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Sammanfattning 
Inventeringen inriktades på intressantare grupper av flugor och gaddsteklar och 
genomfördes under perioden 4/5 till 12/9 2006. Vattenfällor användes i kombination 
med direktfångst och observationer. I uppdraget ingick också utvärdering av fynd 
och observationer från tidigare mer sporadiska besök under åren 2002 till 2006.  
Resultatet blev en lista omfattande över 330 arter, varav nästan 140 flugor, nästan 
150 gaddsteklar och i övrigt omfattande ett antal skalbaggar, fjärilar mm.  
Följande nio arter är upptagna i Rödlista 2005 (två i kategori VU, övriga i kategori 
NT och ytterligare fyra arter bara i föregående Rödlista 2000 (NT):  
 
Art Hotkategori  
Blomflugor  Syrphidae 
    Criorhina ranunculi (Panzer), humlelik pälsblomfluga  

 
NT 

Humlor & bin Apoidea 
   Bombus subterraneus (L. 1758) 
   Megachile ligniseca (Kirby, 1802) 

 
NT (Rödlista 2000)  
NT (Rödlista 2000)   

Guldsteklar Chrysidae 
   Holopyga generosa  (Förster) 

 
NT (Rödlista 2000)   

Vägsteklar Pompilidae 
   Arachnospila westerlundi (Morawitz, 1893) 
   Episyron albonotatum (Vander Linden, 1827) 

 
NT  
NT (Rödlista 2000) 

Rovsteklar Sphecidae 
   Bembix rostrata (L., 1758), läppstekel  
   Lestica clypeata (Schreber, 1759) 
   Lestica subterranea (Fabricius, 1775) 
   Mimesa bruxellensis Bendroit, 1934 

 
VU (EN Rödlista 2000) 
NT 
NT 
VU 

Fjärilar 
   Hesperia comma, silversmygare  
   Zygaena filipendulae, allmän bastardsvärmare 

 
NT 
NT 

Skalbaggar 
   Apalus bimaculatus, bibagge  

 
NT 

 
Populationen av läppstekeln Bembix rostrata bedömdes under 2006 uppgå till ett par 
tusen individer – den största populationen i Nordeuropa? Också bibaggen Apalus 
bimaculatus förekom i stort antal (hundratals).  
Under de omkring 25 år som sandtaget vid Lindormsnäs i avvaktan på eventuell 
fortsatt täktverksamhet har lämnats utan åtgärd har många örter och träd fått fotfäste i 
täkten och har på nära håll skapat en allt större tillgång av den i ingressen nämnda 
maten. Detta tillsammans med sandtagets sydvända läge och bra kvarlämnade 
sandkvaliteter torde vara förklaringen till nuvarande stora kolonier av läppstekeln 
Bembix rostrata, vårsidenbiet Colletes cunicularius, sandbiet Andrena vaga och 
många rövare, parasiter och ektoparasiter såsom rovflugorna Pamperonicus 
germanicus och Machimus intermedius, en mångfald av svävflugor, solitära getingar, 
rovsteklar (bl.a. Lestica clypeata, L. subterranea, Mimesa bruxellensis), bin (bl.a. 
Megachile ligniseca), gökbin och humlor (bl.a. Bombus subterraneus), bibaggen 
Apalus bimaculatus, vägsteklar (bl.a. Arachnospila westerlundi, Episyron 
albonotatum) guldsteklar och stekelvridvingen Stylops sp.. Som bonus tillkommer 
skaror av andra rovlevande eller på rester av insekter levande smådjur. Sannolikt 
finner den initierade utan svårighet fler rödlistade arter av skalbaggar, fjärilar mm i 
sandtaget.  Men redan de i denna rapport redovisade iakttagelserna visar på sådana 
kvaliteter att det är hög tid att planera för sandtagets framtid.  Olika tänkbara 
alternativ behöver jämföras och vägas mot bl.a. vad som kan finnas på annat håll i 
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Stockholms och Uppsala län och planer smidas för dess långsiktiga roll och 
utveckling. Med rätt skötsel kan det dra till sig och härbärgera ytterligare arter som är 
beroende av öppen sandig mark eller torräng i skyddade lägen med kraftig 
solinstrålning. Framtida större inslag av hålträd och död ved kan ytterligare höja 
områdets kvalitet.  
På sina håll börjar skuggande träd inverka menligt på populationer – på andra håll är 
optimum ännu inte nådd. Torrängsbiotoper är på frammarsch. Allmänna 
bastardsvärmaren Zygaena filipendulae kan tjäna som exempel. Naturligt eller 
genom röjning och gallring skapad död ved i och runt sandtaget kan ge ytterligare 
dimensioner för måttliga insatser. Blomflugan Criorhina ranunculi är ett exempel att 
omgivande skog börjar få fina kvaliteter. 
Min rekommendation är kortsiktigt att skuggande träd och buskar intill kritiska sublokaler 
avverkas inom ett eller ett par år och långsiktigt att sandtaget långsiktigt får utvecklas så att 
det kan utgöra resurs för 

- att bevara och utveckla av fauna och flora i öppna sandiga miljöer  
- att kompensera för andra miljöer som gått förlorade 
- rekreation i fin miljö 
- begränsad skogsproduktion 

Rekommendationen innebär i klartext att ingen traditionell efterbearbetning ska ske vare sig 
på de ytor där brytningen upphört sedan länge eller på de ytor där brytning fortfarande pågår. 
Den innebär också att de förstnämnda ytorna inte ska störas av den fortsatta brytningen och de 
sistnämnda ytorna avslutas med kvarlämnade tjocka lager av grus och sand och där så är 
möjligt med rasvinkel. Ännu bättre vore om den fortsatta brytningen ske i etapper med ett par 
decenniers mellanrum. Hårdgjorda ytor bör åter täckas med lager av grus och sand från 
sandtaget. Rekommendationen innebär därmed också att främmande schaktmassor eller kross 
inte skall tillföras och läggas ut. Skulle tippning av mindre mängder av främmande massor 
ändå komma ifråga skall detta göras i norrläge och täckas av tjockt lager av grus och sand.  
Sandtagets närområde präglas av närliggande Natura 2000 - området Rösaringen, 
mellanliggande jordbruksverksamhet, parkliknande natur runt Säbyholm och Låssa 
Kyrka samt Säbyholmsvikens strandzoner. Den sammantagna bedömningen är att en 
stor del av länets insektsfauna finns här inom ett par kilometers omkrets.  
 
English summary  
The sand pit Lindormsnäs i situated about 40 km NW Stockholm near Bro in 
Upplands Bro. Sand excavation stopped about 25 years ago but is now continued 
from 2006 to 2009 in the north western part of the pit.   
The sandpit was visited on 16 occasions from May to September 2006 to check the 
inventory of interesting groups of Diptera and Hymenoptera. This resulted in about 
140 species of Diptera, about 150 species of Hymenoptera, near 40 species of 
Coleoptera and some of other groups – in total over 330 determined species.  
Nine species are listed in the 2005 Red List of Swedish species. Bembix rostrata, 
(Hymenoptera, Sphecidae) occurs in great numbers and Apalus bimaculatus 
(Coleoptera, Meloidae) in large numbers. It is now time to plan for the future of the 
sand pit. A traditional treatment after stop of excavation is the best way to destroy 
today’s qualities of the old pit. In stead it is recommended to maintain mainly open 
but sheltered sandy areas including steep east-south-west slopes for the benefit of 
flora and fauna as well as for recreation. Also surrounding forest should be managed 
to improve its value for the fauna of insects and birds, e.g. by promoting  a sparse 
type of forest with elder trees with rot holes and a lot of dead trees in various stages 
of decompositioning.  
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Inledning 
 
Uppdraget 
Länsstyrelsens uppdrag daterat den 15 maj 2006 omfattar inventering av sandtaget 
Lindormsnäs m a på insekter samt förslag till skötselåtgärder. Inventeringen inriktas på 
Inventeringen inriktas på flugor (Diptera) och steklar (Hymenoptera) med inriktning på för 
området intressantare grupper såsom exv. rovflugor Asilidae, svävflugor Bombylidae, 
stekelflugor Conopidae, blomflugor Syrphidae, parasitflugor Tachinidae och stilettflugor 
Therevidae respektive rovsteklar Sphecidae, vägsteklar Pompilidae och vildbin Apidae.  
Under maj till september 2006 görs omkring åtta kompletterande besök (med omkring två till 
tre veckors mellanrum mellan besöken och ett avslutande besök under september). Besöken 
anpassas till väderförhållanden och övriga erfarenheter. Samarbete förutses ske med Jan 
Bergstens parallella aktiviteter på platsen. I uppdraget ingår utvärdering och sammanställning 
av vid tidigare besök noterade insekter enligt ovan.  
Inventeringsuppdraget erhölls som ett led i länsstyrelsen satsning på övergripande inventering 
av länets större och mindre sandtag inom Naturvårdsverkets satsning på ”Åtgärdsprogram för 
hotade arter” och kopplar bl.a. till åtgärdsprogrammen ”Vildbin på ängsmark”, ”Steklar i 
sandtallskog”, ”Insekter på stäppartad torräng” samt de artspecifika programmen för bibagge 
och klöversobermal.  
 
Lindormsnässandtaget 
Sandtaget ligger ca 4 km SV om Bro i Upplands Bro kommun, ca 4 mil NV om Stockholm. 
Exploatering av den tidigare tallbeväxta åsen började ta fart under 1950-talet (pågick möjligen 
i mindre omfattning redan tidigare) och pågick framförallt under 1960-talet och åtminstone 
större delen av 1970-talet. Uttransport av sand och grus skedde med pråmar från en lastbrygga 
(rester kvar tills vidare).  Lastbryggan ligger vid stranden av Säbyholmsviken, mindre än 100 
m från sandtagets infart. Sandtaget har därefter stått orört i avvaktan på ev fortsatt 
exploatering respektive återställningsarbeten. Exploateringen återupptogs 2006 i nordvästra 
hörnet av sandtaget och beräknas avslutas under 2009.   
 
Hur kom jag in?   
I samband med inventering av det närliggande Natura 2000-området Rösaringen under 2002 
sågs ett par läppsteklar Bembix rostrata besöka blommor av backtimjan i Rösaringens 
sydvända utkiksplats. Några bohål kunde dock inte hittas. Detta ledde mig att besöka det 
aktuella sandtaget. Genast påträffades rikligt med läppsteklar, bivargar Philanthus triangulum 
och det stora blodbiet Sphecodes albilabris – de besökte i antal blommor av åkertistel och 
förvildat gullris. I samband med sista besöket 2002, den 2 september, var förutom beställaren 
Mats Nordin (länsstyrelsen) också kommunekologen Ingemar Jonsson närvarande och vi 
passade också vid det tillfället på att besöka sandtaget. Nästa besök inföll den 30 mars 2003 år 
för att visa Rösaringen och sandtaget vid Lindormsnäs för stekelspecialisten Sven Hellqvist 
från Umeå (som just då råkade vara på besök). Medan det som väntat inte flög något vid 
Rösaringen visade det sig till vår förvånig att det redan var full fart i en stor Anderna vaga - 
koloni i Lindormsnässandtaget. Sven H. visade mig såväl bibaggar Apalus bimaculatus, 
ektoparasit på vårsidenbiet Colletes cunicularius och honor av släktet Stylops som stack fram 
mellan Andrena vaga´s bakkroppssegment. Dessa märkliga parasiter tillhör familjen 
Stylopidae inom ordningen vridvingar Strepsiptera. Intresset var väckt och sandtaget besöktes 
sedermera ett flertal gånger, framförallt 2003. Hösten 2005 hade länsstyrelsen en träff i 
sandtaget inför kompletterande täkttillstånd, varvid jag var inbjuden. I år gjordes ett  åter ett 
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tidigt besök den 7 april för att om möjligt närmare studera de vridvingar som parasiterar den 
stora kolonin av sandbiet Andrena vaga – se bilaga med dagboksanteckningar.  
 
 
Metodik och Lindormsnässandtaget med omgivningar  
 
Metodik 
I princip hela området med omgivningar har genomströvats. Besöken förlades om möjligt till 
tjänlig väderlek, detta lyckades naturligtvis enbart delvis. Vid besöken fördes enkla 
dagboksanteckningar över fynd och observationer. Av personligt intresse för samspelet 
mellan insekter och blommande växter mm användes i hög grad sök & plockmetoden 
samtidigt som fällor vittjades. Detta medförde att antalet besök utökades till 16 under 
perioden 4 maj till 12 september. Ett besök varade mellan en timme (enbart fällvittjning vid 
otjänlig väderlek) och en dag. För direktfångst användes sugburk och håv. Som fällor 
användes i huvudsak vita vattenfällor i form av plastfat (blomfat) och plastmuggar. Vattnet i 
fällorna hade tillsats av några droppar diskmedel. Ofta tillsattes också lite grovt salt i 
respektive fälla, det senare för att undvika förruttnelse och för att kunna återvinna insekter ur 
intorkade fällor.  Fällorna placerades så optimalt som möjligt och omplacerades vid behov 
allteftersom – beroende på årstid och vunna erfarenheter. På vissa ställen har därför fällor stått 
på samma plats hela tiden, på andra endast del av tid. Fällorna har med några undantag när 
fått vara i fred för människor och djur. Det visade sig fördelaktigt att lägga ett par stenar i fat 
och muggar för att undvika att dessa flyttades av vind eller sandrörelser, dessutom minskades 
vattenåtgången. Tillsammans gav de en fin inblick och överblick med enkla metoder. 
Malaisefälla användes inte, dels på grund av olika aktiviteter från allmänheten och dels på 
grund av goda fångster med övriga fällor. Dessutom gjordes frekventa besök för att med 
ögonen studera och njuta av insektslivet i sandtaget. Fällorna var märkta med mina 
adressetiketter. Platser med fällor har markerats på karta. På varje sublokal placerades ofta 
flera fällor av varierande utseende i närheten av varandra.  
Efter ett inledande besök den 4 maj gjordes följande 14 besök: 14 och 22 maj; 8 och12 juni; 3, 
7, 17 och 19 juli; 9, 17, 22 och 29 augusti; 1 och 12 september. Ett sista uppföljande besök 
planeras efter att preliminär rapport föreligger.  
  
Bearbetning och dokumentation av fynd 
Vid respektive besök fördes enkla noteringar över väder, växtlighet och andra förhållanden, 
observationer av insekter samt olika intryck och funderingar. Med dessa som underlag 
sammanställdes bilaga 3, Dagboksutdrag. Insekter som togs med sugburk eller håv har i 
regel nålats och senare försetts med etiketter med uppgift om datum och lokal mm. 
Beträffande vattenfällor gjordes redan på plats utgallring av för inventeringen inte intressant 
material och direkt bestämbart material gallrades i viss mån bort efter notering. Övrigt 
intressant material fördes över till märkta spritrör och nålades i nära anslutning till respektive 
besök. I samband med nålning bestämdes materialet så långt möjligt till namn eller utseende, 
bl.a. som förberedelse inför kommande besök. Bestämda vanligare arter gallrades bort efter 
notering. Efter genomförd inventering noterades alla fynd i en databas, etiketter trycktes 
utifrån databasen och det nålade materialet etiketterades. Efter sortering bestämdes noterat 
material efter förmåga och en stor del lämnades vidare till specialister för bestämning eller 
kontroll. I dagsläget är i princip allt intressant material bestämt av mig eller sålunda anlitade 
experter (L. Norén humlor, bin och rovsteklar, J. Abenius vägsteklar och solitärgetingar, C. 
Bergström parasitflugor, G. Sjödin skalbaggar och J. Bergsten, L. Imby m.fl. de fåtaliga 
fjärilarna).  
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Lindormsnäs sandtag 
Området var före brytningen en tallbevuxen grusås, en av flera liknande åsar mellan 
Stockholm och Uppsala. Täkt av sand och grus påbörjades sannolikt i mindre skala på 1940-
talet eller tidigare. Brytningen tog dock fart under 50-talet och pågick framför allt under 1960-
talet och större delen av1970-talet.  
Täkten upphörde i senare delen av 1970-talet eller alldeles i början av 1980-talet och viss 
släntning genomfördes i äldre, helt avslutade delar av sandtaget. Sandtaget med rasbranter och 
vissa sand- och krossgruslager har sedan dess legat orört i över 25 år.  
Tidigare brytningsgränser framgår av den bifogade ekonomiska kartan bilaga 4, Karta över 
sandtaget.  På kartan har i rapporten använda benämningar för olika biotoper angivits. En fin 
och detaljerad överblick över dess natur och utbredning fås av tillgängliga flygbilder på nätet 
(http://kartor/eniro.se). 
Infarten till sandtaget ligger vid landsvägen mellan Bro och Smidö. Här fanns till för något år 
sedan en enkel mottagningsbyggnad – som dock efter förstörelse och eldhärjning togs bort. 
Intill infarten finns uppväxande tall- och lövskog (björk, asp, ask, al, ask) och i viss mån 
ruderatmark. Här växer också en druvfläderbuske.   
Sandtaget har en mindre sydvästlig tarm och sträcker sig i övrigt ca 600 m i nordlig och 
nordöstligriktning. På grund skogsridå och delvis resterande delar av åsen mellan sandtag och 
landsväg syns sandtaget knappast från landsvägen. Från båt eller skridskor på 
Säbyholmsviken framträder det dock i hela sin mäktighet.  
Den västra sidans stora med asfaltrester blandade grus- och sandytor har genom åren 
förvandlats till en mer eller mindre örtbeväxt stäppartad torräng – se vidare 
dagboksanteckningar. Här fanns bl.a. större sandlager under tidigare brytningstid. I 
övergången till aspskogen intill landsvägen har diverse trädgårdsavfall mm stjälps av som 
givit grund till bestånd av kirskål, palsternacka och förvildad gullris. På andra sidan begränsas 
den av en huvudsakligen gräsbevuxen torräng och uppväxande skog. Väst om kraftledningen 
finns en glest med bl.a. vit luzern bevuxen plan med finsand och ett mindre lämnat sandlager 
(cunicularius-kullen) där har tall delvis fått fotfäste.  Både kullen och finsandsplanen har 
hållits relativt öppna genom terränggående motorcyklar. Sandtaget avslutas där med omkring 
8 m höga sandiga rasbranter i väst (västra cunicularius-backen) och nordöst (norra 
cunicularius-backen) och i norr med en ungefär lika hög rasbrant med finsand (hallonbacken). 
Vid dessa branters fot har större eller mindre bestånd av björk, tall, sälg, asp och i viss mån al 
vuxit upp och skuggar nu dessa framförallt efter lövsprickningen och på eftersommaren när 
solen står lägre.   
Norr om infarten ligger först ett par med lövsly omgivna grusplaner och ett större plåtskjul.  
Vägen till nuvarande nordöstra brytningsområde har breddats och försetts med en lastbilsvåg.  
I den närmaste nordöstra delen upphörde täkten tydligen ganska tidigt på grund av att man 
stötte på lerhaltig eller musselhaltigt material. Därmed lämnades en sydvänd åstunga. Den 
sålunda nordöstra därom liggande rasbranten (bembix- respektive vaga-backen) vetter mot 
syd och öst och har därmed kraftig instrålning av sol samtidigt som den ligger skyddad för 
vindar. Här förevinner snödrivorna regelbundet redan i slutet av mars – medan de ligger kvar 
mycket längre på annat håll.  
Den plana marken nedanför har mestadels växt igen med sälg, asp och tall. Också de mindre 
branta partierna på åstungans östra sida har börjat växa igen med sälg och tall. Stora delar av 
den syd- och östvända rasbranten är dock ännu utan påväxt även om den genomkorsas av 
framförallt asprötter inkl. mindre uppslag. Rasbranten börjar framförallt skuggas av de 
uppvuxna träden nedanför. På mindre branta ännu ej trädbevuxna ytor växer rikligt med 
tussilago, maskros, fibblor mm. Det enda nästan inte alls påväxta området är ett kvarlämnat 
upplag med krossgrus. Ytorna med krossgrus hade efter många års vila bara på vissa ytor lätt 
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påväxt av mossa. Inga insekter eller insektsbon kunde hittas där. Krossgruslagret har nu i stort 
sett avvecklats (bara bra!). 
Också på åstungans västra sida börjar en och annan tall växa upp i de lerhaltiga eller med grov 
sand täckta ytorna. F ö finns förutom några nyponbuskar rika bestånd av tussilago, mjölke och 
återtistel. Här fanns också ett stort parti åkertistel som dock försvann i och med att 
nedanförliggande väg breddades för att ge plats till lastbilsvågen. I hela slänten finns normalt 
under hela växtsäsongen rikligt med blommor av olika slag. Med grov sand täckta ytor har 
mindre kraftig påväxt och fortfarande större sandblottor. Också ett område på åstungan där 
det har förekommit sandtäckt (bembix-svackan) börjar växa igen med tall men har fortfarande 
stora sandblottor.  
I väst begränsas sandtaget av en stor synlig bergklack och mellan denna och grusvägen till 
norra sandtaget finns ett stort mellanlager med relativt fin sand. Man kan se att dess branta 
stup är en utmaning för motorcyklarnas förare. Runt mellanlagret finns flera mer eller mindre 
med ungtall beväxta kullar.  
Sandtaget avslutas i norr med en omkring 50m hög rasbrant (storbranten) med mestadels 
grovt grus och större stenar. Denna brant har bara ett fåtal mindre träd (björk och tall) fått 
fotfäste och här och var en begynnande ört- och gräsvegetation. Floran och faunan är här 
fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Denna del kommer sannolikt på längre sikt vara en ur 
entomologisk synvinkel viktigaste delarna av sandtaget. Planen nedanför storbranten består av 
grovt grus med inslag av glest växande bestånd av ungtall och i övrigt mycket sparsam 
växtlighet.  
Täcktverksamheten återupptogs 2006 i sandtagets nordvästra hörn. I samband med detta har 
uttag ur det stora mellanlagret påbörjats. Sortering och upplag av olika grusdimensioner 
medför större och större ingrepp på andra delar av sandtaget som inledningsvis inte såg ut att 
beröras. Tyvärr måste jag vid besök i mitten av november konstatera att nivån av sandtagets 
botten nedanför rasbranten hade börjat sänkas rejält varvid tidigare nämnda bestånd av ungtall 
hade avlägsnats (klockan hade på gott och ont flyttats 30 år tillbaks i tiden) samt att ett högt 
(tillfälligt) mellanlager av grövre material byggdes upp intill rasbranten.  
Såväl områden som berörs av täktverksamhet som övriga delar (västra sidans ruderatmarker 
och östra sidans åstunga mm) vallas regelbundet in med kullerstenar, betongbalkar mm för att 
hindra obehörig besök av motorfordon. Detta hindrar dock inte att kvällsskiftet med 
terränggående motorcyklar tar vid efter en ordinarie arbetsdag. Något som är otillåtet men har 
viss positiv inverkan på sandtagets fauna.     
Floran är betydligt mer mångfacetterad än vid Rösaringen, i och i anslutning till sandtaget 
saknas dock än så länge ljung och backtimjan.  
 
Kringliggande områden 
I de 100-200 m breda remsan mot Säbyholmsviken (Mälaren) i öst växer lövskog med inslag 
av framförallt asp och ett antal högresta flerhundraåriga tallar. Där finns också resterna av 
tidigare kajplats för lastning av sandpråmar. Mellan sandtagets infart och tidigare lastplats 
löper landsvägen.   
Närmast söderut och i väst finns främst yngre tallhedskog och i norr ovanför den höga 
rasbranten blandskog. Denna skog gränsar ett omväxlande jordbrukslandskap med åkrar, 
ängar och strandängar. En kilometer nordväst om sandtagets norra kant börjar Rösaringens 
tallhedsås, ett Natura 2000 – område som inventerades 2002 och 2003 (Bartsch 2003) och 
drygt en kilometer rakt norrut ligger Låssa kyrka och Säbyholms Naturbruksgymnasium med 
odlingar mm.   
 
 
 

 8



Resultat och diskussion  
 
Lindormsnäs sandtag  
De just nu ur ekologisk synpunkt intressantaste områdena är västra sidans ruderatmark och 
sandytor i form av planer eller rasbranter och östra sidans åstunga och rasbranter. Den stora 
nordliga rasbranten och nedanför denna liggande grusplan har genom sin storlek nog haft ett 
för utsatt klimat men håller sakta på att koloniseras av växter och insekter och bedöms 
allteftersom öka i betydelse.   
Den använda metoden med vattenfällor i form av vita plastfat och plastmuggar fungerar 
utmärkt, under förutsättning av att de vittjas relativt ofta. De kräver lite vatten och inga 
miljögifter. Den under eftersommaren testade en mini-fönsterfällan i form av en kvadratisk 
plastask med vertikal plastskiva tillförde inte nämnvärt. Den krävde mera vatten och gav 
sämre resultat än enkla plastfat. 
Inventeringen har resulterat i en databas omfattande omkring 2000 poster omfattande 
framförallt påträffade flugor och steklar, men också en del skalbaggar, fjärilar och andra 
ordningar. Över 330 arter har bestämts, dessa redovisas i bilaga 1, Artförteckning och 
fynduppgifter. Där anges arternas kategori enligt rödlista 2005, ungefärliga utbredning i 
landet, fynddata för respektive art såsom lokal (sydöstra eller nordvästra sidan av sandtaget), 
tidsspann, antal fynd (ofta uppdelat i antal hanar respektive honor), fyndmetod samt 
ytterligare noteringar som blombesök mm. Det sammanlagda antalet identifierade arter från 
inventeringarna i sandtaget och från Rösaringen uppgår till nära 450 arter. Vid läsning av 
kommentarer och tabellöversikten bör hållas i minnet att intensiteten av inventeringen inte på 
något sätt är likvärdig över tid eller familj. Kompletterande kommentarer ges i bilaga 2, 
Kommentarer till släkten och intressantare fynd.  
Den inledningsvis kalla försommaren 2006 som sedan följdes av en ovanlig varm och torr 
högsommar kan ha påverkat inventeringsresultatet så att vissa arter saknas och andra istället 
har dykt upp. Detta kompenseras i viss mån av en inledande inventering 2003 (som dock 
också den präglades relativt kall vår och försommar?).  
Följande rödlistade arter påträffades i eller i anslutning till sandtaget:  
 
Art Hotkategori  Delområde 
Blomflugor  Syrphidae 
    Criorhina ranunculi (Panzer) 

 
NT 

 
Nordöst, avbaningsvall  

Humlor & bin Apoidea 
   Bombus subterraneus (L. 1758) 
   Megachile ligniseca (Kirby, 1802) 

 
NT (Rödlista 2000)  
NT (Rödlista 2000)   

 
Väst, ruderatplan 
Väst, ruderatplan 

Guldsteklar Chrysidae 
   Holopyga generosa  (Förster) 

 
NT (Rödlista 2000)   

 
Väst, ruderatplan (blombesök) 
och sandplan 

Vägsteklar Pompilidae 
   Arachnospila westerlundi (Morawitz, 1893) 
   Episyron albonotatum (Van der Linden, 1827) 

 
NT  
NT (Rödlista 2000) 

 
Öst, sandslänter, i fällor 
Väst, i fällor  

Rovsteklar Sphecidae 
   Bembix rostrata (L., 1758) 
   Lestica clypeata (Schreber, 1759) 
   Lestica subterranea (Fabricius, 1775) 
   Mimesa bruxellensis Bendroit, 1934 

 
VU (EN Rödlista 2000) 
NT 
NT 
VU 

 
Överallt på sandslänter 
Väst, ruderatplan (blombesök)  
Väst, ruderatplan (blombesök) 
Öst, sandslänter, i fällor 

Fjärilar 
   Hesperia comma, silversmygare * 
   Zygaena filipendulae, allmän bastardsvärmare 

 
NT 
NT 

 
Väst, ruderatplan (blombesök) 
Väst, ruderatplan 

Skalbaggar 
   Apalus bimaculatus, bibagge  

 
NT 

 
Öst: vagabacken, väst: vid 
cunicularius-kullen mm  

* pc Jan Bergsten 
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Inventeringen får ses som en första övergripande inventering av grustaget m a på tvåvingar 
och steklar. Fler intressanta och kanske också rödlistade arter av tvåvingar och steklar kan 
sannolikt påvisas genom mer riktade insatser inom dessa insektsordningar. Inventeringens 
resultat väcker vidare förväntan om att grustaget härbärgerar åtskilliga andra intressanta och 
rödlistade arter av skalbaggar, fjärilar mm.  
 
Rödlistade flugor och steklar inom 2 mil runt sandtaget 
Drygt 100 flugor och steklar anges för Stockholms län i Rödlista 2005 (Gärdenfors 2005). Av 
dessa anses omkring en tredjedel vara förvunna från länet. Smärre förändringar har dock 
inträffad sedan rödlistan publicerades.   
Sex av i rödlistan nämnda har enligt ovanstående tabell och rapporten i övrigt påträffats i 
sandtaget. Ytterligare fyra var rödlistade i Rödlista 2000 (Gärdenfors 2000). Inventeringen 
2002/2003 vid närliggande Rösaringen (Bartsch 2003) gav ytterligare två rödlistade bin, 
Andrena fulvago och Biastes truncatus.    
Vid mina inventeringar genom åren har jag i Upplands-Bro kommun påträffat de rödlistade 
blomflugorna Ceriana conopsoides och Psilota atra (i rödlistan och Bartsch 1993 benämnd P. 
anthracina) samt svävflugan Bombylius medius. Inom omkring 2 mils radie från sandtaget har 
jag vidare förutom ovannämnda Ceriana conopsoides och Criorhina ranunculi i kommunerna 
Järfälla (Bartsch 2004), Enköping och Håbo träffat på blomflugorna Callicera aenea, Doros 
profuges, Pocota personata, Spilomyia manicata, vapenflugan Berkshiria hungarica, 
almsavflugan Aulacigaster leucopeza, knubblårsbarkflugan Solva marginata samt rovstekeln 
Crossocerus congener. I nedlagt sandtag vid Kersödraget i Ekerö kommun förekom 
läppstekeln Bembix rostrata och rovstekeln Gorytes quinquecinctus (Bartsch 2002, 2003). I 
Artdatabankens artfakatablad finns uppgifter om flera fynd av rödlistade vägsteklar i sandtag 
på Ekerö och Munsö.   
 
Andra inventeringar av grustag eller sandmarksmiljöer samt åtgärdsprogram för arter 
i liknade biotoper 
Det har alltid funnits ett intresse för faunan i framförallt sandmiljöer. Några senare exempel är 
Bartsch 1998 (Gotska Sandön), Erlandsson 1978 (bivargen), Sörensson 1989 (Fårö, Gotland). 
Redan här växer insikten fram att sandmiljöer ofta inte är stabila, nya skapas och gamla växer 
igen.  
Under de senaste åren har flera inventeringar genomförts med avseende på bl.a. gaddsteklar 
och flugor i sandmarker av olika slag. Exempel är Abenius & Larsson 2004, 2005 (dyner och 
hedar i Halland), Berglind 2003 (Sörmon i Värmland), Hallin 2005 (sanddyn i Örebro län) 
Sörensson 1999 (Kaninlandet i Skåne), Sörensson 2006 (sandtäkter i Skåne).   
Sörensson 2006 belyser sandtäkters värde som insektsmiljöer. Jag kan inte låta bli att citera ett 
av flera intressanta avsnitt i denna artikel som också har bäring på sandtaget i Lindormsnäs: 
”Inom naturvårdskretsar i Sverige var man länge omedveten om täkternas biologiska potential 
och fokuserade mer på de skador som brytningen av dem åsamkade landskapsbilden, särskilt 
de natursköna rullstensåsarna. Mången ås, eller delar därav, skattade åt förgängelsen under 
1900-talet när t.ex. nya vägar skulle dras, och det gav en häftig strid mellan naturvänner och 
exploatörer. Striden utmynnade så småningom i lagstadgade krav på återställning efter 
avslutad brytning, och därmed tycktes historien utagerad. Man var då ännu ovetande om den 
positiva effekt som grävskopors markomröring paradoxalt nog faktiskt hade haft på fauna och 
flora.”  
Belysande är att Lindormsnäs sandtag bara nämns kortfattat i ”Översiktlig inventering av 
Upplands-Bro kommun” (Balfors et al 1991). Det lilla som anges indikerar dock en framsynt 
inställning: ”Grustäkten är en mycket värdefull miljö för den ovanliga bivargen, och i och 
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med detta också för en rad andra insekter. När täkten avslutas bör den därför inte utsättas för 
någon form av landskapsvård utan lämnas som den är”.  
Parallellt med den här redovisade inventeringen genomfördes också en övergripande 
inventering av insekter i stort sett samtliga grustag i Stockholms län (Bergsten, in litt.). 
Inventeringen inkluderar också grustaget i Lindormsnäs.  
Se också åtgärdsprogram för exv. insekter på stäppartad torräng (Björklund & Larsson, 
remissversion 2006), åtgärdsprogram för bevarande av vilda bin i ängar (Larsson, 
remissversion 2006), åtgärdsprogram för bibagge (Västmanlands län), åtgärdsprogram för 
klöversobermal (Björklund 2005), åtgärdsprogram för trumgräshoppa (Södermanlands län). 
 
Förslag till åtgärder 
 
Alternativa långsiktiga åtgärder 
Tre huvudalternativ är tänkbara 

1. Inga åtgärder. Området lämnas som det är.   
2. Traditionell efterbearbetning med släntning, påförande av massor och återplantering 

av tall. 
3. En inriktning som går ut på att stimulera fauna och flora med anknytning till varma 

sandiga miljöer i öppna marker men också med inslag av blommande buskar, glesa 
trädbestånd och död ved.  

 
Alternativ 1. Inga åtgärder. Området lämnas som det är.   
Detta alternativ har i princip hittills tillämpats för de delar där brytning upphörde på 1970-
talet och rekommenderas också i Balfors et al 1991. Resultatet är minst sagt uppmuntrande. 
Igenväxningen har tagit fart men med beroende på förutsättningarna mycket olika hastighet. 
En ökad andel död ved i sandtaget kan sannolikt höja dess potential ytterligare. Glädjen varar 
dock sannolikt inte för evigt utan så småningom lär hela sandtaget igen.   
Alternativ 1 är alltså bra i ett inledande skede vars längd beroende på förutsättningar kan 
variera i olika delar av sandtaget.  
 
Alternativ 2. Traditionell efterbearbetning med släntning och återplantering av tall, med eller 
utan påförande av schaktmassor.  
Detta har länge varit den traditionella vägen och också varit i enlighet med då gällande lagars 
intentioner. Modellen återställer vad som går av tidigare natur och avlägsnar så snabbt som 
möjligt ”fula sår” i landskapet, risker för olyckfall i branta partier och återskapar tidigare 
skogsproduktion. Modellen tar i sin värsta form ingen hänsyn till ekologiska naturvärden, 
samspel kringliggande landskap och inte heller för kompensationstänkande för av andra 
orsaker förlorade eller minskande miljöer i närområdet.   
 
Alternativ 3. En inriktning som går ut på att stimulera fauna och flora med anknytning till 
varma sandiga miljöer i öppna marker men också med inslag av blommande buskar, glesa 
trädbestånd och död ved.  
Detta alternativ startar ofta som alternativ 1 men har en annorlunda långsiktig vision. Färdiga 
lösningar finns inte. Fauna och flora från inte bara från sandtag utan också från 
Mälarrregionens skogs- och jordbruksområden stimuleras i och runt lämpliga delar av 
sandtaget.  Åtgärderna baseras på erfarenhet och forskning inom sandtaget, liknande miljöer 
på annat håll samt från för Mälarregionens skogs- och jordbruksområden (se Bartsch 2004, 
Bergsten in litt., Nilsson 1991 etc) och genomförs allteftersom. Naturens utveckling och 
förändring i och runt sandtaget följs upp, utvärderas och får vara vägledande för fortsatta 
beslut om vidare åtgärder.  
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Förslag till kortsiktiga åtgärder  
Träd och buskar som skuggar sandslänter eller sandplaner tas ner, gärna på ett sätt som 
fördröjer eller minimerar återväxt. I vissa fall görs bara ringbarkning i andra bara kraftig 
gallring. Generellt gallras träd så att de kan utvecklas till fristående träd – ”sparbanksträd”. 
Framför allt grövre ved lämnas på platsen (boplatser för steklar m.m.). På mindre intressanta 
partier får skogen tills vidare utvecklas fritt. Denna princip kan då innebära följande för de 
intressantare delområdena i sandtaget:  
 
Nordöstra och östra sidan 
Norra storrasbranter 
I princip inga åtgärder. De enstaka träden lämnas – gallras bara där de står tätt  
 
Plana grusplanerna nedanför storrrasbranterna.  
Gallra småtallarna så att de som lämnas kan utvecklas till mycket gles tallskog med 
sparbankstallar (kan göras i omgångar).  Vid besök 2006-11-15 konstaterades att sandtaget 
hade fördjupats och att småtallarna inte finns längre – det kommer väl nya på den lägre 
grusplanen efter avslutad täkt.  
 
Resterande krossgrusupplag 
Tas bort helt.  
 
Övriga öst-, syd-, och västvända slänter och rasbranter  
Solinstrålingen ökas igen genom att skuggande träd och sly på och framför dessa röjs undan. 
Grövre stammar får ligga kvar medan övrigt sly flyttas något för att inte i onödan tillföra 
näring på och framför branter och slänter. Lämna mindre eller högre högstubbar. Framförallt 
sådana sälgar som inte skuggar väsentligt lämnas kvar för att erbjuda rikligt med pollen och 
nektar. Också en och annan tall som inte skuggar för mycket bör sannolikt lämnas kvar för att 
försvaga eller hålla undan nytt uppväxande buskage. Lämpligaste tiden för att röja torde vara 
ett par veckor före och under lövsprickningen – för att minska återväxten. Frågor: Finns det 
effektiva metoder att bekämpa aspsly? Riktad betning med får?  
 
Västra sidan 
Ruderatmarken på västra sidan. 
Uppväxande småtallar glesas ut väsentligt för att området ska bibehålla stäppkaraktär. 
Enstaka tallar lämnas för att växa upp som ”sparbankstallar”.  Lämna skogsbrynen och 
bestånd av kirskål, palsternacka och gullris.  
 
Cunicularius-backarna väster och norr om cunicularius-kullen  
Som övriga rasbranter 
 
Cunicularius-kullen  
Ta bort en del av uppkommande tallar. En eller två kan lämnas tills vidare.  
 
Sandplanen mellan cunicularius-kullen och hallonbranten 
Inga åtgärder behövs tills vidare.  
 
 
”Ängen” norr om ruderatplanen 
Ta bort småtallar mellan ruderatplan och äng. 
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Uppväxande skog bör gallras så att glesa bestånd av typen sparbanksträd kan växa upp som på 
sikt kan ge hålträd och en större andel död ved i form av torrakor och lågor i olika 
nedbrytningsskeden. En hel del gallrad sly och stammar bör dock kunna tas till vara på annat 
sätt. 
 
Inventeringar och andra aktiviteter 
- Kompletterande inventering med inriktning på i första hand skalbaggar respektive fjärilar 
rekommenderas.  
- Utredning och ev. försök med spridningshjälp för vissa arter med låg egen 
spridningsförmåga, exv. trumgräshoppa (från Rösaringen). 
Regelbunden röjning eller andra åtgärder genom intresserade föreningars kan kanske prövas 
som ett inslag att hålla vissa sandytor öppna. Ridning, mountainbike eller rent av motorcross i 
mindre skala och ordnade former kan möjligen diskuteras och prövas.   
 
Avslutning av pågående täktområde 
Lämna rasbranter med rejäla resterande lager av framförallt finare sandkvaliteter dels för att 
möjliggöra kolonisering av aktuella insekter och dels genom att underlätta långsiktig skötsel 
genom ny lokal täkt om ett par decennier. Lämna också medvetet högar eller kullar med 
relativt fin sand. Lägg på tjocka grus- och sandlager på hårdgjorda plana eller på annat sätt 
förstörda ytor. Eftersträva ytor med oregelbunden struktur och nivå.   
 
Vision 
Min vision är att sandtaget långsiktigt får utvecklas i enlighet med alternativ 3 ovan och 
därmed kan utgöra resurs för 

- att gynna och utveckla fauna och flora i öppna sandiga miljöer  
- att kompensera för andra miljöer som gått förlorade 
- rekreation i fin miljö 
- viss produktion av virke och flis 

 
Tack 
Tack för bestämningar och övrig information i samband med detta projekt till Johan Abenius 
(vägsteklar och solitärgetingar), Christer Bergström (parasitflugor, vissa köttflugor), Sven 
Hellqvist och Rasmus Hovmöller (vridvingar), Lars Imby m.fl. (fjärilar), Lars Norén 
(humlor&bin, rovsteklar mm), Gunnar Sjödin (skalbaggar) och Mikael Sörensson 
(styltflugan) samt till Jan Bergsten för gott samarbete med hans parallellt löpande 
inventeringsprojekt av länets sandtag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 

  Kopulerande sandbi Andrena vaga                         Bivargen Philanthus triangulum 
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Bilaga 1. Artförteckning 1

Insektsinventering av sandtaget Lindormsnäs, Hans Bartsch, 2006-12-30
Bilaga 1. Artförteckning med kompletterande data

 

                                                     Lindormsnäs
OrdninFamilj Rödlista Utbred- belägg      belägg resp år   antal ex  metod fler tids- lokal Kommentar 

Art 2005 ning 2002..06 2 3 4 5 6 m f ?/a h,ha,o,s v obs spann ö-v
%=ej alla mellanl. provinser 2 = 2002   m=hanar ?/a=obestämt/arbetare måda-måda

förklaringar => %%=många m.l. provinser fattas 3=3003  f=honor h=håv v= vattenskål  
4=2004 o=observation >=fler ö=östra sidan 

etc s=sugburk >>många fler v= västra sidan
COLEOPTERA - skalbaggar 

Carabidae - löpare
Calathus erratus 1 2 6 2 v 707 ö
Cicindela campestris 1 6 4 ho v > 504-711 v
Harpalus latus 1 6 1 s 504 ö
Lionychus quadrillum 1 5 6 2 so v >> 330-707 ö
Pterosticus melanarius 1 6 1 v 707 ö
Pterosticus versicolor 1 6 1 v 514 v
Cerambycidae - långhorningar
Anoplodera maculicornis 1 6 1 v 707 ö
Anoplodera rubra 1 6 1 v 817 ö
Calopus serraticornis 1 3 1 ha 516 v
Leptura quadrifasciata 1 1 f 703 v bb nypon
Pogonochaerus fasciculatus 1 6 1 v 514 v
Rhagium inquisitor 1 6 1 s 522 v bb maskros
Chrysomelidae-bladbaggar
Agelastica alni 1 3 1 s 527 ö
Cassida panzeri 1 6 1 s 504 v
Coccinellidae - nyckelpigor
Coccinella 7-guttata 1 3 1 o > 422 v
Coccinula 14-pustulata 1 3 2 v 422 ö
Curculionidae - vivlar 
Brachyders incanus 1 3 2 v 527 ö
Cleonis pigra 1 3 6 2 has 504-527 v
Otiorhynchyus ligustici 1 6 2 has 522-711 v
Otiorhynchyus raucus 1 4 1 ha 330 ö
Phyllobius piri 1 6 1 s 522 ö
Dysticidae - dykare
Agabus erichsoni 1 3 1 h 416 ö
Elateridae - knäppare 
Cardiophorus ruficollis 1 3 1 v 516 v
Selatosomus aeneus 1 6 1 ha 522 v
Meloidae - oljebaggar
Apalus bimaculatus, bibagge NT SK-GÄ% 1 3 4 5 6 5 haso >100 330-407 öv
Meloe violaceus, majbagge SK-TO 1 6* 1 *=leg. J.Bergsten
Melyridae - borstbaggar
Dasytes niger 1 3 1  v 604 ö
Mordellidae - tornbaggar
Mordella hütheri 1 6 2  v 707 öv
Scarabaeidae - bladhorningar
Cetonia aurata 1 6 1 o > 707 v
Geotrupes vernalis 1 3 1 ha 704 v
Serica brunnea 1 6 1 711 ö
Trichius fasciatus 1 6 1 o 707 v
Scolutidae - barkborrar
Xyleborus dispar SK-NB 1 6 1 s 504 ö
Staphylinidae - kortvingar 
Lomecusa emarginata 1 3 1 v 422 ö
Oxyporus rufus 1 3 2 v 516-901 v
Tenebriondae-svartbaggar
Diaperis boleti 1 3 1 s 516 v
Opatrum sabulosum 1 3 4 5 6 16 haso v >100 330-527 öv
Summa Coleoptera 37

DIPTERA - flugor 
Asilidae - rovflugor 
Dioctria atricapilla Meig. SK-GÄ% 1 6 1 s 719 v
Dysmachus picipes Meig. SK-VR%,Lap? 1 6 1 h 612 ö
Lasiopogon cinctus (Fabricius, 1781) SK-LU% 1 3 6 8 8 7 >hos 507-612 öv
Leptogaster cylindrica DeG. SK-ME 1 3 6 1 2 s 704-711 v
Machimus intermedius (Holmgren, 1852) SK?, ÖL-UP% 1 6 9 1 h v 703-829 öv
Pamponerus germanicus L. SK-DR% 1 3 6 1 2 1 ho 516-717 öv
Rhadiurgus variabilis (Zetterstedt, [1838]) SK-TO 1 2 6 1 < <817 v
Tolmerus atricapillus (Fallén, 1814) SK-LY% 1 8 4 2 >s v 703-901 v

8

Bombylidae - svävflugor 
Anthrax anthrax Schrank SK-LU% 1 3 6 2 2 1 hos 703-717 öv
Anthrax varius Fabricius, 1794 SK-HS 1 3 6 3 1 17 hos v 527-804 öv
Bombylius major L. SK-LU% 1 3 6 2 3 o 422-516 öv
Bombylius minor L. SK-ÅN% 1 6 1 s 711 ö
Hemipenthes maurus L. SK-NB%,Lap? 1 3 6 hos v 527-912 öv
Hemipenthes morio L. SK-DR% 1 3 1 2 hos 516-707 öv
Thyridanthrax fenestratus Fall. SK-NB%,Lap? 1 3 6 2 5 hos 612-717 v
Villa hottentotta SK-ÅN% 1 3 6 1 5 hs 703-804 öv
Villa modesta Meig. SK-ÅN% 1 6 1 1 3 ho 703-719 öv

9

Calliphoridae - spyflugor
Bellardia stricta (Vill.) SK-TO 1 6 5 s v 522-717 öv
Lucilia sericata (Meig.) SK-VR 1 6 1 v 719 ö
Onesia floralis R.-D. SK-GÄ 1 6 2 h* v 522-809 v *Bembixbyte
Pollenia angustigena Wainwr. SK-VR 1 3 2 v 422 ö
Pollenia vagabonda (Meig.) SK-JÄ 1 6 1 s 407 ö
Melinda gentilis SK-DR 1 3 1 v 516 ö
Melinda viridicyanea (R.-D.) SK-JÄ 1 2 1 v 801 ö

7

Conopidae - stekelflugor 
Conops  flavipes L. SK-GÄ 1 3 2 1 hs 704-707 v
Conops  quadrifasciatus  DeG. SK-VB% 1 6 817-822 v

2

Dolichopodidae - stekelflugor 
Sciapus wiedemanni (Fallén) SK-UP 1 6 14 2  v >> 707-822 öv

1

Heleomyzidae - myllflugor
Suilla affinis Meig. SK-UP 1 6 1 v 822 v
Suilla nemorum Meig. SK-TO 1 6 1 v 822 v
Suilla rufa Fall. SK-TO 1 6 1 v 829 v

3



Bilaga 1. Artförteckning 2

                                                     Lindormsnäs
OrdninFamilj Rödlista Utbred- belägg      belägg resp år   antal ex  metod fler tids- lokal Kommentar 

Art 2005 ning 2002..06 2 3 4 5 6 m f ?/a h,ha,o,s v obs spann ö-v
Micropezidae - skridflugor 
Micropeza corrigiolata (L. ) SK-UP? 1 6 1 s 711 v

1

Sarcophagidae - köttflugor 
Dischaena pumila SK,UP 1 6 1 v 822 ö
Heteronychia boettcheriana (Rohd.) SK-UP% 1 6 1 v 612 v
Metiopa argyrocephala (Meig.) SK-TO% 1 2 6 1 10 hs v >> 516-809 öv
Parasarcophaga portschinskyi Rohd. SK-UP% 1 6 1 v 711 v
Sarcophaga carnaria (L.) SK-VB 1 6 1 x v > 612 v
Sarcophaga lasiostyla Macq SK-ÖL, UP 1 6 2 x v > 522 v
Senotaina conica (Fallén, 1810) SK-NB% 1 3 6 6 6 hs v >> 527-809 öv

7

Sciomyzidae - kärrflugor 
Trypetoptera punctulata (Scop.) SK-LU 1 6 4 2 s v 707-912 öv

1

Syrphidae - blomflugor 
Chalcosyrphus valgus (Gmelin, 1790) SK-TO% 1 6 1 o 522 v
Chamaesyrphus scaevoides (Fallén) SM-LU 1 6 1 v <817 ö
Cheilosia flavipes (Panzer) SK-VB 1 3 6 >s v 522-577 öv bb maskros
Cheilosia fraterna (Meigen, 1830) SK-JÄ 1 2
Cheilosia gigantea (Zett.) SK-TO 1 6 s 703 v bb kirskål
Cheilosia longula (Zett.) SK-TO 1 6
Cheilosia pagana (Meigen) SK-TO 1 3 s 516 v
Cheilosia scutellata (Fallén) SK-LU 1 3 6 1 3 s 707-829 v bb kirsk., pal.,renf.,gullr.
Cheilosia urbana (Meigen) SK-LY 1 3 6 7 5 hs v 504-522 v bb sälg
Cheilosia vernalis (Fallén, 1817) SK-TO 1 6 3 has v 522-717 öv bb maskros
Chrysogaster solstitialis (Fallén) SK-ÅN 1 3 1 1 s 707 v bb kirskål
Chrysotoxum fasciolatum (De Geer) SK-TO% 1 6 1 o 608 ö,vavb bb hägg
Chrysotoxum festivum (L.) SK-PI 1 6 1 1 os 822-829 v bb rullris,renfana
Criorhina ranunculi (Panzer) NT SM-UP% 1 6 1 h 522 ö,vavb bb hägg
Dasysyrphus pinastri (De Geer) SK-TO 1 6 1 ha 717 ö,vavb
Dasysyrphus tricinctus (Fallén) SK-TO 1 6 1 o 822 v bb gullris
Dasysyrphus venustus SK-TO 1 6 2 1 os 522 v bb maskr.,druvfl.
Didea alneti (Fallén, 1817) SK-TO 1 6 1 os 822-829 v bb gullris
Epistrophe cryptica Doc.&Sch. SM-LY% 1 6 1 1 h 522 v
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) SK-TO 1 3 6 4+ o v 711-809 öv bb palst., åkertistel
Eristalinus sepulchralis (L.) SK-TO 1 6 1 v 711 v
Eristalis anthophorina (Fallén) SK-TO 1 6 1 1 os 719-817 v,strandbb gul näckros, gullris
Eristalis interrupta (Poda) SK-TO 1 2 3 6 1 3 3 haos v 707-717 öv bb gullr, palsternacka
Eristalis intricaria (L.) SK-TO 1 6 3 o 711-829 v bb gullr, åkervädd
Eristalis lineata (Harris) SK-LY 1 6 1 s 829 v bb gullris
Eristalis pertinax (Scopoli, 1763) SK-TO 1 6 4 o 817-912 v bb gullris
Eristalis picea (Fallén, 1817) SK-TO 1 3 2 1 s 516 v
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) SK-TO 1 6 3 o 817-829 v bb gullris
Eupeodes  corollae (Fabricius, 1794) SK-TO 1 6 1 2 v 809-822 öv
Eupeodes  lapponicus (Zett.) SM-TO 1 6 1 v 707 v
Eupeodes  latifasciatus (Macq.) SM-TO 1 6 1 s 711 v
Eupeodes  lundbecki (Soot-R.) SK-TO 1 6 1 v 822 ö
Eupeodes  luniger (Meigen) SK-TO 1 3 1 s 507 ö bb maskros
Eupeodes  nielseni (Du&Láska) SK-TO 1 6 1 s 717 ö vv höstfibbla
Eupeodes  nitens (Zetterstedt, 1843) SK-TO 1 3 6 3 1 hs 507-829 öv bb hästhov, palst, gullr
Helophilus affinis Wahlberg SK-TO 1 3 6 2 hao 704-717 ö
Helophilus hybridus Loew SK-TO 1 6 1 1 os 829-912 v bb gullris
Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758) SK-TO 1 2 6 1 3 o v 817-901 öv bbgullris
Helophilus trivittatus (Fabr.) SK-NB 1 6 1 o 719 v bb revsmörbl.
Heringia pubescens (Del.&P.) SK-TO 1 6 1 7 1 hos v 522-612 öv bb druvfl,maskr, hägg
Melangyna lasiophthalma (Zett.) SK-TO 1 3 2 s 507 öv bb maskros
Melanogaster aerosa eller hirtella SK-VB 1 6 1 s 703 v bb kirskål,
Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758) SK-TO 1 2  o
Meliscaeva cintella (Zetterstedt, 1843) SK-TO 1 2 o
Microdon mutabilis (L.) SK-TO% 1 6 1 1 h 612 v in copula vid myrbo
Myathropa florea (L.) SK-TO% 1 3 6 2 o 704-822 v bb gullris
Paragus peccioli …...(=haemorrhous) SK-TO% 1 6 1 1 o v 809-822 ö
Parasyrphus nigritarsis (Zett.) SM-TO 1 6 1 s 522 v bb maskros
Pipizella viduata (Linnaeus, 1758) SK-TO 1 6 2 1 s 522-719 v bb maskros, smultron+
Platycheirus albimanus (Fabricius,1781) SK-TO 1 6 o
Platycheirus angustatus (Zett.) SL-LU 1 6 1 s 522 v bb maskros
Platycheirus scutatus (Meigen) SL-LU 1 6 1 s 809 infart
Platycheirus tarsalis (Schummel) SK-JÄ%% 1 6 1 s 522 v bb maskros
Scaeva selenitica (Meigen) SK-TO 1 6 1 s 809 v bb palsternacka
Sericomyia silentis (Harris, 1776) SK-TO 1 6 1 o 817 v bb gullris
Sphaerophoria batava Goeldlin de T.  , 1974 SK-TO% 1 2 3 6 7 s 522-912 v bb maskros, revsmörbl
Sphaerophoria philanta (Meigen, 1822) SK-TO% 1 2 6 4 s v 822-901 öv bb gullris, sommargyllen+
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) SK-TO 1 3 6 5 23 hos v 507-912 öv bb hästh,renf,maskros
Sphaerophoria taeniata (Meigen, 1822) SK-TO% 1 6 10 8 s v 522-912 öv bb maskr,palst,revs,gullr
Sphaerophoria virgata Goeldlin de T., 1974 SK-TO 1 3 6 4 14 s v 527-817 öv bb revf.,revs,pal, gullr,renf 
Spilomyia diophthalma (L.) SK-NB% 1 6 1 2 os 719-822 v bb palst, gullris
Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) SK-TO 1 6 1 4 os v 717-829 öv bb palst, gullris,renf.
Syrphus ribesii (L.) SK-TO 1 2 3 6 5 14 has v 516-912 öv bb hägg,maskr,palst, gullr
Syrphus torvus Osten-Sacken, 1875 SK-TO 1 6 3 1 s v 514-901 öv bb hägg, maskros
Syrphus vitripennis Meigen SK-TO 1 6 s 522-822 v bb  maskr,palst,gullris
Volucella inanis (Linnaeus, 1758) SK-GÄ 1 2
Volucella pellucens (Linnaeus, 1758) SK-ÅS 1 3 o 704 v
Xylota segnis (L.) SK-TO 1 6 1 ha 717 ö

68

Tabanidae - bromsar
Chrysops relictus  Meig. SK-TO 1 6 h 703 v
Haematopota pluvialis L. SK-TO 1 6 h 707 ö
Heptatoma pellucens Fabr. SK-VB 1 6 h 717 v
Hybomitra bimaculata Macq. SK-TO 1 3 6 hs x 612-707 öv
Hybomitra muehlfeldi Brauer SK-ÅN% 1 6 hha 711-717 öv
Tabanus bovinus L. SK-VR% 1 6 ho 703-707 öv
Tabanus maculicornis Zett. SK-NB% 1 6 ha 717 ö

7

Tachinidae - parasitflugor 
Bothria frontosa (Meigen) SK-UP% 1 3 3 v 422 ö
Carcelia tibialis (Rob.-Des.) SK-VR% 1 6 1 v 612 v
Cistogaster globosa (Fabricius) SK-DR% 1 6 2 s 717-809 v torrmark, bb palsternacka
Cylindromyia brassicaria (Fabricius) SK-GÄ 1 6 3 1 v 711-912 ö
Cylindromyia interrupta (Meigen)   SK-VB% 1 3 6 2 s v 604-703 öv
Cylindromyia pusilla (Meigen) SK-NB% 1 6 2 2 3 v 707-901 öv
Cyrtophleba ruricola (Meigen) SK-NB% 1 3 v 527 v
Dinera ferina (Fallén) SK-NB% 1 6 1 1 s 703-719 v
Eriothrix rufomaculata (DeGeer) SK-TO 1 6 2 4 h v 707-717 öv
Gonia ornata Meigen, 1826 SK-VB% 1 3 2 2 h v 507-527 öv
Gymnosoma nudifrons Herting SK-HS% 1 6 1 s 719 v bb palsternacka
Phania funesta (Meigen) SK-GS%,UP 1 6 1 h 719 v Ny Uppland, torrmark
Phasia barbifrons (Girschner) SK-VR% 1 6 1 4 s v 817-822 öv
Phasia obesa (Fabricius) SK-TO% 1 6 1 s 817 v
Phasia pusilla (Meigen) SK-VB% 1 6 s v 719 v bb palsternacka
Siphona geniculata (De Geer) SK-LU% 1 6 1 s 817 v bb gullris
Solieria pacifica ÖL,GO,UP 1 2 1 v 806 ö
Tachina fera (Linnaeus, 1761) SK-VB 1 6 2 1 s v 817-829 öv
Tachina sp. near magnicornis SK-GÄ 1 2 6 1 h 719 v

19

Thephritidae - borrflugor 
Athidia cognata Wiesd. 1 6 1 v 901 ö
Phorellia zoê 1 6 1 v 717 ö

2

Therevidae - stilettflugor 
Pandivirilia  eximia Meig. SK-VR%,TO? 1 6 1 h 608 v
Thereva plebeja L. SK-TO 1 6 2 s v 608-707 v

2

Summa Diptera 137



Bilaga 1. Artförteckning 3

                                                     Lindormsnäs
OrdninFamilj Rödlista Utbred- belägg      belägg resp år   antal ex  metod fler tids- lokal Kommentar 

Art 2005 ning 2002..06 2 3 4 5 6 m f ?/a h,ha,o,s v obs spann ö-v

HYMENOPTERA / Aculeata - gaddsteklar
Andrenidae - sandbin    
Andrena barbilabris (Kirby, 1802) SK-TO 1 3 6 4 s v 516-717 öv
Andrena bicolor Fabricius, 1775    SK-GÄ 1 3 6 10 12 hs v 416-719 öv
Andrena clarkella (Kirby, 1802) SK-TO% 1 3 1 2 o v 330-604 ö
Andrena fuscipes (Kirby, 1802)    SK-VB% 1 6 1 v 707 ö
Andrena helvola (L., 1758)    SK-?LY 1 6 1 1 s 522 ö
Andrena minutula (Kirby, 1802) SK-ÅN% 1 3 6 9 hs v 507,72 öv
Andrena nigriceps (Kirby, 1802) SK-GÄ% 1 6 1 s 703 v
Andrena nigroaenea (Kirby, 1802) SK-NB% 1 3 6 2 v 522-527 öv
Andrena praecox (Scopoli, 1763) SK-GÄ% 1 3 6 6 hs v 507-703 öv
Andrena ruficrus Nylander, 1848    SK-TO 1 3 7 4 hs v 330-516 öv
Andrena vaga Panzer, 1799 SK-GÄ% 1 3 6 250 120 hos v* 330-507 öv *ca 300 i pappmugg 2003!
Apidae - bin & humlor (inkl. tidigare Anthophoridae)
Ceratina cyanea (Kirby, 1802)    SK-ÅN% 1 3 6 3 7 hs v 416-829 öv
Epeolus alpinus Friese, 1893 SK-LY% 1 6 2 s 703-707 ö
Epeolus cruciger (Panzer, 1799)    SK-HS 1 6 4 1 hs v 719-829 öv
Nomada fabriciana (L., 1767) SK-VS% 1 3 6 1 1 v 422-514 öv
Nomada flavoguttata (Kirby, 1802)    SK-VB 1 6 1 v 514 v
Nomada fulvicornis Fabricius, 1793 SK-HS% 1 6 1 h 717 v
Nomada goodeniana (Kirby, 1802) SK-GÄ% 1 6 4 s 522-612 öv
Nomada lathburiana (Kirby, 1802) SK-DR% 1 3 6 21 25 hos v >> 422-612 öv
Nomada leucophthalma (Kirby, 1802) SK-VB% 1 3 8 7 h v 416-507 öv
Nomada moeschleri Alfken, 1913 ÖL,SÖ,UP 1 6 1 s 522 infart
Nomada obscura Zetterstedt, 1838 SK-LU% 1 3 1 v 507 ö
Apis mellifera L., 1758    (SK-TO) 1 3 6 6 o v >> 612-901 öv
Bombus bohemicus (Seidl, 1837)    SK-TO 1 6 2 ha 809 v
Bombus campestris (Panzer, 1801)    SK-VB 1 6 2 has 809-817 v
Bombus hypnorum (L., 1758)    SK-TO 1 3 2 v 516 v
Bombus lapidarius (L., 1758) SK-TO 1 3 6 1 2 ha v 516-901 öv
Bombus lucorum (L., 1761)    SK-TO 1 3 6 2 6 v 507-719 öv
Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)    SK-TO 1 6 6 v 707-912 öv
Bombus pratorum (L., 1761)    SK-TO 1 3 6 1 2 1 ha v 507-719 öv
Bombus rupestris (Fabricius, 1793)    SK-VB 1 6 2 ha 809 v
Bombus soroeensis (Fabricius, 1776) SK-TO 1 3 6 1 3 2 v 516-829 öv
Bombus subterraneus (L. 1758) NT2000 SK-DR 1 6 1 ha 703 v
Bombus sylvestris Lepeletier, 1832    SK-TO 1 6 1 s 817 v
Colletidae - slembin     
Colletes cunicularius (L., 1761) SK-DR 1 3 6 29 15 6 hos v 504-612 öv
Colletes daviesanus F. Smith, 1846 SK-NB 1 6 3 s 809 infart
Colletes floralis Eversmann, 1852 SK-GÄ% 1 6 2 s v 717-719 öv
Hylaeus angustatus (Schenck, 1859)    SK-VB 1 6 1 v 822 v
Hylaeus brevicornis Nylander, 1852    SK-VB 1 6 1 s 809 infart
Hylaeus communis Nylander, 1852 SK-YO 1 6 1 7 s v 703-912 öv
Hylaeus confusus Nylander, 1852    SK-VB 1 6 8 s v 703-829 v
Hylaeus hyalinatus F. Smith, 1842 SK-ÅN 1 6 1 s 707 v
Hylaeus rinki (Gorski, 1852)    BL-JÄ 1 6 1 v 901 v
Halictidae . smalbin     
Halictus rubicundus (Christ, 1791)    SK-TO 1 6 2 s v 514-829 v
Halictus tumulorum (L., 1758)    SK-NB 1 2 3 6 3 18 s v 516-912 öv
Lasioglossum albipes (Fabricius, 1781)    SK-TO 1 3 6 6 s v 507-912 öv
Lasioglossum calceatum (Scopoli, 1763)    SK-LU 1 3 6 6 9 s v 422-912 öv
Lasioglossum leucopum (Kirby, 1802)    SK-NB 1 2 3 6 3 27 s v 504-912 öv
Lasioglossum leucozonium (Schrank, 1781)    SK-VB 1 6 9 s v 717-912 öv
Lasioglossum morio (Fabricius, 1793)    SK-HS 1 2 3 6 1 9 v 422-912 ö
Lasioglossum punctatissimum (Schenck, 1853)    SK-UP 1 3 1 v 422
Lasioglossum rufitarse (Zetterstedt, 1838)    SK-LU 1 6 1 s 522 ö
Lasioglossum semilucens (Alfken, 1914)    SK-VS 1 6 1 12 s v 514-822 öv
Sphecodes albilabris (Fabricius, 1793)    SK,SÖ,UP 1 2 3 6 4 16 hos v >200 422-912 öv
Sphecodes crassus Thomson, 1870    SK-VB 1 3 1 s 527 v
Sphecodes ephippius (L., 1767)    SK-ÅN 1 3 6 3 13 hs v 422-912 öv
Sphecodes geofrellus (Kirby, 1802)    SK-HS 1 3 6 7 s v 527-707 öv
Sphecodes gibbus (L., 1758) SK-NB% 1 3 6 2 s 703-707 v
Sphecodes hyalinatus von Hagens, 1882 HA-TO% 1 6 1 v 707 ö
Sphecodes monilicornis (Kirby, 1802) SK-NB% 1 6 2 s v 522-822 öv
Sphecodes pellucidus F. Smith, 1845 SK-BV% 1 3 6 3 6 hs v 516-901 v
Megachilidae - buksamlarbin mm      
Anthidium punctatum Latreille, 1809    SK-ÅN 1 6 1 7 3 v 608-717 öv
Coelioxys conica (L.) (=quadridentata )) SK-NB% 1 6 11 hs v 612-809 öv
Coelioxys elongata Lepeletier, 1841 SK-VS 1 6 1 h 719 öv
Coelioxys inermis (Kirby, 1802) SK-NB% 1 6 1 v 822 v
Coelioxys rufescens Lepeletier, 1825 SK-ÅN% 1 6 1 h 703 ö/v
Hoplitis claviventris (Thomson, 1872) SK-PI 1 3 6 1 2 hs v 707-817 v
Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802) SK-GÄ% 1 3 6 4 1 s v 527-809 öv
Megachile circumcincta (Kirby, 1802)    SK-LU 1 3 6 2 4 hs v 608-704 öv
Megachile ligniseca (Kirby, 1802) NT2000 SM-GÄ% 1 6 1 ha 719 infart
Megachile versicolor F. Smith, 1844    SK-VB% 1 6 5 s v 707-829 v
Osmia bicolor (Schrank, 1781) SM-GÄ% 1 6 4 2 s v 504-514 v
Osmia bicornis……..(=rufa) SK-TO% 1 3 1 v 507 v
Trachusa byssina (Panzer, 1798)    SK-JÄ 1 6 6 s v 703-719 öv

74

Chrysidae - guldsteklar 
Hedychridium ardens (Coquebert, 1801) SK-TO 1 3 6 11 ho v 604-612 öv
Hedychridium cupreum (Dahlbom, 1845) ?? 1 3 1 h 604 ö
Hedychrum nobile (Scopoli, 1763) ?? 1 6 1 6 hs v 707-822 öv
Holopyga generosa  (Förster, ….) NT2000 BL-VS% 1 3 6 3 s 703-716 v
Omalus auratus L. ?? 1 6 1 h 703 v

5

Eumenidae - solitära getingar
Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) SK-GÄ 1 3 1 h 422 v
Ancistrocerus oviventris (Wesmael, 1836) 1 6 1 s 707 v
Ancistrocerus trifasciatus (Mueller, 1776) SK-LU 1 6 3 s v 822 v
Discoelius zonalis (Panzer, 1801) 1 6 1 s 817 v
Eumenes coronatus (Panzer, 1799) 1 3 6 2 1 s v 707-817 öv
Eumenes pedunculatus (Panzer, 1799) ÖL,SÖ-LU 1 6 1 s 822 v
Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius, 1793) 1 6 1 v 717 ö

7

Melittidae - blomsterbin
Macropis europaea Warncke, 1973 1 6 2 s 719 v

1

Mutillidae - spindelsteklar 
Smicromyrme rufipes (Fabricius, 1787) SK-HS 1 6 4 h v 707-717 öv

1



Bilaga 1. Artförteckning 4

                                                     Lindormsnäs
OrdninFamilj Rödlista Utbred- belägg      belägg resp år   antal ex  metod fler tids- lokal Kommentar 

Art 2005 ning 2002..06 2 3 4 5 6 m f ?/a h,ha,o,s v obs spann ö-v

Pompilidae - vägsteklar 
Agenioideus cinctellus (Spinola, 1808) SK-LY% 1 3 6 4 2 v 527-822 öv
Anoplius concinnus (Dahlbom, 1843) SK-LU% 1 6 3 h 717-719 strand
Anoplius nigerrimus (Scopoli, 1763) SK-LY% 1 6 7 s v 707-901 öv
Anoplius viaticus (Linnaeus, 1758) SK-VB 1 2 3 6 34 10 59 hos v >> 416-912 öv
Arachnospila anceps (Wesmael, 1851) SK-VB 1 3 6 52 s v 527-912 öv
Arachnospila fumipennis (Zetterstedt, 1838) SK-TO 1 3 1 v 527 ö
Arachnospila hedickei (Haupt, 1929) SM-LY% 1 2
Arachnospila rufa (Haupt, 1927) SK-GÄ 1 2 3 6 5 9 s v 604-901 öv
Arachnospila spissa (Schiødte, 1837) SK-VB 1 3 1 h 704 v
Arachnospila trivialis (Dahlbom, 1843) SK-PI 1 2 3 6 1 2 25 v 522-901 öv
Arachnospila westerlundi (Morawitz, 1893) NT SM-NB% 1 6 2 11 h v 707-817 ö
Ceropales maculata (Fabricius, 1775) SK-HS 1 3 6 5 s v 527-912 öv
Dipogon bifasciatus (Geoffroy, 1785) SK-PI 1 6 1 v 822 v
Episyron albonotatum (Vander Linden, 1827) NT2000 SK-HS 1 6 2 v 719-822 v
Episyron rufipes (Linnaeus, 1758) SK-VB% 1 2 3 6 15 6 hs v 604-822 öv
Evagetes alamannicus (Blüthgen, 1944) GO,GS 1 6 2 v 822-901 öv
Evagetes crassicornis (Shuckard, 1835) GO-NB 1 6 1 9 v 817-912 öv
Evagetes pectinipes (Linnaeus, 1758) SK-LY% 1 2 6 2 7 hs v 522-822 öv
Evagetes sahlbergi (Morawitz, 1893) SK-TO 1 3 6 3 v 604-817 öv
Pompilus cinereus (Fabricius, 1775) SK-VR% 1 3 6 6 12 hs v 604-901 öv
Priocnemis exaltata (Fabricius, 1775) SK-LU 1 3 6 8 hs v 707-901 öv
Priocnemis perturbator (Harris, 1780) SK-LY 1 6 1 v 608 v
Priocnemis pusilla (Schiødte, 1837) SK-VR 1 6 3 v 608-707 öv

23

Sphecidae - rovsteklar 
Ammophila pubescens Curtis, 1829 SK-Me 1 6 6 10 v 707-829 öv
Ammophila sabulosa (L., 1758) SK-TO 1 2 3 6 8 8 19 o v >> 604-901 öv
Astata boops (Schrank, 1781) SK-ÅN 1 6 1 h 717 ö
Astata pinguis (Dahlbom, 1832) SK-LU% 1 6 4 hs v 612-707 öv
Bembix rostrata (L., 1758) VU(EN2000) SK-UP% 1 2 3 6 3 38 13 ho v >> 703-809 öv
Cerceris arenaria (L., 1758) SK-ME 1 6 5 8 2 hos v 703-829 öv bb:palst
Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1789) SK-LU% 1 3 1 s 707 v
Cerceris rybyensis (L., 1771) SK-GÄ 1 6 5 so v 717-822 v bb:palst
Crabro cribrarius (L., 1758) SK-VB 1 3 1 s 707 v bb:kirskål
Diodontus medius Dahlbom, 1845 SM-ÅS% 1 6 1 s 612 strand
Dolichurus corniculus (Spinola, 1808) SK-NB 1 6 9 v 822-912 öv
Ectemnius continuus (Fabricius, 1804) SK-TO 1 2 3 6 2 9 s 704-912 v bb:kirskål,pal.gull
Ectemnius dives (Lepeletier & Brull‚, 1834) SK-GÄ% 1 6 3 s 817-827 v bb:gullris
Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804) SK-VB 1 6 1 s 829 v bb:gullris
Ectemnius rubicola (Dufour & Perris, 1840) SM-GÄ% 1 3 1 h 704 v
Lestica clypeata (Schreber, 1759) NT SK-GÄ%% 1 6 3 s 717-829 v bb:palst,gullr
Lestica subterranea (Fabricius, 1775) NT SK_NB% 1 6 2 s 703-717 v bb:kirskål,pal.
Mellinus arvensis (L., 1758) SK-ME 1 2 6 15 h v 817-829 öv
Mimesa bruxellensis Bendroit, 1934 VU SM, ÖG ++? 1 6 3 v 822-912 ö
Mimumesa dahlbomi (Wesmael, 1852) SK-JÄ% 1 3 1 s 707 v bb:kirskål
Miscophus niger Dahlbom, 1844 SK-NB% 1 2 3 6 6 6 v 604-829 öv
Miscophus spurius (Dahlbom, 1832) SK-ME% 1 3 v 527 ö
Nysson trimaculatus (Rossi, 1790) SK-HS% 1 6 10 s v 707-912 öv
Oxybelus uniglumis (L., 1758) SK-NB 1 2 3 6 7 1 h v 604-901 öv
Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) SK-UP% 1 2 3 6 1 1 20 hos >> 703-912 öv
Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) SK-GÄ 1 2 3 6 19 23 10 hos v >> 514-912 öv
Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857) SK-VR 1 2 3 6 18 16 hs v 612-829 öv
Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805) SK-NB 1 3 6 24 4 v 604-717 öv
Trypoxylon attenuatum Smith, 1851 SK-GÄ% 1 6 v 822 ö
Trypoxylon minus de Beaumont, 1945 SK-TO 1 6 1 3 v 717-829 öv

30

Tiphidae - myrsteklar
Tiphia femorata Fabricius, 1775 1 6 2 v 707-822 öv

1

Vespidae - sociala getingar 
Dolichovespula media (Retzius, 1783) SK-TO 1 6 2 s 829 v
Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793) 1 6 1 v > 817 v
Paravespula germanica (Fabricius, 1793) 1 6 4 v > 822-901 öv
Paravespula rufa (L., 1758) 1 6 1 v > 711 v
Paravespula vulgaris (L., 1758) 1 6 6 v > 817-829 öv
Vespa crabro SK-VR, GÄ, N 1 2 3 6 4 o > 527-822 v ja:palst, gullr

6
Summa Hymenoptera / Aculeata - gaddsteklar 148

Lepidoptera - fjärilar
Dagfjärilar
Hesperiidae, Tjockhuvuden
Hesperia comma, silversmygare NT 1 6 o enl. J. Bergsten
Lycaenidae, juvelvingar
blåvinge, sp. ++ 1 6 o
Nymphalidae, praktfjärilar
Aphanthopus hyperantus, luktgräsfjäril 1 6 o v
Argynnis paphia, silversteckad pärlemorfjäril 1 6 2 foto v
Coenonympha pamphilus, kamgräsfjäril 1 6 4 o > v
Melitaea anthalia, skogsnätfjäril 1 6 4 o > v
Svärmare och spinnare
Aegeriideae, glasvingar 
Dipsosphecia ichneumoniformis, smygstekellik glasvinge 1 6 10 ho >10 703-704 v
Zygaenidae, bastardsvärmare 6
Zygaena filipendulae, allmän bastardsvärmareNT 1 6 4 ho >10 711 v
Malar & mott
Crambus hamellus 1 6 6 h >> 703 v
Pyrausta ostrinalis 1 6 5 s v > 522-711 v
Summa Lepidoptera - fjärilar 10

Övrigt 
Myrmeleontidae - myrlejonsländor 
xneu/myr.myrmelon formicarius 1 1* has v >>** 717* öv *=slända;**=tratt
Rhaphididae - ormhalssländor 
xrap.raphidiidae,ormhalsslända 1 1 522
Strepsiptera - vridvingar
Stylops ?melittidae Kirby, 1802 1 12 14 hos v >> 330-407 ö
Summa Övrigt 3

Totalt 335



   
 
Bilaga 2. Kommentarer till släkten och intressantare fynd 

Coleoptera – skalbaggar
Bibaggen Apalus bimaculatus (hotkategori NT) förekommer redan i slutet av mars talrikt på 
flera sublokaler och kan där ses kopulera och lägga ägg. Den kläckta pyttelilla larven söker 
upp bon av värdbiet. Den utvecklas i larver av vårsidenbiet Colletes cunicularius (Cederberg 
2003, Lönell & Edelsjö 2004). Att döma av antalet bibaggar i vaga-backen kan dess larver 
också leva i larver av Andrena vaga. ”I de grustag och småtäkter där arten förekommer bör 
inge släntning och genplantering ske” (citat från Artdatabankens Artfaktablad 2006-05-15). 
Skalbaggar ingår egentligen inte i inventeringen men de som hamnade i vattenskålar eller på 
annat sätt väckte mitt intresse togs om hand för utvärdering. I artförteckningen redovisas 
därför fynd av nästan 40 identifierade arter – vilket givetvis långt ifrån ger området rättvisa 
(också statistiken i artförteckningen är långt ifrån heltäckande). Skalbaggarna har i huvudsak 
bestämts eller kontrollerats av Gunnar Sjödin.  
Också den lilla löparen Lionychus quadrillum var redan i slutet av mars aktiv. Den gröna 
Cassida panzeri var tidigare rödlistad. Kortvingen Lomecusa emarginata lever hos myror 
(Myrmica). En annan kortvinge Oxyporus rufus utvecklas på skivlingar. Långhorningen 
Calopus serraticornis utvecklas i stubbar av tall. Jan Bergsten (pc) meddelar också fynd av 
majbaggen Meloe violaceus. 

Diptera - flugor & myggor 
Totalt listas nästan 140 namngivna arter. Inventeringen var i första hand inriktad på familjerna 
rovflugor Asilidae, svävflugor Bombylidae, stekelflugor Conopidae, blomflugor Syrphidae 
och stilettflugor Therevidae. För dessa familjer har i stort sett alla påträffade fynd utvärderats. 
Dessutom observerades givetvis åtskilliga husflugor Muscidae, spyflugor Calliphoridae, 
köttflugor Sarcophagidae och en eller ett par arter inom familjerna styltflugor 
Dolichopodidae, dansflugor Empididae, myllflugor Heleomyzidae, skridflugor Micropezidae, 
kärrflugor Sciomyzidae, bromsar Tabanidae, parasitflugor Tachinidae, borrflugor Tephritidae, 
ett par harkrankar Tipulidae, också stickmyggor Culicidae samt representanter för ytterligare 
ett par familjer omfattande mest mindre flugor. Av dessa har ofta bara typiska i fällorna 
påträffade arter utvärderats, i andra fall också en del på annat sätt insamlat material. 
Inventeringsresultatet får i dessa fall därför bara ses som stickprov.  
Den lilla kärrflugan Trypetoptera punctulata (Sciomyzidae) förekom ganska allmänt på blad 
av exv. skogsklöver. Dess vingteckning påminner snarare om borrflugor och dess biologi 
förefaller inte vara känd. Tre allmänna arter av myllflugor (Heleomyzidae) fanns i 
vattenfällorna. Övriga bearbetade släkten kommenteras nedan.  
Om inte annat anges är flugorna bestämda av mig med hjälp av egna opublicerade nycklar. 
Utbredning mm för flera familjer följer preliminära provinskataloger Bartsch 2005b (eller 
senare version).  

Asilidae rovflugor   
Åtta arter har noterats i sandtaget. Tillsammans med sex tillkommande arter vid Rösaringen 
finns i trakten drygt hälften av från Uppland dokumenterade arter. Pamponerus germanicus är 
en i Svealand sällsynt art som kräver varma sandiga biotoper, i Götaland förekommer den 
oftare. Från Uppland är den under de senaste 100 åren är bara känd från Lindormsnäs sandtag 
och från övriga Svealand också från Västmanland, Värmland (Berglind 2003) och Dalarna där 
den har sin nordgräns. Dess larv utvecklas på diverse rötter i sand (möjligen har jag träffat på 
kläckta puppskinn i sandtaget). Machimus intermedius är en annan ovanlig rovfluga som bara 
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förekommer i varma sandiga lägen och som här befinner sig på nordgränsen av sitt 
utbredningsområde. Sentida fynd är bara kända från Öland, Södermanland (Gnesta) och några 
lokaler i Uppland, bl.a. Rösaringen och Kersödraget.  
Anm: Jag föredrar att använda benämningen Machimus intermedius (Holmgren, 1852) trots att denna 
synonymiserades med M. setibarbis 1968 av L. Lyneborg. Skälet är att tyska specialister menar att 
nordeuropeiska fynd kan bestå av ett komplex av flera arter. Mina turkiska exemplar av M. setibarbus Loew, 
1849 är betydligt större – i övrigt kan jag dock inte se någon skillnad.  
 
Bombylidae svävflugor  
Sandtaget är ett eldorado för svävflugor med anknytning till varma sandmarker. Alla i 
Svealand under de senaste 30 åren kända sandmarksarter förekom, flera talrikt. Speciellt 
intressant är två ovanliga arter, Anthrax anthrax (observerades flera gånger) och Bombylius 
minor som besökte blommor av åkervädd. Anthrax-larver utvecklas sannolikt i puppor av 
fjärilar eller i bon av steklar. Bombylius-larver utvecklas parasitiskt i bon av sandbin.  
 
Calliphoridae spyflugor  
Åtminstone sju arter av spyflugor har identifierats. Flugorna har bestämts eller kontrollerats 
av C. Bergström. Uppgifter om utbredning följer Rognes 1991. 
 
Conopidae stekelflugor  
Bara två allmänna arter påträffades. Larver av stekelflugor lever parasitiskt på ägg av 
gräshoppor och i bon av eller i steklar. Flugan påträffas normalt i samband med blombesök i 
betydligt blomrikare miljöer än vad fallet var här i år.   
 
Dolichopodidae styltflugor  
Styltflugor påträffas oftast i buskage av olika slag. Den typiska sandmarksarten Sciapus 
wiedemanni förekom i antal i vattenfällorna i sandtaget. Bestämd av M. Sörensson.  
 
Sarcophagidae köttflugor  
Ett urval av bl.a. köttflugor Sarcophagidae har plockats ur fällorna. Sju olika arter urskiljdes. 
De består till största delen av vid solbelysta sandområden förekommande små arter av släktet 
Metiopa som passar på att lägga ägg på steklars byten i samband med att honan öppnar eller 
vänder sig för att dra ner bytet i bohålan. De fanns överallt i stekelkolonierna. Sannolikt 
tillhörde de flesta M. argyrocephala. Överallt förekom också stora grå köttflugor med 
schackbrädesmönster på rygg och bakkropp, bl.a. Sarcophaga carnaria och S. lasiostyla. 
Flugorna har bestämts eller kontrollerats av C. Bergström. Utbredningen följer Rozkosny 
1984 som för S. lasiostyla dock bara uppger SK-ÖL.  
 
Syrphidae blomflugor  
För ett i alla fall 2006 ganska blomfattigt sandtag är 68 noterade arter ett bra resultat. I 
Rösaringens tallhedsdominerade natur blev det bara 36 arter, sammantaget 77 arter. Arter vars 
larver lever av bladlöss och vars flugor är rörliga dominerar. Allmännare arter vars larver 
utvecklas i örter fanns också – exv. Cheilosia flavipes som utvecklas i rötter av maskros. 
Chalcosyrphus valgus, humlelika pälsblomflugan Criorhina ranunculi och Spilomyia 
diophthalma har sannolikt utvecklats i rötad ved i angränsande biotoper med äldre asp. Alla 
tre flugorna förekommer numera oftare – Spilomya diophthalma har utgått ur rödlistan och 
Criorhina ranunculi klassas nu i kategori NT (I rödlista 1987 ansågs den vara försvunnen från 
Sverige men kan sannolikt utgå i nästa rödlista, se också Nilsson 2006). Microdon mutabilis 
är ett exempel på en art vars larver lever på myrornas larver i de myrstackar som växt upp i 
antal på ruderatmarken. En kopulation observerades vid en med gräs bevuxen stack. 
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Platycheirus tarsalis är en art som förekommer sällsynt men har stor utbredning, bara ett par 
tidigare fynd är kända från Uppland. I sandtaget besökte en hane blommor av maskros.  
Blomflugor tas gärna som byte av läppstekeln som sågs flera gånger jaga i ruderatmarkens 
blombestånd. I sandtaget identifierade byten bestod av blomflugorna Cheilosia longula, C. 
vernalis, Dasysyrphus pinastri, Eristalis interrupta, Helophilus affinis, Syrphus ribesii och 
Xylota segnis. Benämning och angiven utbredning följer Bartsch 2002a eller senare 
opublicerade tillägg. Se också Bartsch 1993 angående blomflugor i Upplands Bro.  
 
Tabanidae bromsar  
Sju arter har påträffats. Hybomitra muehlfeldi och Tabanus maculicornis som byte av 
läppstekeln. Också den allmänna Hybomitra bimaculata brukar tillhöra stekelns byten. 
 
Tachinidae  parasitflugor  
19 arter påträffades. De flesta är vanliga arter som ganska ofta återfinns i vattenfällor. Flera är 
torrmarksarter, den lilla svarta Phania funesta (Meigen) är tidigare bara är känd från Skåne, 
Gotland (bl.a. Fårö, Sörensson 1989) och Gotska Sandön. Den håvades in på den torra 
ruderatmarken. Åter ett exempel på värmeälskande djur som här finns långt utanför sitt 
tidigare kända utbredningsområde. En annan liten art Phasia barbifrons (Girschner) anmäldes 
i Bergström & Bartsch 2005 som ny för Norden (från Järfälla) men tycks ha expanderat 
kraftigt de senaste åren (pc C. Bergström). Carcelia tibialis är en förhållandevis sällsynt art 
med i första hand anknytning till mossar. Flugorna har bestämts eller kontrollerats av C. 
Bergström. Uppgifter om utbredning enl. pc C. Bergström. 
 
Therevidae stilettflugor  
Den ena av de två arterna var den stora relativt ovanliga Pandivirilia eximia vars larv är 
rovlevande i död ved.   
 
Hymenoptera, Aculeata – gaddsteklar 
En ingående beskrivning av gaddsteklar och deras generella miljökrav ges i Abenius & 
Larsson 2004. Inventering av gaddsteklar på Mälaröarna vid Ridö ges i Nilsson 1991.  

Apoidea (Andrenidae, Apidae (inkl. Anthophoridae), Colletidae, Halictidae, 
Megachilidae, Melittidae) - bin och humlor 
Bin och humlor lever av och hemför pollen och nektar från blombesök som föda åt larverna. 
Solitära bin och humlor anlägger sina bon i sand, mark, murar och död ved och liknande. De 
flesta arterna är mer eller mindre specialiserade och trivs i öppna solbelysta och varma 
omgivningar och är beroende av riklig tillgång med lämpliga blommor i omgivningen. Flera 
arter bygger inga egna bon utan lägger sina ägg och utvecklas i andra specifika arters bon (s.k. 
gökbin resp. snylthumlor). Beträffande humlor utvärderades framförallt fynd från 
vattenskålar. Bara ett fåtal kompletterande direktfångster gjordes – varför antalet redovisade 
arter sannolikt understiger antalet i sandtaget påträffade eller förekommande arter.  
Inventeringen inbringade 74 humlor och bin, dvs. nästan lika många som de 76 arterna vid 
inventeringen vid närbelägna Rösaringen. Det sammanlagda antalet för båda lokalerna är 101, 
vilket är drygt hälften av de i Uppland kända arterna. Medan flera i Lindormsnäs har 
anknytning till just grustag har de från Rösaringen i större omfattning anknytning till 
hedtallskog.   
En stor andel arter har påträffats både i fällor och genom direktplock. Bara 17 arter har 
påträffats enbart genom fällfångst, och 20 arter bara genom direktplock eller observation.  
Två bin är dominerande – det mycket tidiga sandbiet Andrena vaga och det tidiga slembiet 
Colletes cunicularius. De förekommer båda i stora kolonier i framförallt rasbranter men också 
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på plan mark. Ett flertal blodbin inom släktet Sphecodes och getingbin inom släktet Nomada 
lever som gökbin hos dessa arter, däribland stora S. albilabris som tidigare varit rödlistad men 
här förekom talrikt. Den allmännaste bland getingbina var Nomada lathburiana. En annan 
ektoparasit på A. vaga och C. cunicularius är bibaggen som kan ses i antal i slutet av mars till 
början av april. Speciellt de individer av A. vaga som flyger tidigt är i hög grad parasiterade 
av en stekelvridvinge inom släktet Stylops. Se vidare under Strepsiptera nedan.  
För flera av bina noterades bara ett eller ett fåtal fynd. För andra hundratals eller som för A. 
vaga och C. cunicularius tusentals. 
En hona av tapetserarbiet Megachile ligniseca påträffades i samband med dess blombesök på 
väddklint Centaurea scabiosa intill infarten till grustaget. På samma bestånd sågs flera 
liknande tapetserarbin – möjligen tillhörande samma art. Arten har sina bon i murkna lövträd 
med större kläckhål av träfjäril (Cossus) och större skalbaggsarter. Sådan biotop finns mellan 
sandtaget och Mälaren. Den är närmast känd från hygge med kvarlämnade döda lågor i 
Järfälla (Bartsch 2004). Humlan Bombus subterraneus har samma utbredning och val av 
habitat som liten bastardsvärmare och är knuten till öppna odlingslandskap. I Lindormsnäs 
västliga ruderatmark förekommer den numera ovanliga ”allmänna bastardsvärmaren” 
Zygaena lonicera. Humlan förekom också vid Rösaringen.  
Både Megachile ligniseca och Bombus subterraneus upptogs i Rödlistan 2000 (Gärdenfors 
2000) i kategori NT men båda har utgått i den senaste rödlistan.  
Vid närliggande Rösaringen påträffade rödlistade fibblesandiet Andrena fulvago (NT) och 
pärlbiet Biastes truncatus (VU) bör båda kunna trivas i detta grustag. Andrena fulvago samlar 
pollen av bl.a. gråfibblan Hieracium pilosella vilken förekommer rikligt grustaget. Biastes 
truncatus är boparasit hos solbina Dufourea dentiventris (NT) och D. inermis (VU), vars bon 
anläggs i fin humusblandad sand i vägkanter, stigar och markblottor med varmt mikroklimat.  
Värdarter för i sandtaget förekommande gökbin i släktet Coelioxys är enligt tyska web-källor:  
- Coelioxys conica (=quadridentata): Anthophora furcata, Megachile circumcincta, 
Megachile willughbiella, Trachusa byssina
- Coelioxys elongata: Megachile willughbiella, Megachile circumcincta, Megachile ligniseca, 
Megachile centuncularis 
- Coelioxys inermis: Megachile centuncularis, Megachile versicolor, Megachile alpicola 
- Coelioxys rufescens: Anthophora quadrimaculata, Anthophora furcata.  
Understrukna arter har antingen påträffats vid Lindormsnäs, Rösaringen eller i Järfälla (och 
förekommer därför troligen också i eller nära Lindormsnäs).  
Av länets 30 rödlistade bin & humlor anges 11 som försvunna. Dessa och de flesta övriga har 
anknytning till ängar och andra biotoper inom jordbruket (Gärdenfors 2005).   
Angivna benämningar och utbredningsområden följer i stort sett Erlandsson, S., Janzon L.-Å. 
& B. G. Svensson 1988, 1990, 1991. L. Norén har bestämt eller kontrollerat rovsteklarna. 
 
Chrysidae guldsteklar  
Guldsteklars larver lever som parasiter på larver av andra steklar. Fem arter guldsteklar 
påträffades i sandtaget. Den sällsynta Holopyga generosa var en av dessa och klassades i 
rödlista 2000 i kategori NT men har utgått i den senaste. Den är knuten främst till öppna och 
halvöppna, magra torrmarker, men värden är obekant. Hedychrum nobile parasiterar på larven 
av läppstekeln Bembix rostrata.  
Vid inventeringen av närbelägna Rösaringen blev resultatet sju guldsteklar, varav fem 
tillkommande med anknytning till steklar med bon i död ved.  
L. Norén har bestämt eller kontrollerat guldsteklarna. 
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Mutillidae spindelsteklar  
Fynd av spindelstekeln Smicromyrme rufipes gjordes på flera sublokaler. Släktet har fått sitt 
namn av att honorna är vinglösa och därmed liknar spindlar. Spindelstekelhonan gräver sig 
ned i sanden och lägger sina ägg på andra gaddsteklars avkomma, där spindelstekelns larv 
sedan livnär sig på den primära stekellarven. 

Pompilidae vägsteklar  
Vägsteklar rör sig mest på marken eller på marknära buskage eller ved. De påträffas i 
samband med att de letar efter spindlar som förlamas och släpas hem som föda åt larverna 
eller när de besöker blommor för egen föda. De kan även ses i samband med blombesök. 
Vägsteklar är mycket snabba och är svåra att fånga med nät eller sugburk, de faller däremot 
lätt i på marken placerade vattenskålar. Honor av samtliga arter utom de som tillhör släktet 
Ceropales fångar spindlar som dras hem till i marken grävda bon. Arterna inom släktet 
Ceropales kan kallas gök-vägsteklar då det i lämpligt ögonblick placerar sitt ägg på av andra 
spindlar hemsläpat byte innan detta dras ner i boet.  
I sandtaget påträffades 23 arter. Den i detta sammanhang mest intressanta är Westerlunds 
vägstekel Arachnospila westerlundi av vilken 2 hanar och 11 honor hittades i vattenfällorna i 
östra delen på åstungans sandslänter. Den är i länets sandtag också känd från Ekerö. Episyron 
albonotatum påträffades också vid inventering av närbelägna Rösaringen (Bartsch 2003), den 
har utgått ur rödlistan (rödlista 2000: NT). Bland övriga mer krävande arterna kan nämnas 
Pompilius cinereus som förekom på flera lokaler inom grustaget och vid Säbyholmsvikens 
strand.   
Vid Rösaringens inventering påträffades 25 arter. Sammantaget för båda lokaler blir det 29 
arter, vilket är nästan hälften av den svenska faunan och nära 60% av den i Svealand kända.    
För Stockholms län tar Rödlista 2005 upp totalt sju vägsteklar varav två anses försvunna. 
Flera är som Arachnospila westerlundi  beroende av sandmarker i en eller annan form.  
Vägsteklarna har bestämts eller kontrollerats av J. Abenius. Angiven utbredning följer 
huvudsakligen Wolf 1969 och 1972.  

Sphecidae rovsteklar  
Steklarnas honor jagar flugor, skalbaggar, fjärilar, spindlar mm. Många arter är hårt 
specialiserade på vissa bytesdjur. Bytet tas hem till i sand, övrig mark, stjälkar eller i död ved 
anlagda bon. Ofta förekommer en långt driven specialisering. Några släkten omfattar arter 
som lever som parasiter hos rovsteklar och andra gaddsteklar. Dessa bon anläggs i öppna 
solbelysta och varma lokaler, ibland i stora kolonier.   
I sandtaget återfanns 30 arter rovsteklar, de flesta typiska sandmarksarter. Vid Rösaringen 
fanns 35 arter. Sammantaget ger detta 44 arter eller drygt en tredjedel av de från Uppland ca 
115 dokumenterade arter. Användning av speciellt till rovsteklar anpassade fångstmetoder kan 
sannolikt ge fler arter. 
Fyra av de påträffade rovsteklarna är rödlistade: Bembix rostrata VU (EN i rödlista 2000), 
Lestica subterranea NT, Lestica clypeata  NT och Mimesa bruxellensis VU.   
Jag lärde känna läppstekeln Bembix rostrata på Öland under 1970-talet. I samband med 
inventeringen vid närbelägna Rösaringen sågs ett par läppsteklar besöka blommor av 
backtimjan. Några bohål kunde dock inte påträffas. Detta ledde mig till ett första besök i 
grustaget Lindormsnäs (2002) – där stekeln visade sig förekomma rikligt – vid bohål i 
”bembix-backen” men också vid blombesök på åkertistel och gullris.  
I samband med uppföljning påföljande år (2003) påträffades läppstekeln över hela grustaget 
på flera sublokaler – också i nordvästra hörnet där exploateringen av grustaget nu har 
återupptagits. Innevarande år (2006) förekom läppstekeln ”talrikare än någonsin” och fanns 
spridd över alla undersökta delar av grustaget där exploatering inte pågick. Populationen 

 5



uppskattas uppgå till ett par tusen individer. Denna extremt stora population har sannolikt 
byggts upp successivt under de ca 25 år som täkten har legat i träda. Årets tidvis extremt torra 
sommar kan ha bidragit till en kortare säsong för stekeln (brist på byten?) än normalt och 
möjligen blir nästa års population därmed tillfälligt mindre.  
Adlerz 1916 anger fynd från Uppsalatrakten. Stekeln har troligen gynnats av grustäkter i 
Stockholms och Uppsala län. Själv har jag sett ett uppvaktande par vid Kersödraget (Ekerö) 
(Bartsch 2002) samt ett tiotal individer vid sandkulle invid nedfarten till nedlagda Husby 
grustag någon mil längre norrut (Munsö) (Bartsch 2003).  
Läppstekelns honor fångar flugor som byte till sina larver. Flera bohål kan parallellt försörjas. 
Dess biologi och levnadssätt på framförallt Öland beskrivs och avbildas i Larsson & Tengö 
2006. I några fall vittjades till boet inflygande steklar på sitt byte (det gick oftast bra att bara 
”låna” bytet en stund för bestämning). Honan sågs också städa boet – dvs. bära ut flugor vars 
innandömen hade ätits upp av larven. De utburna resterna togs snabbt om hand av myror och 
skalbaggar. Sålunda identifierade byten var: blomflugorna Cheilosia longula, C. vernalis, 
Dasysyrphus pinastri, Eristalis interrupta, Helophilus affinis, Syrphus ribesii och Xylota 
segnis och bromsarna Hybomitra muehlfeldi och Tabanus maculicornis samt parasitflugor i 
släktet Tachina.  
Rovstekeln Lestica clypeata är ca 8 mm lång med relativt kraftigt byggd kropp. Honan är 
svart och har gula band på bakkroppen. I Sverige förekommer den mycket sällsynt och lokalt 
från Skåne till Gästrikland, närmast känd från husbehovstäkten vid Rösaringen (Bartsch 
2003), norr om Ekolsundsviken vid Örsundsbro och på ett par lokaler i anslutning till Mälaren 
i Västmanland. Den bygger sina bon i befintliga insektsgångar i murkna, torra solexponerade 
trädstammar och stockar. Varje bocell provianteras med 10–15 småfjärilar företrädesvis 
gräsmott, Crambinae, varefter den försluts med träspån (ArtDatabanken AF rev. 2002). Flera 
honor besökte blommande gullris och palsternacka i kanten av ruderatområdet på västra sidan 
som gränsar mot mälarnära lövskog.   
Rovstekeln Lestica subterranea liknar den föregående och är knuten till varma, magra, 
sandiga torrängsmarker med god förekomst av gräsmott. Flera honor besökte blommande 
kirskål och palsternacka i kanten av ruderatområdet på västra sidan som gränsar mot 
mälarnära lövskog. Den är närmast känd från lokaler vid Rösaringen (Bartsch 2003) där den 
flera gånger sågs flyga hem med gräsmottet Chrysoteuchia culmella (L.) (Pyralidae / 
Crambinae) under sig – vilken syn! Stekeln förekom tidigare från Skåne till Norrbotten men 
förekomsten tycks ha minskat kraftigt (Gärdenfors 2005).  
Rovstekeln Mimesa bruxellensis är en ca 9 mm lång smal övervägande svart rovstekel med 
långt skaftad bakkropp vars främre bakkroppssegment är rödfärgade. Bona består av 
decimeterlånga gångar i sand vid gräsrötter och förses med dvärgstritar (Iassinae). Stekeln är 
inte tidigare känd från länet, men väl med enstaka fynd från Uppsala (1984) och 
Södermanland (1990) (ArtDatabankens AF rev. 2006). Tre honor påträffades i vattenfällor 
som utplacerades på slänterna på östra sidan av grustaget. Vattenfällorna vittjades med 3 till 5 
dagars mellanrum under tiden 22 augusti och 12 september.  
Också bivargen Philanthus triangulum förekommer talrikt. Dess kända utbredning i landet i 
slutet av 1970-talet redovisas i Erlandsson 1978.  
Ytterligare 10 rödlistade rovsteklar anges för länet i Rödlista 2005 (Gärdenfors 2005), varav 
fyra som försvunna. Den annars bara från Öland kända Gorytes quinquecinctus EN 
påträffades i länet för första gången 2003 i samband med min inventering av Kersödraget 
(Bartsch 2003) och vid uppföljande besök året därpå tillsammans med L. Norén. Allteftersom 
örtfloran får fäste i Lindormsnäs sydvända höga rasbranter bör också här motsvarande 
biotoper kunna erbjudas.  
Skogen mellan grustaget och Mälaren erbjuder lämpliga biotoper för arter med    
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anknytning till död ved. I samband med inventering i Järfälla konstaterades den rödlistade 
Crossocerus congener på asplåga (inkl. två tidigare rödlistade arter Crossocerus assimilis och 
Ectemnius sexcinctus, Bartsch 2004). L. Norén har bestämt eller kontrollerat min bestämning 
av rovsteklarna. Utbredning enligt Lomholdt 1975. 
 
Eumenidae, Mutillidae, Tiphiidae, Vespidae - getingar m fl. 
I denna grupp observerades 15 arter i grustaget. Den snälla och numera i länet ganska vanliga 
bålgetingen Vespa crabro jagade samtidigt med mig bland blommorna i det förvildade 
beståndet av gullris på västra ruderatmarken. Jag kunde åter konstatera att friska byten oftast 
lätt undkom dess fångstförsök. Sju solitära getingar Eumenidae noterades i sandtaget – lika 
många som vid Rösaringen, det sammantagna antalet var 11.  
Av i rödlistan för länet upptagna arterna i ovannämnda familjer är tre försvunna, den första är  
sandjägarstekeln Methoca ichneumoides och övriga två är beroende av död ved mm.  
Arter inom de tre förstnämnda familjerna har bestämts eller kontrollerats av J. Abenius eller 
L. Norén.  
 
Formicidae - myror 
Myror Formicidae förekommer allmänt i sanden vid de östra sandslänterna. På västra sidans 
beväxta ruderatmark har marklevande myror givit upphov till åtskilliga jordhögar. I 
anslutning till dessa utvecklas blomflugor av släktet Microdon. Ett antal myror har tagits 
tillvara men de har inte utvärderats. Amazonmyran Polyergus rufescens som håller sig med 
slavar av myror inom Formica fusca – gruppen är den enda rödlistade i länet men anses 
försvunnen här och förekommer annars på betesmark – men vem vet – kanske sandtagets 
varma lokaler kan erbjuda den vad den behöver.   
 
Orussidae, Siridiae, Xiphyriidae - vedlevande växtsteklar 
De tre i rödlistan upptagna växtsteklarna är vedlevande. I samband med inventering av 
närbelägna Rösaringsåsen (Bartsch 2003) påträffades röd parasitväxtstekel Orussus abietinus 
på död ganska klen tall. Avverkning av en del av de uppväxande tallarna bör kunna gynna 
förekomsten av denna vackra stekel vars antenner är placerade nedanför ögonen!   

Lepidoptera - fjärilar 
Fjärilsfaunan har knappt beaktats. Som tur var tog jag ett par bilder och ett belägg av den på 
västra ruderatmarken inte ovanliga allmänna bastardsvärmaren Zygaena filipendulae, numera 
rödlistad i kategori NT. På västra sandfältet visade sig att det som jag först uppfattade vara 
hanar av bivargen i själva verket vara den smygstekellika glasvingen Dipsosphecia 
ichneumoniformis. Den flög i antal bland blommande vit luzern.  
Dessutom har några observerade eller i vattenfällor påträffade dagfjärilar mm har noterats. 
Också silversmygaren Hesperia comma påträffades och sandgräsfjärilen Hipparchia semele 
kan tänkas förekomma eller trivas här (båda pc Jan Bergsten). Möjligen bör också 
ängsnätfjärilen Melitea cincia (NT) eftersökas på lokalen.  
Det fanns gott om skogsklöver, den lilla bruna klöversobermalen Anacampsis fuscella sågs 
dock inte till (sannolikt då jag då inte kände till dess utseende i tid). 
Övriga i artförteckningen upptagna arter har bestämts av L. Imby m.fl.  

Orthoptera - gräshoppor   
Den fanns gott om olika gräshoppor på de öppna ytorna, dessa ingår dock inte i inventeringen. 
Trumgräshoppan Psophus stridulus (EN) som förekommer på närbelägna Rösaringen sågs 
inte till. Biotopen bör dock kunna koloniseras av denna (om inte annat med viss hjälp).  
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Strepsiptera - vridvingar 
Honor av en stekelvridvinge inom släktet Stylops förekom allmänt mellan 
bakkroppssegmenten på tidigt flygande Andrena vaga. Senare flygande bin var knappt 
parasiterade alls. Många hanar observerades flyga och kopulera i början av april 2006. Redan 
2005 dokumenterades kopulation (av misstag) i slutet av mars. Sannolikt tillhör vridvingen 
Stylops melittidae som i Tyskland är känd för att parasitera på Andrena vaga. Bestämning har 
gjorts av S. Hellqvist och R. Hovemöller.  
 
Sländor bl.a. Raphidioptera - halssländor, Neuroptera - nätvingar
Det fanns gått om myrlejon –trattar flera platser. Några larver och puppor av Myrmelon 
formicarius grävdes fram. Rester av en utvecklad slända av samma art påträffades i 
vattenskål. Vidare noterades några ormhalssländor Raphididae och en i skrivande stund 
obestämd slända. Bestämning har gjorts med hjälp av Bergsten, J. (Johannes) 2005. 
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Bilaga 3. Dagboksutdrag  
 
Nedanstående dagboksutdrag innehåller noteringar om väder, växtlighet och andra 
förhållanden vid inventeringsbesöken samt uppgifter om observationer av insekter, olika 
intryck och funderingar.   
 
2006-04-07 
I år planerades en exkursion till sandtaget omkring den 30 mars tillsammans med intresserade 
entomologer för Entomologiska föreningen i Stockholm m fl. De mestadels molniga, kalla, 
inte planerbara väderleksförhållandena ledde till att besökstillfället flyttades flera gånger. Idag 
fanns dock enligt väderleksutsikterna efter inledande regn äntligen chans till sol längre fram 
på dagen. Kl. 12.30: såg blå himmel i väster och kunde då inte hålla mig längre utan styrde 
kosan till sandtaget. Vid framkomsten försvann de sista molnen och Andrena vaga fanns 
trevligt nog på plats. Redan min första med sugburken fångade hona infriade min förhoppning 
– det flög nämligen också en stekelvridvinge Stylops i burken. Den hade tydligen avbrutit 
kopuleringen i samband med insugningen i burken. Vid nästa titt var den borta – vart hade 
den tagit vägen? Den satt och kopulerade igen! Det visade sig svårt att ta bra bilder genom 
sugburken. Nu ringde jag Jan Bergsten som tidigare visat intresse. Klentroget lyssnade han på 
vad jag hade att säga – i Uppsala hängde nämligen fortfarande regnet i luften – men han satte 
sig snabbt i bilen och körde i riktning mot sandtaget. Under tiden tog jag ut bihonan ur burken 
och bedövade den med ett nyp i huvudet. Sedan stoppade jag honan med huvudet i sanden och 
ägnade mig en stund åt vaga-backen. Många A. vaga satt och solade, andra flög lite. De jag 
kontrollerade bar mestadels på en eller två honor av vridvingen. Nu började jag se hanar lite 
här och var. De flög på sitt otympliga sätt ofta ett par dm över sanden. Flera bibaggar var 
också i farten liksom den gråa svartbaggen Opatrum sabulosum. Nu återvände jag till min åtel 
(vaga-honan). Till min glädje hade en ny Stylops-hane hittat biet och kopulerade friskt med 
honan av vridvingen. Nu var det bara att fota så mycket jag ville. Första tussilago hade slagit 
ut. Jag såg att utforsling av sand åter hade börjat.  Snart kom Jan och vi fortsatte njuta av det 
som ovan redan relaterats. Senare gick vi till sydvästra delen av sandtaget. På de stora 
planerna och cunicularis-högen fanns mycket snö och pölar med smältvatten. Den sydvända 
hallonbacken med finsand var snöfri, solen sken fortfarande och det var också här full fart på 
bibaggarna.    
 
************ 
2006-05-04 
Klar morgon, sex grader, snabbt varmare. Sälgen blommar för fullt och vide börjar blomma. 
Fullt med vårsidenbiet Colletes cunicularis i sälgen. Hanar av Cheilosia urbana svävar intill 
och dess honor besöker blommor. Sätter ut fällor. Västra ruderatmarken pryds av fjolårs-
ståndare av bl.a. åkervädd, palsternacka, trädgårdsgullris, johannesört, tussilago och åkertistel. 
Vägstekeln Anoplius viaticus har kommit igång. På cunicularis-högen många bohål efter 
vårsidenbiet – samt färska spår efter motorcyklar (långsiktigt bara bra). I branten lite mer åt 
väst en koloni på kanske 1000 individer. Numera skuggigt på undre halvan (trots att löven 
inte har slagit ut) – hög tid att röja här. En hel del stora blodbin Sphecodes albilabris. Också 
backen i norr fullt med C. cunicularis. Fotar ett kopulerande par. Också här i skuggigaste 
laget på grund av uppväxande björk och tall. Jag skulle vilja sätta sågtänderna i dem på en 
gång. Sandjägare finns lite varstans i hela grustaget. Också i hallonbacken är det full fart hos 
vårsidenbina och vägsteklarna. Nedanför backen dags att gallra tall mm. Svävflugan 
Bombylius major är redan igång att släppa sina ägg över sanden. Åstungan på östra sidan är 
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gul av blommande tussilago i de lerhaltiga slänterna. Krossingellagret sterilt, bara delvis 
beväxt med ett tunt lager sandraggmossa Racomitrium canescens (eller någon närstående art). 
I vaga-backen är det full fart. Räknar till minst 300 A. vaga, över 100 svart- och gulrandiga 
gökbin inom släktet Nomada  (de flesta sannolikt tillhörande N. lathburiana och N. 
leucophthalma) och över 50 bl.a. äggläggande Bombylius major. Åtskilliga gråa svartbaggar 
Opatrum sabulosum och lilla löparen Lionychus quadrillum letar efter mat. Också här flyger 
några blodbin S. albilabris. Följer åsen till stora rasbranten – både C. cunicularis och A. vaga 
syns lite här och var. Flera fina småbiotoper längs brytningskanten. De enstaka glesa 
björkarna och tallarna kan bli stiliga träd i branten. På den plana grusmarken nedanför 
rasbranten har det kommit upp glest med ungtallar – om de glesas ut kan det bli fina 
sparbankstallar.  
 
2006-05-14 
Sent eftermiddagsbesök. Ganska molnigt efter en kylig men solig dag. Små skurar runt om. 
Ca 15 grader. Löven har spruckit ut på de flesta träd och buskar. Nu börjar röd fläder, 
maskros och smultron att blomma. Sälgen har redan blommat över och tussilagon har gått i 
frö. En av fällorna var full av myror – som tydligen hade blivit aktiva sedan sist. Alla fat har 
torkat ut men fynden går att återväta och vaska fram, bl.a. första fynd för året av den stora 
rovstekeln Podalonia hirsuta. På grund av den kalla brisen ganska låg aktivitet bland bina. 
Plastmuggar i hallonbacken har rubbats p g av sandrörelser – kom nu ihåg att jag ju brukade 
lägga stenar i botten vid tidigare inventering vid Rösaringens grustag. Flera av den tidigt på 
året vanliga rovflugan Lasiopogon cinctus finns i vattenfällor, liksom gröna sandjägaren och 
några vägsteklar. Sätter ut fler fällor.  
 
2006-05-22 
Morgonens tjocka moln lättar lite framåt halv 10 varför jag skyndar mig iväg. Solen tittar 
fram då och då, det är fuktigt och ca 18 grader. Blåst från Mälaren. För fullt blommar röd 
fläder, maskros, smultron, kärringtand och hägg. Blomflugan Cheilosia flavipes talrik i 
blommande maskros – en hona kryper ner längs stängeln för att lägga ägg i bladrosetten. Flera 
guldbaggar i farten. Nu har stickmyggen kommit – besvärande, glömde ta med myggstift. En 
hel del C. cunicularis och S. albilabris igång på de vanliga platserna. I vaga-backen förutom 
tidigare nämnda bin nu också hundratals rovflugor Lasiopogon cinctus. Åtskilliga av denna 
och Anoplius viaticus i vattenfällorna. Honor av A. vaga landar med stora gula pollensäckar 
på bakbenen. Humlelika pälsblomflugan Criorhina ranunculi besöker blommande hägg på 
avbaningsvallen – första gången som jag ser den besöka träd med utslagna löv.  
 
2006-06-08 
Blandat molnighet. Tjärblomster har börjat blomma på vägen till sandtaget - full fart på 
långhornsbina – men ser inga Bombylius medius som tidigare år. På ruderatmarken blommar 
nu också teveronika och rockentrav Arabis glabra. Maskrosen har blommat över. Här växer 
mycket klöver (visar sig vara mest skogsklöver). Blomflugorna Heringia pubescens och 
Pipizella viduata besöker hägg respektive smultronblommor. Tar in vissa och sätter ut andra 
vattenfällor. Numera bara liten aktivitet vid cunicularis-kullen och närliggande nu skuggade 
backar – förutom ett antal mindre blodbin (som exv. Sphecodes geofrellus) och några blad-
skärarbin. Sandytorna har torkat upp och blåsten har förorsakat sanddrev här och var. I 
hallonbacken upptäcker jag den ovanliga stilettflugan Psilocephala eximia. Vegetationen på 
sandplanerna börjar se torr ut. På östra sidans avbaningsvall blommar dock rönn för fullt, ser 
en blomfluga Chrysotoxum fasciolatum på löv av hägg. En första svävfluga Anthrax varius 
flyger över de öppna sandslänterna.  
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2006-06-12 
Jättesoligt och ca 30 grader. Nu har också hundkäx, blå lupin, gråfibbla, ett par höga fibblor 
och första skogsklövern slagit ut på ruderatplanen. Svävflugan Anthrax varius nu vanlig 
överallt, också Hemipenthes maurus. Några C. cunicularis och S. albilabris syns här och var. 
Tar in alla fällor då jag verkar ha fått det mesta av försommararterna. Kan därför göra en paus 
till början av juli. Får syn på kopulerande blomflugor Microdon mutabilis vid en av de många 
jordhögar som myrorna har åstadkommit på ruderatplanen. Dess larv livnär sig som parasit på 
myrornas ägg. Nu mest små blodbin och en och annan mikro-guldstekel i cunicularis-backen. 
I hallonbacken ser jag årets första rovfluga Pamponerus germanicus (en hona) och flera 
kägelbin Coelioxys conica. I vaga-backen allt lugnt. En kläckt större puppa går sönder när jag 
tänkte ta reda på den. Den tillhörde nog en större rovfluga. Häggen har blommat över – för 
varmt. Skönt med avslutande dopp i Säbyholmsviken.  
 
2006-07-03 
Jättesoligt och mellan 25 och 30 grader. Inledningsvis mycket myggigt, jag skulle nog ha haft 
långärmad skjorta istället! Idag ska Lars Norén tillstöta lite senare. Nu är det mycket som 
blommar, utöver tidigare nämnda också gulklöver, vitklöver, femfingerört, revfingerört, 
kirskål, första palsternackor, vit luzern, första nattljus, åkervädd, väddklint, vitmåra, 
prästkrage, rölleka, blåeld, äkta johannesört (H. perforatum). Ryssgubben håller på att 
blomma över. Saknar ljung och backtimjan!  Den stora blombocken Leptura quadrifasciata 
gottar sig i nyponblommor. Smultronen mogna överallt – gott. Sätter ut fällor på 10 platser. I 
detta väder måste de vittjas helst efter ett par dagar (så att saltet inte torkar in). Också på plana 
grusmarken med glest växande ungtallar nedanför storbranten sätter jag ut ett par. 
Specialfällan (kvadratisk genomskinlig plastask med vertikalt plastfönster i mitten) testas i 
västra slänten. Lägger sten och grovt salt i både muggar + skålar. Nu flyger inte bara senast 
nämnda svävflugor överallt rikligt utan också Anthrax anthrax, Thyranthrax fenestratus och 
Villa modesta syns till lite varstans - samt en första V. hottentotta. Vidare finns läppstekeln 
Bembix rostrata överallt, på västra sidan vid cunicularis-kullen, vid närliggande sandslänter, 
på mellanliggande sandplan och på östra sidan vid bembix-backen, vaga-backen, bembix-
svackan och intilliggande sandområden. I vaga-backen uppskattas antalet bohål till minst 
1000. På väg till och vid stora rasbranten finns fler. Jehanders truckförare bekräftar att massor 
med snälla getingar (läppsteklar) flyger vid deras container. Bivargen Philanthus triangulum 
syns också lite varstans – bl.a. på plana sandmarken med gles vit luzern mellan cunicularis-
kullen och hallonbranten. Rovflugan Machimus intermedius förekommer vid hallonbranten på 
västra sidan men också runt bembix-backen på sandtagets östra sida. Ett flertal kägelbin 
Coelioxys flyger på flera ställen. Nu är det gott om malliknande småfjärilar på ruderatmarkens 
vegetationen med rödklövern, tar några prov i olika storlekar – har tyvärr inte sett den 
eftertraktade klöversobermalen på bild. Solen når inte den blommande kirskålen förrän sent 
på eftermiddagen. Hemåt efter ett skönt andra dopp. Lämnar av Lars vid pendeltåget i Bro.  
 
2006-07-07 
Jättesoligt och åter drygt 30 grader. Torkan börjar ta ut sin rätt – aktiviteten i sandtaget verkar 
mindre. Nu blommar palsternackan för fullt och också brunört. Alla svävflugorna på plats – 
får en fin bild av kopulerande Anthrax varius. Missar åter V. modesta.  
Läppstekeln i farten överallt. Ser en läppstekel som tankar nere vid stranden genom att ta upp 
fukt från våta stenar och grönslick. Fotar inflygande bivargar lastade med bin vid 
hallonbackens brink.  Missar en Pamponerus germanicus som satte sig på själva håven.  
Tidigare större gula mal finns inte längre. Fick en liten brun i håven – den smet dock – kanske 
den eftersökta klöversobermalen? Vittjar fällorna som vanligt, de flesta faten är intorkade 
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(saltskorpa), men går fint att återvinna. Inte så mycket i fällorna men sammantaget ändå en 
hel del. Kompletterar fällorna med en och annan plastmugg som inte torkar in så snabbt.  
Tar först de vid bembix-backen etc. Sedan dopp+fika + mera vatten. Därefter de på västra 
sidan. Ringde Folke Larsson för att locka honom till sandtaget och läppstekeln – han befann 
sig dock i Skåne och kollade in stekeln där.   
 
2006-07-11 
Inledningsvis soligt. Strax efter klockan 7 bara låg aktivitet, men första Ammophila och 
Bembix börjar flyga. Sätter ut lite fler muggar. Specialfällan tar ganska bra. Inget är intorkat – 
regnskurar har väl hjälpt till. Myrlejonkratrar förekommer lite varstans i fin sand. Regnet 
måste ha varit häftigt – ser tydliga fåror i stora rasbranten. Det ger en fin sorteringseffekt i 
olika kornstorlekar – varje stekel hittar sin önskade kornstorlek. Sätter ut några plastmuggar i 
den beväxta delen av rasbranten (ca 10 meter ovanför botten). 
Första åkertistel, nattljus och tolta (stort bestånd i skogskanten nära infarten) har slagit ut. 
Nära infarten också en vitblommig väddklint. I övrigt som senast. Mycket åkervädd, 
femfingerört, revfingerört, blåeld, kärringtand, kirskål, skogsklöver, rosa och vit klöver, 
gulmåra, vit luzern och johannesört. Jag slaghåvar i skogsklövern mm, nålar någon liten brun 
mal, men knappast rätt. Ser inga angrepp. Framåt kl. 9 molnigt, ca 20 grader. Tyvärr sedan 
molnigt så att nästan ingen aktivitet vid nu rikligt blommande palsternacka + sandytor. Får bli 
dopp och fika istället.  
 
2006-07-17 
Inledningsvis soligt med kraftiga molnslöjor, först ca 20 grader, på eftermiddagen varmare, 
men fin bris. Fin dag med hög luft. Ungefär samma blommande örter som sist. En hel del har 
dock blommat över sedan sist. Nya försök att uppskatta Bembix-koloniernas storlek. I 
bembix-svackan syntes ca 10 hål per kvadratmeter – vilket ger 500 hål på den aktuella 
sandytan. Lika många finns i västra slänten. På östsidan och hela bembix-backen + hela vaga-
backen finns otaliga hål, säkert mer än 2000. Slutsats hela sandtaget: bortåt 6000 hål, vilket 
kanske motsvarar 2000 honor. Nu är det mest honor. Ser dock inga Bembix på mellanlagret 
och fram på dagen färre på västsidan – men stekeln tar det kanske lite lugnare i värmen mitt 
på dagen. Studerar Bembix – hona som drar ut uppätna flugskal ur boet och släpar dem några 
cm bort. Samlar in ett par av dem, framförallt blomflugor, bromsar och större spy- och 
köttflugor. Ibland kan man hitta en död oäten fluga – troligen borttappat när honan ska öppna 
boet eller blir störd på annat sätt. Bivargen flyger rikligt i hallonbacken och på plana 
sandfältet nedanför. När jag håvar in en liten bivargshane på sandfältet visar det sig vara en 
liten glasvinge – den förekommer rikligt på platsen – smygstekellik glasvinge Dipsosphecia 
ichneumoniformis enligt senare bestämning (det. Jan Bergsten). Bland mina fynd från 2003 
fanns också en sådan. Flera individer av den stora guldstekeln Hedychrum nobile finns här 
nära bembix-hål. Fotar allmänna bastardsvärmaren Zygena filipendula (NT) i samband med 
att den besöker blommor av skogsklöver och åkervädd. Silverstreckade pärlemorfjärilen 
besöker blommor av en vit väddklint. Flyttar specialfällan från åstungans västslänt till 
ruderatmarken i öst. Jobbigt att det går åt nästan en liter vatten att fylla den. Cerceris arenaria 
flyger talrikt bland Bembix-bon, den tycks kolla något där. En fin dag med mycket 
direktfångst och observationer. Dopp vid lunch och som avslut. 
 
2006-07-19, onsdag 
Väder och procedur som sist. Fotar blommande småborre Agrimonia eupatoria.  Saknar vild 
morot Daucus carota! Som sist full fart på läppstekeln. Fångar en hona som just landar med 
byte vid boet – ser genom håven att bytet är en hona av blomflugan Eristalis interrupta som 
inte verkar skadad (stucken) – låter honan fånga den igen inuti håven och släpper sedan ut 
ekipaget. Nu ser jag bivarg också i vaga-backen. Fångar ett par vägsteklar på ett par olika 
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lokaler, bland tallbarr, vid stenar på stranden Säbyholmsviken och på sandytor. På mossan 
som växer på krossgrus-lagret syns ingen aktivitet. Gott om rovsteklarna Cerceris arenaria 
och C. rybyensis i blommor av palsternacka. Ett flertal allmänna bastardsvärmare besöker 
idag blommor av väddklint. Nu åter fler stora blodbin S. albilabris i sandtaget – nykläckta? 
Krabbspindlarna tar sin tribut – fotar en Syrphus vitripennis som råkat ut för bakhåll. Ska resa 
på semester två veckor – tar därför in alla fällor utom plastmuggarna. Gott om nätfjärilar, 
gräsfjärilar och smygare (däribland sannolikt den en rödlistade silversmygaren Hesperia 
comma, enl. observation av Jan Bergsten). Ytterligare en fin dag med en hel direktfångst och 
observationer i lugn och ro. 
 
2006-08-09, onsdag 
Inledningsvis soligt och ca 16 grader, sedan snabbt varmare, framåt lunch några mindre moln. 
Varmt. Dopp i Säbyholmsviken, bland blommor av gul näckros flyger slamflugan Eristalis 
anthophorina. Som före semestern mycket dammigt i hallonbacken. Dåligt utbyte i lämnade 
plastmuggar. Fin dag, men naturen bidar och längtar efter regn för att det ska bli en 
eftersommarblomning. Mycket överblommat eller blommar bara med enstaka bonusblommor. 
Blommor finns dock - nattljus, kärringtand, johannesört, rölleka, allra sista palsternacka, 
åkervädd, väddklint, sista blåeld, lite extra ryssgubbe, lite vitmåra, revfingerört, några fibblor, 
vass. Sätter ut fällor på de vanliga platserna. Läppstekelhonor finns kvar, dock inte många – 
ser bara ca 30, inga hanar, någon död hona. Vittjar en hona på dess byte – en spyfluga. 
Bembix har nog svårt att hitta byten nu. Skulle inte förvåna mig om färre individer utvecklas 
och kläcks fram nästa år. I övrigt ungefär som tidigare. Gräver fram ett myrlejon och två 
sandkulor (förpuppade myrlejon) längs stigen på krönet till stora branten för 
kontrollbestämning och ev kläckning. Larven visar sig tillhöra den vanliga arten, större 
myrlejonslända Myrmeleon formicarius.  
 
2006-08-17, torsdag 
Inledningsvis fortfarande mest molnigt, men ändå ca 20 grader. Nu var det blött på sanden 
och i slutningar såg man att regnet dragit med sig sand. Tistlar och palsternacka är nu helt 
överblommade. Sista restblommor finns hos exemplar av johannesört, revfingerört, 
femfingerört, vitmåra, nattljus, rölleka, väddklint, någon åkervädd mm. Det förvildade 
gullrisbeståndet blommar nu fint, till glädje för stora honor av bivarg, blodbiet S. albilabris 
(ett hane och hona kopulerade där) och många andra steklar och flugor. Bålgetingen jagar som 
vanligt tillsammans med mig. Den missar dock betydligt oftare än jag.  
Inga läppsteklar syns till längre – bara en i en fälla.  
 
2006-08-22, tisdag 
Sedan sist har det bara varit två fina soldagar, annars ganska mulet och många regnskurar, 
men varmt. Inledningsvis soligt men åskmoln runtomkring. Trodde först inte att det var någon 
idé idag, men tog chansen, ca. 20 grader. Nu också blött på sanden och i slutningar såg man 
att regnet hade sköljt med sig sand. Soligt fram till att jag tar ett dopp halv elva. Sedan 
molnigt och några regndroppar men avslutningsvis kommer solen fram igen. Då stannar jag 
en halvtimme vid gullriset och njuter av att det blir fart där (som sist). Annars är det mesta 
överblommat utom kärringtanden som inte brydde sig så mycket om tidigare torka. Fat och 
muggar fungerar bra trots att vattnet nog har spätts ut rejält av regn. Nu börjar vägstekeln 
Anoplius viaticus återkomma. Rovstekeln Mellinus arvensis förekommer nu i flera fällor!  
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2006-08-29, tisdag 
Första stabila soldagen på flera dagar. Första höstmorgon, ca 9 grader, men snabbt varmare 
och ca 20 grader när jag inventerar. Gångna veckans kraftiga ösregn har lakat ut saltet– flera 
skålar luktar ruttna och är det också. Dopp till lunch. Tyvärr hade jag glömt sugburken – men 
klarade mig rätt bra med håv och spritrör. Ungefär som senast – men fler och fler nykläckta 
blomflugor i släktet spikblomflugor Sphaerophoria kommer fram.   
 
2006-09-01, fredag 
Det har varit ett par varma och övervägande soliga dagar. Framöver spås dagar med kraftiga 
regn. Åker därför ut på fredagskvällen för att vittja + ta in en hel del fällor. Drygt 20 grader. 
Specialfönsterfällan är sämst. Flera fällor har ingen eller ringa fångst. Det märks att solen nu 
står lägre och att flera fällor därför står för skuggigt. Soligt och lämpligt placerade innehåller 
däremot gott om fångst, i alla fall av vägstekeln Anoplius viaticus (kastade direkt över 10) 
som nu är den vanligaste. Bra placerade vitskålar och muggar fångar alltid bäst. 
 
2006-09-12, tisdag 
Efter en regnig och ganska kall vecka åter ett par fina septemberdagar med kyliga nätter och 
varma soliga dagar. Idag är sista besöket och fällorna ska avvecklas. Regnet har lakat ut saltet 
ur fällorna. Nu är det mest spyflugor och sånt i fällorna. På sandytorna kan man se att det har 
blåst hårt i veckan. Knappt 20 grader. Stora parasitflugor av släktet Tachina, blodbiet 
Sphecodes albilabris, bivargen och bålgetingen gör mig som vanligt sällskap vid gullriset. 
Avslutande dopp i Säbyholmsviken – det sista där för säsongen.  
 
********* 
Sedan återstår bara det digra arbetet med att registrera, etikettera, sortera upp och bestämma 
eller kontrollera preliminära bestämningar (själv eller genom andras försorg), gallra bland 
foton, föra in nya benämningar i registret och skriva och diskutera preliminär resp. slutlig 
rapport!   
 
********** 
2006-10-05 
Anders Rådén och Jan Bergsten kommer på besök. Jan visar mig hur en riktig klöversobermal 
ser ut – det får nog bli ett besök vid lämplig tidpunkt nästa år också för att ”vaska fram” den. 
Jan har också med en stor majbagge från en av sina fällor i Lindormsnäs.  
 
2006-11-15, onsdag 
Länstyrelsens representanter har träff i sandtaget med exploatören för att diskutera åtgärder i 
samband med avvecklingen. Kan kombineras med eget sista besök för att kontrollera en del 
av innehållet i min preliminära rapport och för att diskutera rapporten och åtgärdsförslag med 
min uppdragsgivare. Möts av en del överraskningar i form av rejäl sänkning av sandtagets 
nivå nedanför storbranten samt större mellanlager intill branten – allt har skett efter mitt 
senaste besök för ca 2 månader sedan. De just nu ekologiskt mest intressanta områdena 
kommer inte att beröras av ytterligare mellanlager, släntningar eller andra aktiviteter från 
pågående brytning. Jag avråder generellt från att främmande material i form av exv. 
schaktmassor från ”returfrakter” förs till sandtaget för utspridning (mindre mängder kan efter 
prövning möjligen tippas lokalt i norrläge i nordvästra hörnet och sedan täckas över med 
grusmassor från sandtaget).  
 
Om några månader är det åter full fart i vaga-backen!  
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