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Referat

Hanssen, 0. & Hansen, L.O. 1995. Insekt-inventeringeri
Oslofjordområdet.Foreløpige resultater. NINA Oppdrags-
melding385: 1-13.

Målet med dette prosjektethar vært å skaffe kunnskaper
om insektfaunaenpå utvalgtelokaliteteri Oslofjordområdet
med sjeldne habitater,som bakgrunnfor at de skal kunne
bli vurdert i vemesammenheng. Resultater som er av
interesse i denne sammmenheng vil bli innarbeidet i
rapporten"Verneverdigeinsekthabitater,del 1 - Oslofjord-
området",somer planlagtfullførti januar 1996.

Totalt 20 lokaliteterble inventertmed ulike antall og typer
av insektfeller.Tilsammen 166 vindusfeller,81 fallfellerog
17 malaisefellervar i bruk i ulikeperioderav sommerenog
høsten 1995. Mesteparten av materialet er pr. november
1995 grovsortertog "skummet"for sjeldne arter av biller,
sommerfugler,tovinger (Empidoidea)og noen familier av
årevinger. Omlag 60 arter som har faunistiskinteresseer
foreløpig funnet i materialet, og åtte av disse er tidligere
ikkekjentfra vårt land.

Emneord: Bevaringsbiologi- faunistikk - Coleoptera -
Lepidoptera- Diptera,Empidoidea- Hymenoptera.

OddvarHanssen,NINA, Tungasletta2, 7005 Trondheim.
LarsOve Hansen,Sparavollen23, 3021 Drammen.

Abstract

Hanssen,0. & Hansen, L.O. 1995. Insect investigationsin
the Oslofiordarea 1995. Preliminaryresults.- NINA Opp-
dragsmelding385: 1-13.

The aim of this projectwas to obtain knowledgeabout the
insectfauna at some localitieswith rare habitats,as a basis
for conservationmeasures.The resultswill be includedin
the report, "Insect habitats for conservation,part 1 - The
Oslofjordarea",whichwillbe completedin January1996.

Twenty localitieswere investigatedby usingdifferentinsect
traps. A total of 166 windowtraps, 81 pitfalltraps and 17
malaisetrapswere used dudngthe summerand autumnof
1995. The majorpartof the insectmaterialis per November
1995 sorted and surveyed for rare species of beetles,
butterflies,flies (Empidoidea)and somewasp families.The
preliminaryresultsshowthe occurenceof about60 faunisti-
callyinterestingspecies.Eightof theseare newto Norway.

Key words:Conservationbiology- faunistics- Coleoptera-
Lepidoptera- Diptera,Empidoidea- Hymenoptera.

OddvarHanssen,NINA, Tungasletta2, 7005 Trondheim.
LarsOve Hansen,Sparavollen23, 3021 Drammen.
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Forord

Dette prosjektetkom i gang som et resultatav forvaltningens
behov for å vurdere utvalgte lokaliteter i Oslofjordområdet
med tanke på entomologiskvemeverdi. Det ble satt en
ramme for undersøkelsenesom i første omgangikke tillater
en fullstendigbearbeidelseav materialet.Denne rapportengir
en oversiktover lokaliteteneog innsamlingsmetodene.Videre
er det som avtaltgitten foreløpigvurderingav lokaliteteneut
fra et lite utvalgav insektgruppersom er bearbeidet.Fortsatt
bearbeidelse forutsetter medvirkning fra en rekke ulike
spesialister.En mer utvidet artslistevil bli innarbeideti en
kommenderapportom «Verneverdigeinsekthabitater,del 1 -
Oslofjordområdet».Foreløpige resultater fra denne under-
søkelsen er også avgitt til Oslofjordutvalgetved sekretæren
Geir Hardeng(MVA, FM i Østfold).

Direktoratet for naturforvaltninghar finansiert undersøk-
elsen.

Takk rettestil Jan I. Iversen Båtvik,Arne Fjellberg,Dagfinn
Haraldstad,Geir Hardengog Reidar Mehl, som har hjulpet
til med tømming av feller; og til Terje Jonassen som har
bidrattmed artsbestemming.

KaareAagaard
Trondheimnovember1995.
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1 Innledning
NINA-prosjektet"Verneverdigeinsekthabitater,del 1 - Oslo-
fjordområdet"ga i desember1994 en listepå 152 lokaliteter
som var vurdert mht entomologiskverneverdighet.Blant
dissevar 59 oppførtmed antatt "høy/megethøy vemeverdi"
til tross for "ingen/litt/noe"konkret kunnskap om insekt-
faunaen. I notatfra sekretær i Oslofiordutvalget,Geir Hard-
eng, 2. januar 1995 ble 17-18 av disse lokalitetenegitt
første prioritet,og 21-22 gitt andre prioritetmed hensyntil
eventuelletilleggs-inventeringersommeren1995. De øvrige
20 lokalitetenevar helt eller delvis vernet etter naturvern-
loven,og dermedikkeprioriterti denne sammenheng.Dette
dannetgrunnlagetforvalg av lokaliteteri detteprosjektet.

Prosjektetvil i tillegggi ytterligerekunnskapom utbredelse
av flere såkalte"sjeldne"arter, noe som er viktigsom bak-
grunnforå vurderederesstatusbåde lokaltog nasjonalt.

2 Metode og materiale

2.1 Forberedelser

Etteren vurderingav hva som var praktiskmuligut fra det
beløp som var bevilget, ble femten av førsteprioritets-
lokaliteteneog fire av de med andreprioritetvalgt ut som
inventeringsobjektersommeren 1995. Den "todelte"lokali-
teten, VerketNerksøya i Hurum,blir heretterbetraktetsom
to isolertelokaliteter.De undersøktelokalitetene(20 stk.)er
listeti tabell 1, og kartfestetpå figur 1.

Det ble tatt kontakt med alle grunneiere for tillatelse til
oppsettingav insektfellerpå de aktuellelokaliteter.

Tabell 1. Oversiktover lokaliteterundersøktmed insektfellersommeren1995. Vurderingav kunn-
skapsgrunnlagog vemeverdighetpr. 1 november1995 er gitt. Kunnskapsgrunnlagetfølger skala:
ingen((0), litt(1), noe (2), god(3) og megetgod (4). Verneverdighetfølgerskalaen:ingen(0), lav (*),
middels(**), høy (**), megethøyrn.

Kommune Lokaliteter VindusfellerMalaisefeller

Ø Halden
Ø Fredrikstad(Onsøy)
Ø Råde
Ø Råde
Ø Moss

AK Frogn
AK Bærum
AK Asker
AK Asker
BØ Hurum
BØ Hurum
BØ Hurum
VE Våle
VE Borre
VE Borre
VE Stokke
VE Nøtterøy

TEY Porsgrunn
TEY Bamble
TEY Bamble

Remmendalen
Bloksberg(Hankø)
Tasken(NV forSøndreTasken)
Tomb
Hvittingbukta(Jeløya)
Håøya (norderedel)
Borøya
"Spiraskogen"(motLeangbukta)
Bjørkås
Verksøya
Verket
Østnestangen
Mulåsen
Løvøya
Falkenstein
Melsomvik
Mellom-Bolærne
Helleåsen
Langøya
Langesundtangen

10
10
10
6
10

10
10
10

10
10
10
10
10
20
10

10

10 1
5 1
10 1
3
10 1
- 1
2 2
10 -
10 1
10 1
- 1
- 2

2
- 1
5 1
4 2
- 1

2
2
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

***
***

***
***
***

* ***
****
**

** ****
* ***
* **

** ****

0 - ***
** ***

*** ****
****

•

****
****

* ****
*** ****
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Figur 1. Skisse av Osiofiordområdet, med grense (tykk strek) for geografisk virkeområde i "Osi*rd-planen". De fylte sirklene

angir de lokaliteter som var gjenstand for insekt-inventering sommeren 1998.
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2.2 Fangstmetoder

Som fangstmetoderble valgt de tre mest brukte felle-
typene: malaisefelle,vindusfelleog fallfelle, jfr. figur 2.
Malaisefellerfanger generelt mest av årevinger,tovinger
og sommerfugler,men også arter fra andre ordener,som
f.eks. visse grupper av teger, gresshopper og biller.
Vindusfellerfanger overveiendesvermendebiller, og av
disse dominerer de tre- og sopplevende artene. Også
enkeltetovinge-og vepsegrupperer regelmessigtilstedei
et vindusfellemateriale.Fallfeller gir overveiende bakke-
levende arter, særlig av biller og edderkopper. Det er
genereltliteoverlappi artslistenefra dissetre felletypene.
I tabell 1 er angittantallav de ulikefelletypene.

I tilleggble det søkt etter sjeldne insektartermed manu-
elle metoderved noen av besøkenetil lokalitetene,bl.a.
slaghåv og sålding av diverse materiale. Det stramme
tidsbudsjettetbegrensetimidlertiddenneaktivitetensterkt.

2.3 Lokaliteter

Her følger en grov beskrivelseav de naturtypenefellene
ble plasserti, antallav de ulikefelletypeneog driftsdatoer
(utsetting,tømming og demontering).Da målet kun har
vært å påviseulikearter på de enkeltelokalitetene,er det
altså ikke lagt vekt på å detaljbeskrivehver enkelt felle-
plassering.Fellene fanger dessuten insektersom lever i
et størreeller mindreområde omkring,og ikke bare arter
somleverpå det eksaktestedetfelleneer plassert.

Fellene ble i hovedsak"kjørt"av forfatterne.I Østfoldhar
Jan I. I. Båtvik,Geir Hardeng og DagfinnHaraldstadtatt
seg av tømmingog demonteringav fellene.Ame Fjellberg
har tømt og tatt inn feller på Mellom-Bolærne(Nøtterøy).
ReidarMehl har tømt fellenesomble plassertpå Langøya
(Bamble). De fleste fellene ble satt ut i første halvdelav
juni, og resteni juli. Fellefangstenble i hovedsakavsluttet
i september/oktober.

Østfold:

Halden,Remmendalen
Fem vindusfellerog fem fallfeller ble plassert sørvest i
området,i storvokstog tildelsåpen bøkeskogmed innslag
av bl a større eiketrær. Det samme antall feller ble
plassertved foten av en bratt vestvendtskråning200 m
innenfor det kommunale renseanlegget, i løvskog med
mest gammel alm, gråor og hassel. En malaisefellevar
plassert høyere oppe i den samme bratte vestvendte
skråningen,i urteriklysningi blandingsskogav bl a gran,
furu,eik, hassel.Drift:1/6, 3/7, 3017,31/8, 2/10.

Fredrikstad(Onsøy),Bloksberg(Hankø)
Fem vindusfellerble plassert oppe på platået vest for
dalen, i kortvokstlyngfuruskogpå skrinn mark/svaberg.
Fem vindusfellerble plassertoppe i den østvendtelia, i

blandingsskogav gran, furu, bjørk, rogn, hassel. En
malaisefelleble plassertlenger ned i den samme lia, i en
lysningmed gress- og engvegetasjon,omgitt av hogst-
påvirketblandingsskog.Fallfellenevar plassertinnmoten
bergskrentnede ved gangstien,i stein- og blokkrikskog-
bunnmed noe gressog urter og omgittav gamle trær av
både eik og alm. Drift:3/6, 29/6, 26/8, 14/10.

Råde,Tasken (NV for SøndreTasken)
Ti vindusfellerble delvis plassert i greinene på to store
vindfall av lind midt inne på åkerholmen, og delvis i
greinerpå groveog hule linderlikeved åkerkanteni østre
del av området.Ti fallfeller ble delvis (5 stk.) plassert i
uttørketsvartorsumpog delvis(5 stk.) i tørr eng av gress,
skogkløverog mose, like ved de falne lindetrærne.En
malaisefelleble plassert på den nevnte tørrenga. Drift:
2/6, 24/6, 10/9, 15/10.

Råde, Tomb
Seks vindusfellerble plassert i greiner på de gamle
eikene, de fleste i trær med større eller mindrehulheter,
tre fallfellerved hule rotpartierpå eikene. Drift:2/6, 26/6,
10/9, 14/10.

Moss,Hvittingbukta(Jeløya)
Ti vindusfellerble plassert i en rekke fra sumpskogen
nederst i området (mot sjøen) og omlag 150 m rett
innover. Ti fallfeller ble delvis (5 stk.) plassert i tørr
skogbunn øst for bekken og delvis (5 stk.) i fuktig
skogbunnmed tett bestand av ramsløk vest for bekken.
En malaisefellevar plassert like ved fallfellene øst for
bekken. Skogen består for det meste av svartor,gråor,
hegg, hassel,osp,omkransetav bar-blandingsskog.Drift:
3/6, 30/6, 31/7, 30/8, 22/9.

Akershus:

Frogn,Håøya (nordredel)
En malaisefelleble plassert i lysningi furuskog,tilsyne-
latende urørt. Drift:23/7, fellefangst ikke avsluttetpr. 1.
november.

Bærum,Borøya
Ti vindusfellerble plasserti kalkfuruskogmed innslagav
ask, delvis i sørvendtskråning.To fallfeller ble satt ut i
kultureng med høyt gress (gammel beitemark). To
malaisefellerble plassert i overgangen mellom kalkfuru-
skogog urterikkultureng.Drift:28/6, 9/9.

Asker,"Spiraskogen"(motLeangbukta)
Vindusfellerog fallfellerble plasserti en sørøstvendtskrå-
ning med edelløvskogbestående av mest ask, hassel,
bjørkogeik. Drift:4/6, 2/7, 23/8, 10/10.

Asker,Bjørkås
Vindusfellerog en malaisefelleble plassert i lysningeri
bratt sørøstvendtog kalkrikskråningmed blandingsskog
av furu og hassel, og innslag av lind, ask, eik og lønn.
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Figur 2. Skisse av utstyrsom bnikes under insekt-inventeringer.I denne undersøkelsenble kun malaisefeller,
vindusfellerog fallfellerbenyttet.
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Fallfeller ble plassert på samme sted, delvis i åpen skifer-

asmark og delvis i hasselskog. Drift: 4/6, 2R, 24/8, 10/10.

Buskerud:

Hurum, Verket

En malaisefelle ble satt ut øverst på en sydvendt skrent

med glissen furuskog og partier med åpen sand, nær

grustaket. Drift: 5/6, 8/7, 19/8, 1/10.

Hurum, Verksøya

En malaisefelle og 10 fallfeller ble plassert på strandeng

ytterst på øya. Drift: 4/6, 8/7, 19/8, 1/10.

Hurum, Østnestangen

Feller ble kun plassert på vestsiden av tangen. Ti vindus-

feller ble satt ut i et dalsøkk med mest edelløvskog (lind,

ask, hassel og svartor). En malaisefelle ble plassert i åpen

furuskog og en malaisefelle bIe plassert på liten strandeng

omgitt av urte- og buskrike (bl.a. liguster) strandberg. Drift:

26/5 og 5/6, 817, 20/8, 1/10.

Vestfold:

Våle, Mulåsen

Vindusfeller ble satt ut på to steder i den bratte østvendte

lia omtrent rett ned for åsens høyeste parti. Fem feller var

plassert i åpen skog av hassel og ask ca 40 m oppe i lia,

og fem feller var plassert i gammel, storvokst lindeskog

nærmere sjøen. Drift: 6/6, 19/9.

Borre, Løvøya

Ti vindusfeller var plassert i den bratte nordøst-skråningen

av øya, som for det meste består av storvokst lindeskog

Drift: 6/6, 28/7, 5/9.

Borre, Falkenstein

Ti vindusfeller ble plassert i gammel lindeskog i bratt

nordøstvendt rasmark. Drift: 6/6, 2/8, 19/9.

Stokke, Melsomvik

Vindusfeller og fallfeller ble plassert i gamle eiker sørøst

området, like ved sjøen. Fem vindusfeller ble plassert

gamle eiker lengst vest i eikelunden. Noen av etkene var

hule og de to fallfellene ble satt opp inne i bunnen av det

hule partiet i hver sin eik. Drift: 7/6, 22/7, 27/8, 15/11

Nøtterøy, Mellom-Bolærne

Feller ble satt ut i to delområder. Delområde I ligger på

sydsiden av den vestre halvdelen av øya, og delområde Il

på sydsiden av den østre halvdelen, omlag 300 m vest-

sørvest for Grevestua. I delområde I ble en malaisefelle

plassert i strandrug-sonen på ei lita sandstrand, fem

vindusfeller i skråning med alm-lindeskog, og 5 vindus-

feller i furuskog inne på platået. I delområde Il ble 10

vindusfeller plassert langs et østvendt berg med gamle

lindetrær, hassel, ask, osp og hagtom. Drift: 4/7, 26/7,

25/8, 10/10.

Telemark:

Porsgrunn, Helleåsen

Ti vindusfeller ble plassert i rekke midt inne på åsen, dels

i hasselskog og dels i kalkfuruskog. Fem fallfeller og en

malaisefelle ble plassert i en lysning med engvegetasjon

og partier med berg i dagen og åpen kalkjord. Drift: 13/7,

27/8, 14/12.

Bamble, Langøya

To malaisefeller ble henholdsvis satt ut på åpen tørreng

(bakstrand) og i åpen kalkfuruskog. Fire fallfeller ble plas-

sert i åpen tørreng på bakstrand. Drift: 6/7, 31/7, 15/11.

Bamble, Langesundtangen:

Ti vindusfeller ble plassert i løvskogen på oversiden av

det bratte henget på sørvestsiden av tangen. Mange løv-

treslag er representert, men mest hassel, lind og eik. Drift:

1317, 27/8, 15/11.

2.4 Materiale

Det totale materialet er samlet inn ved hjelp av tilsammen

166 vindusfeller, 81 fallfeller og 17 malaisefeller, som har

vært i bruk i ulike perioder av sommeren og høsten 1995,

jfr. tabell 1.

Lars Ove Hansen og Kjell Magne Olsen har grovsortert

mesteparten av fellematerialet til orden, og følgende per-

soner deltar i artsbestemmingen av materialet: Øistein

Berg (Hymenoptera - Aculeata), Carl-Cedric Coulianos

(Hemiptera), Lita Greve Jensen (Planipennia/Neuroptera,

div. Diptera), Lars Ove Hansen (Orthoptera, Dermaptera,

Hymenoptera - Aculeata, Lepidoptera), Oddvar Hanssen

(Coleoptera), Terje Jonassen (Diptera - Empidoidea), Kjell

Magne Olsen (Gastropoda, Isopoda, Symphyla) og Knut

Rognes (div. Diptera).

Artsbestemming av et materiale i denne størrelse vil nor-

malt kreve flere årsverk. Da et resultat fra denne inven-

teringen må foreligge innen utgangen av 1995, vil materi-

alet kun bli "skummet" for såkalte sjeldne arter. I denne

sammenheng prioriteres biller (Coleoptera), sommerfugler

(Lepidoptera), dansefluer/styltefluer o.l. (Diptera - Empi-

doidea) og "Aculeate" årevinger (Hymenoptera - Acule-

ata). Taksonomisk vanskelige grupper vil i liten grad bli

bearbeidet i denne omgang. Det har ikke latt seg gjøre å

få istand faste avtaler om resultater innen årsskiftet fra de

øvrige ordener, men vi regner med å få inn noen resultat-

er fra enkelte av disse.

Materialet vil primært bli innlemmet i insektsamlingen på

Zoologisk Museum i Oslo, dubletter vil i noen tilfeller bli

beholdt av den enkelte som artsbestemmer.
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3 Resultat

Pr. 1. november 1995 er deler av materialetgjennomgått
med hensyn til sjeldne arter. Vi har således foreløpige
resultater fra ordenene biller, sommerfugler, tovinger
(Empidoidea)og årevinger.Tabell 2, 3, 4 og 5 gir over-
sikterover de 60 mest interessanteartene somså langter
påvistved de ulike lokalitetene.Åtte av disse er tidligere
ikkekjentfra vårt land.

På grunnlag av disse funn er verneverdi for noen av
lokaliteteneendret i forholdtil den klassifiseringsom ble
gitt Osiofiord-utvalgeti desember 1994. Endringeneble
rapporterttil sekretærenav Oslofjord-utvalget,Geir Hard-
eng (Fylkesm.i Østfold),den 1/11 d.å., og er her gjengitti
tabell 1. Den videre bearbeidingenav materialetkan føre
til at det blir nødvendig med flere justeringer av bl.a.
verneverdi.

Arter som er av særlig faunistisk interesse og/eller in-
teressante i verne-sammmenheng,vil bli innarbeidet i
rapporten"Verneverdigeinsekthabitater,del 1 - Oslofjord-
området",somer planlagtfullførtved årsskiftet1995/96.

Av tovinger(Diptera)er så langt ni arter fra overfamilien
Empidoidearegnetsom faunistiskinteressante(se tabell
4), og to av disseer nye for landet. Ingen tovingerer så
langtvurdertmht.trusselkategori,men kunnskapenom de
familienesomer behandlether har i nyeretid økt, og flere
av de nevnte artene vil troligvære kandidateri rødliste-
sammenheng. Et tilfredsstillendemateriale av tovinger
fåes kun ved de 14 lokalitetenesom har hatt malaise-
feller.

4 Diskusjon og
konklusjon

Nittenav de 35 artene av biller(Coleoptera)som er nevnt
i tabell 2 er vurdertmed hensyntil truethet,og 12 av dem
er gitt trusselkategorii DN's rødliste fra 1992. Av både
disse og av de øvrigesom ikke er behandletmed hensyn
til trusselkategori,hører de fleste trolighjemmei gruppen
"hensynskrevendearte?' (V+). En av artene, skyggebillen
Prionychusmelanariusvar tidligere ikke påvist i Norge.
Den vil sannsynligvisbli vurdertsom "sårbar"(V), i likhet
med den statusden er gitt i Sverige.Den er knyttettil hule
trær og har troligen sværtbegrensetutbredelsehos oss.
Forøvriger hele 8 av disse35 billearteneangittsom "sår-
bare" (V) i Sverige. Det høye antall av vindusfellersom
har vært i brukgjør at inventeringeni stor grad har vært
rettetmottre- og tresopplevendebiller.

Av sommerfugler(Lepidoptera) er det foreløpig påvist
seks faunistiskinteressantearter, se tabell 3. Fem av
disse er oppførti DN's rødliste,og den sjette tilhører en
familie som nylig er vurdert og arten vil bli tatt inn i
rødlisten.Vi kunne ikke forvente å finne særlig mange
sjeldnesommerfuglarteri dette prosjektet,da innsamling-
en av denne ordenen i hovedsak er basert på malaise-
feller. Sammenlignet med lysfeller fanger malaisefeller
bare en brøkdelav de sommerfuglartersom forekommer
på en gitt lokalitet.

Ellevefaunistiskinteressanteårevinger(Hymenoptera)er
så langt påvisti materialet(se tabell 5). Fem av dem er
tidligereikke kjentfra Norge, og to av disse representerer
nye familier for landet. Årevinger er generelt ikke be-
handlet mht. truethet,men trusselkategorier foreslåttfor
alle disseelleveartene.Også når det gjelderårevingerer
det kun ved de 14 lokalitetenesom har hatt malaisefeller
at man kanforventeet tilfredsstillendemateriale.

Den klimatisksettdårligeforsommerengjordeat inventer-
ingenmisteten viktigdel av den forventedefangsten.Den
største andelen av alle insektarterhar sin svermetid på
forsommeren,og særlig er siste halvdel av mai og hele
juni måned rik på arter. Mye godt og varmt vær i juli
måned ga høy insektaktivitetog et godt fangstresultat.
Resten av fangstsesongen(august-oktober)ga igjen lav
aktivitetog litenfangst;sistedel av sommeren(august)på
grunnav tørke,og høsten(særligseptember)på grunnav
mye nedbør.
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Tabell 2. Faunistisksett interessantelokalitetersomer funneti materialetpr. 1 november1995. "N"betyrat arten
er ny for Norge. De to sistekolonnerangireventuelltrusselkategori,*-* betyrat artentilhøreren familiesomennå
ikkeer vurdertmht.trusselbilde.Det. OddvarHanssen.

FAMILIE

Carabidae (løpebiller)
Staphylinidae (kortvinger)
Scirtidae
Scarabaeidae (skarabidaer)
Lampyridae
Drilidae
Elateridae (smellere)
Eucnemidae
Eucnemidae
Buprestidae (praktbiller)
Anobiidae (borebiller)
Melyridae
Nitidulidae (glansbiller)
Cucujidae
Biphyllidae
Cisidae
Salpingidae
Aderidae
Tenebrionidae (skyggebiller)
Tenebrionidae (skyggebiller)
Tenebrionidae (skyggebiller)
Mordellidae (broddbiller)
Mordellidae (broddbiller)
Melandryidae
Melandryidae
Melandryidae
Melandryidae
Cerambycidae (trebukker)
Cerambycidae (trebukker)
Chrysomelidae (bladbiller)
Attelabidae
Curculionidae (snutebiller)
Curculionidae (snutebiller)
Curculionidae (snutebiller)
Scolytidae (barkbiller)

ART

Abax parallelepipedus

Ocypus compressus
Prionocyphon serricomis
Gnorimus nobilis

Lampyris noctiluca
Drilus concolor
Hypoganus inunctus
Hylis sp.
Xylophilus corticalis
Dicerca moesta
Stagetus borealis
Trichoceble memnonia
Ipidia binotata (quadripunctata)
Pediacus depressus
Diplocoelus fagi
Hadreule elongata
Lissodema cursor
Anidorus nigrtnus
Prionychus melanartus

Mycetochara humerahs
Mycetochara lineans
Tomoxia bucephala (biguttata)
Mordelfistena vanegata
Anisoxya fuscula

Phloiotrya rufipes
Serropalpus barbatus
Conopalpus testaceus
Acmaeops collans
Molorchus umbellatarum

Cryptocephalus senceus
Pselaphorhynchites aequatus
Acafies robons
Acalles camelus
Acalles ptinoides
Hylesinus okuperria
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Tabell 3. Faunistisk sett interessante sommerfuglarter
(Lepidoptera)som er funnet i materialet pr. 1 november
1995. Det. LarsOve Hansen.

Mellom-BolærneForslag

til
trusselkategori

612

—J Trusselkategori

DN
1992

ØstnestangenARTFAMILIE

Nymphalidae
Noctuidae(nattfly)
Noctuidae(nattfly)
Noctuidae(nattfly)
Noctuidae(nattfly)
Pyralidae(viklere)

Lasiommatamegera
Eugraphesigma
Cuculliaabsinthii
Cuculliagnaphalii
Chilodesmaritimus
Mesoblapeszelleri

Tabell 4. Materialetav tovinger,overfamilienEmpidoidea,fra seks av de
undersøktelokalitetene.Øvre del angir antall arter av de ulikefamiliene
på hver lokalitet, og nedre del presenterer de faunistisk sett mest
interessante artene. "N" betyr at arten er ny for Norge. Det. Terje
Jonassen.

FAMILIE

Hybotidae
Atelestidae
Microphoridae
Empididae(dansefluer)
Dolichopodidae(styltefluer)
Bombyliidae(humiefluer)

Hybotidae
Hybotidae
Hybotidae
Empididae(dansefluer)
Empididae(dansefluer)
Empididae(dansefluer)
Dolichopodidae(styltefluer)
Dolichopodidae(styltefluer)
Dolichopodidae(styltefluer)

ANTALL ARTER

50
1
1

36
45
1

ART
Platypalpuslongsmanus
Chersodromiaspeculitera
Platypalpusoptrvus
Empispicipes
Hilanahybnda
Hilana woodi
Achaluscinereus
Medeterasetiventns
Medeterapseudoaplcalss
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0 1 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
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18 11 6 13 6 29
0 0 0 0 0 1
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Tabell 5. Faunistisksett interessanteårevinger (Hymenoptera) som er
påvisti undersøkelsenpr. 1 november1995. "N"betyr at arten er ny for
Norge.Det. LarsOve Hansen.

FAMILIE ART ØstnestangenMellom-BolærneMelsomvikForslag

til
trusselkategori

Chalcididae
Elasmidae
Embolemidae
Heloridae
Perilampidae

Haltichellarufipes
Elasmussp.
Embolemusruddi
Helorusanomalipes(?)
Perilampussp.

N N

N

- K
- K
- K
- K
- R

Sphecidae(graveveps) Dolicuruscomiculus x - R
Sphecidae.(graveveps)Miscophusater/niger




- I
Sphecidae(graveveps) Philanthustriangulum




- V
Sphecidae(graveveps) Podaloniaaffinis x - K
Sphecidae(graveveps) Tachysphexnitidus




- V
Tiphidae Tiphiafemorata x - K

Til tross for en fangstsesong under det normale, gir
materialetgrunnlagfor et tilfredsstillendeførsteinntrykkav
de aller fleste undersøkte lokaliteter.For å oppnå god
kunnskapom insektfaunaenpå de enkeltelokaliteterkrev-
es imidlertidflere års innsamlingmedfellerog langtstørre
innsatsmed manuellemetoder.Vedrørendevurderingav
vemeverdibør imidlertidkunnskapsgradenpå den enkelte
lokalitet være underordnet forekomst av arter som vi
positivtvet er truet eller svært begrenseti sin utbredelse
(jfr. rødliste-arter).Dette fordi majoritetenav artene på
hver enkelt lokalitet er mer eller mindre euryøke, vidt
utbredteog neppe er truet.

5 Litteratur
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