I närheten av ett dike.
Fortsatta noteringar om

Trumgräshoppans liv och leverne på den Sörmländska landsbygden.
av Jan Sjöstedt
I samband med Sörmlandsentomologernas höstmöte 2003 besöktes Långmaren mellan Trosa
och Nynäs. Denna lokal hyser en större population av Trumgräshoppa. Vid besöket sökte vi
efter honor av denna art men vi lyckades inte finna någon trots att vi var många som spejade
och hannarna flygspelade rikligt. Urban W. försökte sig även på att skugga en hane till hans
käresta men även det misslyckades.
Helgen därefter besökte jag och vännen Kenneth Studsvikspopulationen. Där var hanarnas
aktivitet mycket hög och efter 30 minuters letande hittade Kenneth en hona som höll på med
äggläggning. Hon satt fem meter från diket på en bar yta av den sandiga jorden. Hennes
sandbruna färg gjorde henne välkamouflerad. Hanen är brunsvart och betydligt tunnare än den
knubbiga honan. Jag tog hem henne och hon lade ytterligare en äggsamling i ett terrarium.
Efter äggläggningen var hon väldigt aktiv och åt som en häst, så jag åkte och hämtade två nya
kavaljerer fyra dagar senare. Redan första natten parade hon sig och började lägga ägg samma
förmiddag, minst fyra äggropar. Brunsten fortsatte dock och två nätter senare parade hon sig
med hanne nummer två. Själva akten var över vid sjutiden på morgonen och därefter lade hon
fyra gropar. Nu var dock hennes krafter slut och hon åt ytterst lite efter detta. Fyra dagar
senare gick hon ad mortem lugnt och stilla. Hennes kavaljerer åt och frodades i 14 dagar till
så de hade säkert kunnat para sig ytterligare någon gång.

( Figur ur J.Zahradnik o F.Severa: Insektboken:

Äggsamlingarna övervintrar för närvarande och jag ämnar släppa de små liven när de börjar
kläckas. Detta blir dock på den nyupptäckta lokalen vid Aspa-Ludgo som jag skrivit om
tidigare. Den populationen verkar mindre och behöver kanske lite nytt blod.

Rättelse:
I föregående nummer av Graphosoma (Nr 54) i reportaget om höstexkursionen på sid 6 rad 6
och 7 påstods felaktigt att en nyckelpiga tagit en skinnbagge som byte.
Tryckfelsnisse var framme.
Det var den rödblonda rovflugan som tog skinnbaggen som byte och detta ägde rum uppe på
brandfältet och ingen annanstans. Redaktören beklagar felet.
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