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Migration hos trollsländan Hemianax ephippiger iakttagen i Israel
[Migration of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) (Odonata, Aeshnidae) observed in Eilath,
Israel)

TOMAS CEDHAGEN

Vandringar är välkända fenomen hos många in
sektsarter. De mest beryktade är utan tvekan
vandringsgräshoppornas eftersom de sedan anti
ken anställt förödelse för oss människor. Emeller
tid uppvisar även många andra insektgrupper
vandringsbeteende, t ex fjärilar, skalbaggar, två
vingar, steklar och skinnbaggar (Romoser 1981).

Förekomsten av vandring hos trollsländor har
länge varit känd. Vår kunskap är dock ganska
fragmentarisk och huvudsakligen sammansatt av
spridda, tillfälliga observationer av dagflygande
arter. Rapporter om beteendet hos svärmar av
vandrande trollsländor är mycket knapphändiga.

Trollsländearter som rapporterats migrera är
t ex Libellula quadrimaculata (Dumont & Hinne
kint 1973, Mielewczyk 1982a, Sahlen 1985), Anax
parthenope (Fraser 1936), Anax junius, Tramea
lacerata, Pantala flavescens och Sympetrum vici
num (Corbet 1984), Tramea basilaris (Dumont
1977) och Sympetrum fouscolombei som t o m
kunnat korsa Atlanten (Mielewczyk 1982b).

En annan art som kan uppträda i vandrande
svärmar är Hemianax ephippiger (Burmeister ,
1839). Dess fortplantningsområde är Nordafrikas
och Mellanösterns ökenområden österut till In
dien. I Västafrika vandrar den företrädesvis utef
ter terrängformer såsom motorvägar och flodda
lar men framför allt längs kusten (Dumont 1977).
Den är dessutom den enda art inom detta område
som ibland flyger ut över öppet hav. Likaledes
rapporterar Fraser (1936) en svärm av denna art
55 km utanför Indiens kust. Arten observeras ofta
i Sydeuropa och har understundom iakttagits så
långt från sitt huvudsakliga utbredningsområde
som Rhodesia, Uganda, Spanien, Portugal, Ita
lien, Grekland, Irland, England, Nordtyskiand
och Island (Aguiar & Aguiar 1985, Belle 1982,
1984, Bordoni, Carfi & Terzani 1980, Carfi & Ter
zani 1978, Corbet 1984, Galletti & Pavesi 1983,
Heymer 1967, Mikkola 1968, Noriing 1967, Olafs
son 1975, Pinhey 1979, Schmidt 1929, 1978). Vid

vandringarna utnyttjas ofta lämpliga vindsituatio
ner (Pedglev 1982) men i en del av de rapportera
de fallen är det troligen fråga om individer som
drivits lång väg p g a extrema väderiekssituatio
ner (Mikkola 1968). Sahlen (1985) menar att den
na art även kan komma att påträffas i Sverige.

Arten reproducerar sig tillfälligtvis i västra
Frankrike. Larverna, som normalt lever i tempo
rära akvatiska miljöer utvecklas mycket snabbt
under våren eller sommaren. Detta är en viktig
anpassning till den korta varaktigheten hos många
av de vattensamlingar där arten normalt lever
(d'Aguilar, Dommanget & Prechad 1985).

Vid Israels Röda havskust gjorde jag följande
iakttagelser av H. ephippiger. Vid 16-tiden den
12:e mars 1986 uppträdde tusentals stora trollslän
dor vid Steinitz marinbiologiska laboratorium ca 8
km SV om Eilath. Under veckan före detta datum
hade jag inte lagt märke till en enda trollslända el
ler några andra insekter förutom flugor.

Hundratals sländor satt på byggnader, palm
stammar och annat medan andra i mycket långsam
flykt svävade omkring byggnader, palmkronor
och buskar. Längs en ca 2 km lång strand, Coral
Beach Nature Reserve, uppskattade jag antalet
trollsländor till åtminstone 25 000 individer.
Trollsländorna flög i alla riktningar och uppvisade
samma långsamma flygsätt ända till solnedgång
en. Nästa dag var svärmen försvunnen. Endast en
staka individer kunde därefter iakttagas. Dessa
flög snabbt och var mycket vaksamma.

Ett infångat exemplar, en hona, har avritats
(Fig. 1) eftersom de illustrationer som existerar i
litteraturen mestadels är ofullständiga eller för
otydliga för att kunna användas vid artbestäm
ning. Uppgifter om artens morfologi ges av Fraser
(1936) och Schmidt (1929).

Jag ber att få tacka Göran Sahlen, Entomologiska
avdelningen vid Uppsala Universitets Zoologiska
Institution, för anvisningar och hjälp med identifi-
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Fig. 1. Hemianax ephippiger, hona: höger vingpar, kroppen fr v samt analbihang.

Hemianax ephippiger, female: right wings, the body seen from the left and anal appendage.

kationen av det infångade exemplaret. Detta finns
nu på Naturhistoriska museet i Göteborg (Gen.
kal. nr. 87-17.435).

Summary

A swarm of Hemianax ephippiger was observed in
Eilath (Israel) on 12 March 1986. During the week
before this date, no dragonflies were to be seen. In
the late afternoon thousands of dragonflies were
observed at the beach, 8 km SW of Eilath. They
were resting on walls of buildings or flying slowly
around. They did not fly in any common direction.

l estimated the number of individuals along a 2 km
beach to at least 25,000 specimens. Next day the
swarm had disappeared and only scattered speci
mens were lefl. The remaining individuals, how
ever, were very active and alert and did not exhibit
the slow and drowsy flight observed on the day be
fore.
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Svartbaggen Martianus dermestoides (Chevrolat, 1878) funnen i Skåne
[The first Swedish record of Martianus dermestoides (Chevrolat) (Coleoptera, Tenebrionidae)]

JULIa FERRER

Martianus dermestoides beskrevs av Chevrolat
(1878) från de indomalajiska och papuanska re
gionerna. Den förekommer även i Stilla Havet på
Hawai (Kaszab 1953) och i Brasilien varifrån jag
erhållit ett ex taget på sockerrör (Araras, Sao Pau
lo).

Arten påträffades 18.iii.1976 av Ambjörn
Carlsson i ett hönshus i Östra Hoby i Skåne. Den
levde där tillsammans med en annan kosmopoli
tisk art, Alphitobius diaperinus (Panzer). De tre
exemplaren hade skänkts till Gösta Gillerfors som
skickade dem till mig för bestämning.
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