Trumgräshoppa, Psophus stridolus L, på Långmaren av Jan Sjöstedt
I en artikel i Entomologisk tidskrift nr 4 - 93 av Kindvall mfl kunde jag till min
förfäran läsa att trumgräshoppa var näst intill utdöd i Södermanland. Det fanns
endast en känd lokal kvar. En art som så rart knattrade fram över ängarna i mina
minnens Flen. Det var ändå för sorgligt. Jag började genast höra mig för hos
entomologer och lokalbefolkning i Nyköping om de kände till något om arten och
jag fick flera tips på lokaler bla. Långmarens Gård inom Nynäs naturreservat. I
samband med fjärilsinventering 1994 konstaterades att arten var riklig där. Av
detta skäl beslutades att vi skulle ha en exkursion, i föreningens regi hösten 1995.
Personligen var jag ej med då för jag satt fast på annan ort och hade diverse
entomologiskt krångel. Men jag fick i efterhand höra att man inte funnit en enda
hoppa. Skam den som ger sig så i augusti 97 var det dags för ett nytt försök.

Dagen började i backarna och lövsskogsmarkerna nära Nynäs slott. Vi var fyra
modiga entomologer som gav oss ut bland tjurarna. Vädret var inte det bästa men
det lättade på eftersom och solen böljade pressa sig igen täcket. Hagtornsskogen
ute på halvön är nog ganska unik för Sörmland och där kan man säkert vaska fram
en eller annan rar art om man ger sig tid. Vi såg trots vädret flera dagfjärilar bla
Amiral, Tistelfjäril, Sorgmantel och flera Björksnabbvingar. Aprikosspinnaren
flög också rikligt lokalt. När vi kom till Långmaren hade det nästan klarnat och
soldiset värmde upp markerna. Solsken och värme är en förutsättning för att
Trumgräshoppan ska flyga spontant. Vi hade gått omkring en bra stund innan jag
skrämde fram den första. Den var väldigt seg och när jag slängde upp den i luften
fällde den inte ut vingarna. En stund senare var det ganska varmt men inget
knatter hördes så jag började rusa runt i nordvästsluttningen som är den bästa
platsen och då böljade hannarna röra på sig. Totalt sågs ett 20-tal ex och det var
ett bra resultat med tanke på att vädret inte var perfekt för spontan flygning. Rätvingar är ju rät-kul och jag vill rekomendera er alla som har tid och lust att söka
efter Trumgräshoppan som är rejält hotad i Sverige, men som kanske kan räddas
på något sätt. Undertecknad tar tacksamt emot alla rapporter för sammanställning
och rapportering till artdatabanken.
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