
 

Trummgräshoppa noteringar i ett dike 
En av de första insekter jag stötte ihop med när jag som nykläckt fjärilssamlare snokade runt i 
de fantastiska ängsmarker; som det fanns rikligt av i närheten av mitt föräldrahem i Flen, var 
ett knatter. Jag förstod inte vad det var och när jag fick syn på den första så trodde jag att det 
var en fjäril som jag sprang ifatt med min håv i högsta hugg. Väl i påsen såg jag vad det var 
och jag blev mäkta förvånad. Ängarna är ett minne blott, igenplanterade med gran, det finns 
heller inga spår kvar av den rara hoppan. 

Utanför Nyköping vid Studsvik finns det däremot en liten population som jag besöker flera 
gånger varje år. År 2000 blev ett lite märkligt år för hopporna. Flygningen kom igång väldigt 
sent men å andra sidan var september mycket fin och jag såg flera honor på platsen i början av 
oktober. På den här sandmarkskullen har trummarna eller kanske man ska kalla dem knattrarna 
fatt en hel del hjälp och det kan de behöva. Deras område här är mycket litet, i princip ett 
sandigt dike, men den intilliggande ängsmarken bökas upp av vildsvin vilket blottlägger sanden 
och skapar möjligheter för äggläggning. Vägverket har varit vänliga och huggit ner all sly i 
diket vilket direkt gav mycket mer öppen och solbelyst sandmark. Det var det positiva. 

Efter några år med besök på lokalen har jag insett hur extremt sårbar Trummgräshoppan är, 
den vägrar nämligen flyga över asfalterade vägar. På den ena sidan vägen, som har funnits 
mycket länge, är arten relativt talrik. I varmt och soligt väder kan man stöta upp ett tiotal olika 
individer på en kort stund och under sådana förutsättningar spontanflyger även honorna. På 
andra sidan vägen har jag bara sett ett enda exemplar trots att det är "samma" lokal. När man 
skrämmer upp en hoppa och den råkar komma ut över vägen vänder den om direkt och den 
vägrar att landa på vägen. Om man slänger upp en hoppa i luften mot vägen händer samma sak 
och den flyger tillbaka. Detta är ingen bred väg ca fem meter men ändå är den ett absolut 
spridningshinder. Är mina noteringar korrekta skulle det betyda att trummgräshoppan är dömd 
till undergång om man inte startar ett avelsprogram med utsättningar eller liknande. 
Det vore för sorgligt om ett av mina äldsta insektsminnen skulle dö ut. 
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