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FORTS.:ÅKERVINDESVÄRMARE I SÖDERTÄLJE
Under det senaste dygnet hade det varit mycket varmt i Sydeuropa
med temperaturer på omkring + 30 C i Medelhavsområdet och åska i
Centraleuropa. Vindarna i Sverige var sydvästliga och
dagstemperaturen låg på ca +18 C. Fynddagen var mulen med hög
luftfuktighet och stundom duggregn. Fjärilen var en hona med en
vingbredd på 123 mm, vardera framvingen ca 54 mm lång, ett stort
exemplar således !(I preparerat tillstånd: vingbredd 112 mm).
Sugsnabeln var hela 93 mm lång. Märkligt nog var fjärilen helt
felfri- märkligt med tanke på att den kan ha flugit hit från
Nordafrika eller Medelhavet. Förekomst i övrigt: södra Eurasien.
Värdväxt: åkervinda (Convolvulus), mållor mm. Fjärilen suger
nektar ur tex Tobaksblommor i skymningen. Fjärilen insamlades och
preparerades av Peter Wärmling.

RAPPORT FRÅN EXKURSION ..

t i l l MORA ÄNG o c h PUTBERGEN med
SÖRMLANDSENTOMOLOGERNA d e n 8 j u n i 1 9 9 2 . F o r t s ä t t n i n g f r å n s i d 3 .
På ett timmerupplag syntes baggarna Rhagium inquisitor,
Xylotrechus rusticus, Agrilus viridis och Melasoma aeneum och i
skogen bakom hördes Skogssnäppans varningsrop. Ingemar kunde
glädjas åt massor av blomflugor och andra tvåvingar i en
rosenbuske och Lasse observerade några smalbin. På de knastertorra
hällmarkernas silverglänsande tall-lågor syntes några bi-härmande
blomflugor av Släktet Microdon
Vi förflyttade oss sedan till fots och med bil västerut till
LINDSVEDSMON. I gassande solsken uppe på den ca 80 meter höga
Ancylusvallen vilade en nykläckt Ekspinnarhona på en tallstubbe
och några Myrlejonsländor flög omkring sina myrlejongropar. I de
nästan heltäckande mattorna av Mjölon, som ju bedriver "kemisk
krigföring" mot andra växter, fanns tyvärr inga fria sandytor och
större delen av Linsvedsmon är numera ungtallbevuxen.
En tom kokong av Liten Påfågelspinnare påträffades bland mjölonen
och på en solexponerad ungtall på krönet av mon, dvs uppe på den
gamla strandvallen, svärmade ett tiotal exemplar av ganska
ovanliga oliksfotingen Pseudocistela ceramboides.
Tack Jukka för en mycket välorganiserad och intressant exkursion!
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NYA LANDSKAPSFYND FÖR SÖDERMANLAND
Lars-Ove Wikars, Björn-Axel Beijer och Stanislav Snäll har under
sommaren 1990 påträffat följande nya skalbaggar i Botkyrka Kommun
på Södertörn i Stockholms Län:
Aorathidium niarinum Sturm, en Slemsvampbagge som påträffades vid
Bornsjön i en fälla på en tallåga och vid Stora skogssjön i en
fälla på en asplåga. Arten utvecklas i Slemsvampar (Myxomycetae)
på ved. Arten är sällsynt i hela landet.
Aaaricochara latissima Stephens, en mycket sällsynt kortvinge som
tidigare endast påträffats i Up, Dr, Gä. och Hs. Den är knuten
till vedlevande svampar på lövträd som björkticka (Piptopurus
betulinus) och zonticka (Trametes zonatella) av vilka den förra
uteslutande växer på björk medan den senare även kan utvecklas på
asp. Fyndet av kortvingen gjordes på en asplåga vid Stora
skogssjön.
«

