Entomoiogisk inventering av

Tåkenön, Littön och Väsboön
i Hjäimaren - det 1
Under 1993 gav Sörmlands naturvårdsförbund i uppdrag åt Föreningen
Sörmlandsentomologema att entomologiskt inventera Tåkenön med de angränsande öama
Lillön och Väsboön.
SyAet var att tillsammans med andra inventeringar skaffa ett bredare underlag for att skapa
skötselplaner for öama. Bakgrunden är den igenväxning som skett sedan betestrycket upphört
på Lillön och Väsboön och reducerats till nötkreatur på Tåkenön.
Nedan följer en sammanfattning av 1993 års inventeringar följt av artförteckningar av utvalda
insektsordningar.
Pga den rätt kyliga och för inventeringar dåliga sommaren kommer inventeringar av öarna att
kompletteras innevarande år.

April 1994
Föreningen
Sörmlandsentomologerna

Inventering genomford av föreningen Sörmlandsentomologema 1993.
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nraK^ÖN - FORTS.

NÅGRA KARAKTÄRSARTER:
På stensträndema runt ön är den svarta jordlöparen v4p<?HMMi ^yyfwf^ ett karaktärsdjur. Under
åtskilliga stenar påträffades ett tiotal exemplar under en och samma sten. ^.aanFHtf^ är ett
rovdjur precis som övriga jordlöpare.
Bland Mycelbaggama är^niMfPMia AMMte/w/ts den helt dominerande arten. Djuren påträffades
rikligt på tickor och togs i stort antal även i fonsterfallor.
Den rödbandade dödgrävaren A%y*0pA#rMs
drogs i mycket stort antal till
fonsterfalloma, särskilt under sensommaren. Lukten av den stora mängden djur och särskilt
flugor som hamnat i fållorna var säkert en avgörande orsak till att dessa assökande djur lockats
dit. Även den besläktade Mwtvayffpaftw togs i stort antal exemplar i fonsterfalloma, dock inte
på långt när i så stora mängder som
Proportionen
TVMiv^s^Tfpr/TV
var ca 1/34. Båda arterna är kända for att gräva ned och lägga
ägg i döda smådäggdjur och fåglar.
Den vackert rödbruna flugbaggen
kröp omkring på blommor och flög i
stort antal 13.7 Arten rapporterades från Södermanland fbrst for något år sedan.
Den slanka lilla borstbaggen Dnsyfes p?MMiA<?Ms togs i stort antal i fonsterfalloma, särskilt
under tiden 19.6 - 13.7. Djuret påträffades på blommor av exempelvis hagtom. En intressant
iaktagelse är att då de flesta djuren togs var proportionen hannar/honor ca 1/10. Hannarna
känns igen på att de har betydligt längre antenner och mer utstående ögon än honorna.

ARTLISTA:
Systematik och nomenklatur följer Lundberg (1986). Hotkategorier är enligt Ehnström et al
(1993).
Antal observerade djur/uppskattad forekomst anges enligt följande:
*14 exemplar = enstaka observationer
= E.
*
>4 exemplar = allmän
= A.

CARABIDAE, Jordlöpare
27
48
54
68
87
96
121
195
202
204
205
207
211
212
253
260
331

Sid 16

Carabus nemoralis
Nebria brevicollis
Notiophilus germinyi
Clivina fossor
Dyschirius globosus
Trechus secalis
Bembidionguttula
Pterostichus cupreus
P.oblongopunctatus
P.niger
P.melanarius
P.anthracinus
P.strenuus
P.diligens
Agonum viduum
A.assimile
Harpalus quadripunctatus
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Inventering genomförd av föreningen Sörmlandsentomologerna 1993.
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