbaggarna Labidostomis tridentata, Chrysolina sturmi, svartbaggen Corticeus longulus, större vedvivel
Cossonus parallelepipedus, rödvingebaggen
Erotides cosnardi, kustfrölöpare Harpalus
luteicornis, eksplintbaggen Lyctus linearis
och tolvtandad barkborre Ips sexdentatus.

Det nutida Omberg

Under senare decennier har den entomologiska aktiviteten varierat, men från 1980talet och framåt har det varit en ökande
aktivitet. Det är framförallt genom plockning och håvning längs vägkanter och i
ängsmarker samt vissa fönsterfälle-insatser
i bokskogen i söder, samt utmed Ombergs
västra branter.
Mer anmärkningsvärda skalbaggsfynd
från denna period (1980–2017) är t ex rödvingebaggen Lopherus rubens, almblombock
Pedostrangalia revestita, mulmknäppare
Elater ferrugineus, ”stäppspolvivel”, samt
läderbagge Osmoderma eremita. Rödvingebaggen och stäppspolviveln är sålunda
återfunna, men övriga är nyfynd och det
är knappast troligt att Palm inte skulle
ha nämnt dessa arter om han sett dem.
Däremot är det anmärkningsvärt
många arter som inte är återfunna sedan
Palms dagar. Detta indikerar att intensiteten i undersökandet har varit lägre, i
kombination med att habitat försvunnit
eller blivit förstörda.

På Omberg finns almblombock Pedostrangalia
revestita, en anmärkningsvärd och vacker
långhorning. Foto: Thomas Kraft.

”Stäppspolviveln” Pseudocleonus
grammicus är ca 1 cm och har på Omberg
sin enda kända förekomst i landet.
Foto: Jan Pettersson.

Andra småkryp p å Omberg

Det finns även åtskilliga fynd av andra
grupper av insekter och småkryp från
senare år. Vid Holmens gård nära Tåkern
är rovstekeln Crossocerus binotatus noterad. Kalktorrängarna vid Isberga–Norrö
hyser bl a lundstarrgräsmal Elachista
tetragonella, liksom grävstekeln Nysson
interruptus. Nattsländan Beraea maura är
funnen vid småvatten på Omberg. Kullerlöpare är funnen på Dags mosse (liksom
guldlöpare C. nitens) och nattsländan Crunoecia irrorata är funnen vid Stocklycke.
Ljusryggad morotsplattmal Depressaria
douglasella är funnen vid kalktorrängen
vid Uttersberg.
Gullvivefjäril Hamearis lucina har en
relativt stark population på Omberg och
dess omgivningar, vilket är alltmer ovanligt i Sverige. Andra exempel på arter i
trakten är större barksnäcka Ena montana, bukspolsnäcka Macrogastra ventricosa, nattsländan Nemoura dubitans, flera
intressanta vapenflugor: mindre strömvapenfluga Oxycera nigricornis, svartryggig
strömvapenfluga O. pygmaea, brokig strömvapenfluga O. trilineata, samt gulbukig
jättevapenfluga Stratiomys chamaeleon och
rovstekeln Psenulus pallipes.
En annan udda sak med Ombergstrakten är att den hyser goda populationer av
de tre lite ovanliga humlorna vallhumla
Bombus subterraneus, klöverhumla B. distinguendus och mosshumla B. muscorum.
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Den hotade gullvivefjärilen Hamearis lucina
kan man med lite tur hitta på flera ställen på
Omberg med omnejd. Foto: Magnus Bjelkefelt.

Intressanta miljöer

Egentligen är hela Omberg ett spännande
besöksmål för entomologen, men jag ska
här försöka sammanfatta de mest spännande och kanske i vissa fall, dåligt undersökta naturtyperna på berget.
Kalkkärr är ingen känd insektsmiljö,
men det finns bl a spännande vapenflugor i
sådana miljöer och säkert mycket mer. De
mest kända kärren på Omberg är Mörka
Hålskärret, Ostmossen och Ombergslidens
kalkkärr.
De västra branterna och Vätternstranden är dåligt undersökta. De är förstås
svåråtkomliga men det finns nedfarter
och en variant är ju att besöka branterna
från sjösidan med båt. Där finns mycket
gamla träd och död ved i klimatgynnat
läge. Ombergs sydsida ned mot Alvastra
är spännande med en del äldre ädellövträd,
en f d grustäkt och varmt klimat.
De mest kända ängsmarkerna är Höje
äng och Renstadfällan men de flesta vägkanterna är mycket blomrika och utgör
intressanta insektsmiljöer. Slutligen vill
jag nämna att det finns flera källmiljöer
och småvatten, bl a vid Ombergsliden,
Renstadfällan och Höje, som kan dölja
många intressanta fynd.

