Dagfjärilar observerade under mörköexkursionen
lördagen den 26 aug 2006
sammanställda av Ingemar Struwe
Observationer vid Egelsviksberget (Kalkberget):
Svingelgräsfjäril, Kamgräsfjäril, Sandgräsfjäril, Storfläckig pärlemorfjäril, Citronfjäril,
Rapsfjäril, Rovfjäril, Amiral, Sorgmantel, Nässelfjäril, Mindre Guldvinge,
Puktörneblåvinge och Stor Borstspinnare.

Nyckelpigor observerade under mörköexkursionen
lördagen den 26 aug 2006
sammanställda av Peter Wärmling
Observationer vid Egelsviksberget (Kalkberget):
26 aug 2006: S.Sö, Södertälje, Mörkö, Egelsvik: bankning, slaghåvning, alvarmark: ca +20°C, vindstilla, soligt,
kl 09.00 GMT. 4h:
ca 100 exx Coccinella septempunctata, de flesta vid slaghåvning på tulkört
5 exx Coccinella septempunctata , agglomerat i toppen på tulkört vilande i hoprullat blad
4 exx Coccinella septempunctata , agglomerat i toppen på tulkört vilande i hoprullat blad
3 exx Coccinella septempunctata, agglomerat i toppen på tulkört vilande i hoprullat blad
6 exx Coccinella septempunctata , agglomerat under bark på gren av gran liggande på hällmark,, 5 cm i diam
lexx Exochomus quadripustulatus,bankad från lövträd
2 exx Propylea quatuordecimpunctata bankade från lövträd
7 exx Stethorus punctillum bankade vid ett tillfälle (ett"bank") från slånbärsbuske
1 exx Coccidula scuttelata okulärobs på vass
3 exx Hippodamia tredecimpunctata bankad på tulkört

Några tidigare gjorda observationer vid Egelsviksberget (Kalkberget):
1 aug 2006: S.Sö, Södertälje, Mörkö, Egelsvik: bankning, slaghåvning, alvarmark: ca 2h:
1 exx Subcoccinella 24-punctata bankad på div växter
1 exx Nephus redtenbacheri slaghåvad på tulkört. SÄLLSYNT!
5 exx Stethorus punctillum slaghåvad på (troligen) tulkört. SÄLLSYNT!
ca 100 exx Coccinella septempunctata, de flesta vid slaghåvning på tulkört
1 exx Anatis ocellata
5 exx Propylea quatuordecimpunctata
5 exx Coccinula quatuordecimguttata
3exx Exochomus quadripustulatus v arav 1 st helt gulbrunt (=nykläckt)
1 exx Paramyzia oblongoguttata
1 exx Calvia quatuordecimguttata
2 exx Coccinella quinquepunctata
1 exx Psyllobora vigintiduopunctata

Observationer vid Kålsö:
26 aug 2006: S.Sö, Södertälje, Mörkö, Kålsö: bankning, slaghåvning, ädellövskog och ängsmark: ca +20°C,
vindstilla, soligt, kl 16.00 GMT. lh:
4 exx Psyllobora vigintiduapunctata bankad på solexp låg ek
1 exx Aphidecta obliterata bankad från grov gran
1 exx Coccidula rufa bankad på al
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Några tidigare gjorda observationer vid Slessberget:
27 juli 2006: S.Sö:Södertälje, Mörkö, Slessberget: bankning, lh:
2 exx Coccinella septempunctata på ek
4 exx Propylea quatuordecimpunctata på björk
3 exx Coccinella septempunctata på björk
1 exx Calvia quatuordecimguttata på björk

Om Kalkbergets naturreservat
Syftet med inrättandet av detta naturreservat är förstås att bevara den ovanliga
floran och faunan. Och att ge besökare tillgång till detta intressanta natur- och
kulturområde.
Topografin är mycket intressant liksom berggrunden med flacka kalkrika
alvarmarker uppe på toppen av det ca 40 m höga berget. Där finns även ett stort
flyttblock. Mot sydöst finns häftiga branter och nedanför vassbård och strandängar.
Vegetationen utgörs av både alvarsarter,
klippbrantsarter (främst fina ormbunkar) och
ädellövskogsarter. De senare förstås i
ädellövskogsbården vid foten av berget.
Ovanligt många rödlistade och ovanliga örter för
trakten finns här, tex sankt pers nycklar, klibbarv,
stenfrö, grusslok, strävlosta, lundskafting, murruta,
fjällhällebräken och kalksvartbräken.
Bland kryptogamerna förtjänas förstås laven
alvarplacodlaven att nämnas. Förutom på den
närbelägna Egelsholmen är denna lilla lav endast
påträffad på ca 10 lokaler på Öland och på Gotland.
Andra ovanliga lavar som finns här är fjällig svavellav
och laven Toninia aromata.
Bland fjärilarna är flera rödlistade arter funna, tex
hedpärlemorfjäril, mindre blåvinge, silversmygare, liten
bastardsvärmare, bredbrämad bastardsvärmare,
glimfältmätare, oren malmätare och stor
bortsspinnare. Dessutom svingelgräsfjäril och
midsommarblåvinge.
Här finns även intressanta kulturminnen såsom ett
gammalt kalkbrott med slagghögar och några mindre
dagbrott.
Naturreservatets landareal utgör ca 16 ha men därtill
tillkommer några ha vattenytor.
Det är tillåtet att samla insekter om bara inte insekternas livsmiljö skadas. Det är
således inte tillåtet att tex ta bort eller förstöra biotoper i form av substrat eller
motsvarande.
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