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Förord
Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg
mellan Göteborg och Trollhättan (projektorganisation Bana Väg i Väst). För att få
plats med infrastrukturen genom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs älven tas i anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats
ut som så kallat riksintresse för både naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och
järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande ängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt ca 172 hektar.
Fyra områden ingår i det unika kompensationsprojektet: Stora Viken, Nödinge, Äskekärr och Tjurholmen. Markerna ägs antingen av Ale kommun eller är privata. Inledningsvis har olika kompenserande restaureringsarbeten genomförts. Detta har
främst gjorts genom restaurering av ängsvegetationen, genom slåtter och bränning
av vassar, röjning, nya stängsel för betesdjuren, utökad betesdrift och anläggning av
mindre våtmarker. Inte minst genom att underlätta för främst nötboskapen att fortsätta beta strandängarna, så kommer det karaktäristiska öppna landskapet utefter älven att finnas kvar. I Stora Viken har även ett tidigare deponiområde täckts med
sand och en insådd av ängsfröer har gjorts. Det är denna yta som är föremål för
undersökningar av dagfjärilar och andra insekter i denna studie.
Biologiska inventeringar av berörda strandängar har hittills utförts dels före restaureringsfasen och dels under restaureringsfasen. När projektet nu har gått in i en förvaltningsfas finns det ett behov av att närmare bedöma och fastställa vilka uppföljande inventeringar, som framöver bör utföras i området. Det huvudsakliga syftet
med inventeringarna är att kunna bedöma utvalda organismers och naturtypers tillstånd och utveckling i området. Syftet är även att kunna jämföra resultaten med
projektets målsättningar, med tidigare inventeringar i området och gentemot inventeringar i andra delar av länet inom ramen för länets miljöövervakning. Ett miljöuppföljningsprogram har tagits fram (Biologiskt uppföljningsprogram för Trafikverkets kompensationsprojekt Göta älvs strandängar. TRV Rapport 2016:068). Inventering av dagfjärilar och andra insekter ingår som en del i miljöuppföljningsprogrammet.
Författarna ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats.
Mats Lindqvist
Miljöspecialist/ekolog
Trafikverket, Underhåll - Teknik & Miljö

Skapad ängsyta Stora Viken omr 9. Foto taget under sommaren 2017 innan slåtter kom igång. Ytan är mer
välskött idag utan vedväxter. Foto: Mats Lindqvist (2017-07-06).

Detalj över skapad ängsyta. Vegetationen har ännu inte slutit sig utan det finns fortfarande markblottor.
Foto: Mats Lindqvist (2018-08-28).
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Sammanfattning
Under perioden 2016 till 2018 genomfördes inventeringar av dagfjärilar och andra
insekter i ett område där åtgärder för att utveckla biologisk mångfald genomförts.
Området är under kolonisation av växter, och täckningsgraden har successivt ökat.
Arter som dominerar är olika ärtväxter, prästkragar, tussilago och sly av al.
Inventeringarna har varje år utförts vid fem tillfällen, från slutet av maj till mitten av
augusti. Under perioden 2016–2018 har enbart 14 arter av dagfjärilar och
bastardsvärmare noterats, vilket motsvarar lite drygt 10 % av Sveriges totala antal
arter. Antalet registrerade individer var däremot ganska högt. Få arter och många
individer är typiskt för nyetablerad mark. Av de 14 noterade fjärilsarterna är två
rödlistade; mindre blåvinge (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT). År 2016
noterades tio, 2017 åtta och 2018 endast sex arter. De arter som noterats samtliga år
var kamgräsfjäril, mindre blåvinge (NT) och puktörneblåvinge. Det är också dessa
fyra arter, tillsammans med sexfläckig bastardsvärmare (NT) (endast noterad 2017
och 2018), som står för huvuddelen av antalet individer som noterats. Dessa arter
nyttjar lokalen för reproducering. Övriga fjärilar som noterats, under de tre år som
inventeringar skett, kan betraktas som förbipasserande ströfynd. Under 2018
inventerades också andra insektsgrupper, genom både fältobservationer och
insamling. Faunan av skalbaggar, skinnbaggar, steklar och flugor visade sig vara
tämligen art- och individfattig med sammanlagt 102 noterade arter och 313
individer.
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Inledning
I denna rapport presenteras inventeringar utförda utmed en fjärilsslinga i återställningsytan Stora Viken, Ale kommun (figur 1) under somrarna 2016, 2017 och 2018
samt inventeringar av steklar, skalbaggar, skinnbaggar och blomflugor under 2018.
Inventeringarna har utförts på uppdrag av Trafikverket med syftet att dokumentera
och övervaka dagfjärilsfaunan, samt att kartlägga andra insektsgrupper.
Med hjälp av uppföljande inventeringar av insektsfaunan kan man skapa sig en god
uppfattning om utvecklingen av naturvärdena, speciellt i ängsartade miljöer där
också förekomsten (antal arter och individer) avspeglar exempelvis artrikedom och
blomning och nektarproduktion från olika örter. Detta gäller också naturvärdena
längs vägkanter och i andra artificiella naturtyper.
Genom att systematiskt följa populationsutveckling och geografisk utbredning av
dagfjärilar och andra insekter kan man också få en uppfattning om utveckling och
succession i deras livsmiljöer. Men fjärilsfaunan kan också variera naturligt,
exempelvis beroende på skiftningar i väderlek från ett år till ett annat. Långa serier
av uppföljande inventeringar är därför viktiga.

Figur 1. Översiktskarta.
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Återställningsytan vid Stora Viken
Inventeringsområdet utgörs av en torräng på sandig mark, bitvis med rikligt inslag
av grus, anlagd inom projektet ”Kompensationsprojektet Göta älvs strandängar”
(figur 1-3). I öster gränsar området till väg och järnväg. I sydväst finns ett område
med sprängsten som övergår i våtmarker ned mot Göta älv. I nordväst gränsar
området till i huvudsak öppna våtmarker med visst inslag av träd och buskar. I norr
vidtar busk- och trädrik mark som betas.
De första åren efter anläggandet utvecklades inte torrängen på ett önskat sätt
(Sjöstedt 2016), men från 2018 har ängen blivit mer blomrik. Substratväxter (växter
som besökts av insekter) som noterats vid inventeringarna är kråkvicker, käringtand,
getväppling, vitklöver, vit sötväppling och renfana. Övriga kärlväxter som noterats
är fårsvingel, hönsarv, åkerfräken, lupin, luddtåtel, ängsfryle, teveronika, hästhov,
syltåg, salttåg, gul sötväppling, höstfibbla, harklöver, smultron, prästkrage, vägtistel,
blåklint, sommargyllen, gullris, kanadensiskt gullris och nysört.
Under inventeringsåren har det även skett återkommande skötselåtgärder i form av
sen slåtter med uppsamling av avslaget material samt avlägsnande av blomsterlupin
och sly.

Figur 2. Översiktskarta över återställningsytan i Stora Viken, markering med blått.
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Metoder
Metod – fjärilsinventering
Inventeringsdatum 2016: 26/5, 8/6, 5/7, 26/7, 15/8
Inventeringsdatum 2017: 24/5, 10/6, 5/7, 22/7, 14/8
Inventeringsdatum 2018: 23/5, 8/6, 8/6, 26/7, 9/8
Slingans totala längd: 780 m. Se figur 3.

Inventeringen av återställningsytan har genomförts årligen vid fem tillfällen, från
slutet av maj till mitten av augusti. Inventeringstillfälle 3 år 2016 föregicks av en
period med ostadigt väder, inventeringen skedde därför den 5 juli vilket är en och
en halv vecka senare jämfört med inventeringen 2015. Under 2017 utförde
inventeringarna utgående från datumen under 2016, med endast några dagars
differens för några av tillfällena. Under 2018 utfördes inventeringarna utgående från
datumen under 2016/2017. Inventeringstillfället i augusti tidigarelades på grund av
att väderprognosen för de följande veckorna såg ostadig ut.
1
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Figur 3. Inventerad slinga i Stora Viken.

Metoden beskrivs utförligt i handledning för projektet Svensk
Dagfjärilsövervakning (Pettersson 2012). Det handlar om så kallade ”Pollards
walks”, hädanefter kallade slingor, där man går längs slingor i lugnt tempo och
samtidigt räknar antalet individer av de arter av dagfjärilar som påträffas framför
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och vid sidan av inventeraren. Varje slinga är indelad i delsträckor, så kallade
segment (figur 3). Håv, kikare och kamera används som hjälpmedel vid
inventeringen.
Resultatet redovisas i form av förekommande arter av dagfjärilar och
bastardsvärmare och individer för respektive segment. Utifrån inventeringsresultatet
kan antalet individer/km fastställas.

Metod – övriga insekter
Övriga insektsgrupper som inventerades/insamlades var gaddsteklar (artbestämdes
av Sven Hellqvist och Niklas Franc), skinnbaggar, skalbaggar och blomflugor
(artbestämdes av Niklas Franc).
Restaureringsområdet vid Stora Viken inventerades med två olika metoder under
2018. Den ena var en fast inventeringsslinga där en kombination av slaghåvning
efter insekter, håvning efter blombesökande bin mm och rena observationer av djur
användes.
Den andra metoden utgjordes av att ”färgskålar” (figur 4) placeras ut på lämpliga
platser. Färgskålarna samlar passivt in insekter under en tidsperiod. Denna metod är
ett bra komplement till inventeringsslingorna eftersom den även samlar insekter
under längre tid och därmed omfattar olika väderlekar och tider på dygnet.
Konserveringsmedium i färgskålarna är ofärgad propylenglykol (ofarligt för
människor). Fyra fällor placerades ut (2 vita, 1 gul och 1 blå).

Figur 4. Gula och blå färgskålar är ett utmärkt komplement till vanlig håvning när det gäller insamling av
flygande insekter. Färgerna attraherar olika typer av insekter. Bilden är tagen från den artrika vägkanten
Mjölkekilen, där en identisk undersökning gjordes 2018.
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Området besöktes vid fem olika tillfällen, varav det första genomfördes i april för
att inventera sälganknutna arter. Övriga besök gjordes från början av maj till slutet
av augusti. Inventeringar utmed slingan genomfördes vid samtliga besök utom det i
april. Fällorna sattes ut i maj och tömdes vid övriga besök.

Nomenklatur och rödlistade arter
Nomenklaturen, den svenska såväl som den vetenskapliga, följer dyntaxa
(www.dyntaxa.se).
De vetenskapliga namnen anges enbart för rödlistade arter och i bildtexterna, i övrigt anges etablerade svenska namn.
Rödlistade arter anges enligt ArtDatabanken (2015). Anges med (CR) = akut hotad;
(EN) = starkt hotad; (VU) = sårbar och (NT) nära hotad.

Rapportering
Fynd av dagfjärilar och bastardsvärmare har rapporterats till Svensk
Dagfjärilsövervakning. Fynd av dagfjärilar, bastardsvärmare och övriga insekter har
även rapporterats till ArtPortalen inom projektet ”Trafikverkets
kompensationsprojekt Göta älvs strandängar”. Vid rapportering till ArtPortalen har
koordinater (SWEREF 90 TM) för respektive segments startpunkt utmed slingan
angetts som fyndplats.
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Resultat
Dagfjärilar. Sammanlagt har 14 arter av dagfjärilar och bastardsvärmare noterats vid
inventeringarna 2016 – 2018 (Bilaga 1A och 2). År 2016 registrerades 323 individer
av 10 arter. En rödlistad dagfjäril, mindre blåvinge (NT), påträffades. År 2017
inräknades 325 individer av åtta arter och 2018 inräknades 486 individer av sex
arter. Två rödlistade fjärilsarter, mindre blåvinge (NT) och sexfläckig
bastardsvärmare (NT), påträffades 2017 och 2018. År 2018 noterades, utöver vuxna
individer av sexfläckig bastardsvärmare, även larver och puppor av samma art.
Resultat/trender presenteras i figur 5 och 6.
Arter som endast noterades 2016 var mindre tåtelsmygare, rapsfjäril och nässelfjäril.
Art som endast noterade 2017 var amiral. Arter som endast noterades 2018 var
kålfjäril och rovfjäril.
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Fjärilar - Antal individer Stora Viken 2016-2018
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Figur 5. Antal arter och individer av dagfjärilar och bastardsvärmare som observerats vid fem
inventeringstillfällen/år vid återställningsyta Stora Viken 2016, 2017 och 2018.
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Figur 6. Sammanfattande resultat av antal arter, antal individer och antal individer/km, från inventeringar
av dagfjärilar och bastardsvärmare i Stora Viken 2016 – 2018.
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Insektsfaunan inventerades år 2018 och bedöms som tämligen fattig (Bilaga 1B-E).
I huvudsak förekommer det herbivorer (växtätare) knutna till ett fåtal kärlväxter.
Sammanlagt noterades 102 arter och 313 individer av skalbaggar, skinnbaggar,
steklar och flugor.
Skalbaggar. Skalbaggsfaunan är också mycket begränsad, men en individ av den
rödlistade viveln Sibinia signata (NT) påträffades. Arten lever i varma, torra och
sandiga miljöer och är i Sverige främst knuten till rödnarv. Övriga arter var
trivialiteter som albladvivel, spetsvivlar på käringtand och kråkvicker, sjuprickig
nyckelpiga, blombaggar och någon enstaka fröjordlöpare.
Skinnbaggarna domineras av fröskinnbaggar. Artantalet är dock lågt och
individantalet likaså.
Steklar. Bland steklarna är antalet pollenätande bin exceptionellt lågt med bara tre
olika arter. Bland predatorerna (rovdjur) noterades enbart sju arter varav fem var
vägsteklar som lever av vargspindlar. Inga parasiter hittades.
Flugor. Antalet flugor var mycket få i både antal arter och individer.
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Diskussion
Vädret
Området är helt öppet och exponerat för sydvästliga, sydliga och östliga vindar. Vid
merparten av fältbesöken 2016 och 2017 förekom byig vind, något ostadigare 2017.
Under 2018 var väderförutsättningarna mycket goda med varmt och soligt väder
och lite vind. Väderleksförhållandena, både när det gäller det enskilda
inventeringstillfället och den allmänna årsväderleken, bedöms som mycket
betydelsefulla för att erhålla likartade och jämförbara resultat.

Antal individer av dagfjärilar
Antalet individer som noterades 2017 var i det närmaste identiskt med 2016 års
resultat. Det något sämre väderförhållandena 2017 förefaller med andra ord inte
haft någon större inverkan på antalet fjärilsindivider. 2018 noterades totalt 486
individer, en ökning med nära 50 % jämfört med 2017. Ökningen berodde sannolikt
på de gynnsamma väderförhållanden som präglade 2018. Även ökningen av
värdväxter, exempelvis getväppling, kan ha bidragit till det ökade antalet noterade
fjärilar.

Artantal och rödlistade arter av dagfjärilar
14 arter dagfjärilar och bastardsvärmare har noterats på lokalen under de tre år som
inventeringar utförts, se Bilaga 1. Det är enbart en dryg tiondel av landets 121 arter
av dagfjärilar (Eliasson m fl. 2005) och sju arter av bastardsvärmare (ArtDatabanken
2013). Det låga antalet arter är däremot ganska typiskt för nyetablerad mark, där
opportunistiska arter (konkurrenssvaga) av fjärilar snabbt etablerar sig. Exempel på
opportunistiska arter som noterats samtliga år på lokalen är puktörneblåvinge, en av
de vanligaste fjärilarna i störningsmiljöer skapade av människan, och kamgräsfjärilen
som snabbt kan kolonisera nyskapade lämpliga livsmiljöer (Eliasson m fl 2005). Den
höga tätheten av ett fåtal arter speglar också riklig förekomst men få arter av
värdväxter. Om man jämför med resultaten från Mjölkekilen vid Marstrand
(Johannesson m fl 2019 in press.), som även kommer från en nyligen skapad
ängsmiljö, inventerad under ungefär samma tidsperiod (Bilaga 3), så framgår det att
där finns ungefär dubbelt så många arter, men ungefär samma täthet av fjärilar.
Detta bedöms bero på den mer utvecklade och artrika grässvålen.
Antalet noterade arter har minskat för varje år som inventeringarna genomförts; tio
arter (2016), åtta (2017) respektive sex arter (2018). Av de 14 olika arter som
noterats på lokalen har de fyra arterna kamgräsfjäril, mindre blåvinge NT,
puktörneblåvinge och sexfläckig bastardsvärmare utgjort över 90 % av totalantalet
noterade individer. För övriga tio arter som noterats har som mest åtta individer av
en art (sandgräsfjäril) noterats (2016), att jämföra med 270 noterade individer av
puktörneblåvinge samma år. Inventeringsresultaten tyder på att kamgräsfjäril,
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mindre blåvinge, puktörneblåvinge och sexfläckig bastardsvärmare nyttjar lokalen
för reproduktion medan övriga noterade arter får betraktas som förbipasserande
ströfynd.
Två rödlistade arter, sexfläckig bastardsvärmare NT och mindre blåvinge NT, har
noterats på lokalen. De tillhör våra vanligaste rödlistade arter, men utvecklingen för
många svenska dagfjärilarter är negativ och alla platser som hyser rödlistade
dagfjärilar måste betraktas som mycket skyddsvärda.

Antal individer av övriga insekter
Fröskinnbaggar lever i huvudsak nedgrävda under dagen och kommer upp för att
äta på natten. Detta levnadssätt kan ha bidragit till att torkan och värmen 2018 inte
påverkat denna grupp lika negativt som dagaktiva arter.
En annan grupp som kan ha påverkats negativt av det varma torra vädret är
blomflugor som har svagt kitiniserade larver som eventuellt inte klarar uttorkning
lika bra som andra insekter. Antalet arter och individer var mycket få i studien och
det kan också bero på att områdets födoresurser för blomflugor varit begränsade
och kortlivade i området.
Inga parasiter hittades på steklarna och den sammantagna bilden av området är att
populationerna är så individfattiga att det inte finns underlag för varken predatorer
eller parasiter.

Förutsättningarna för insektsfaunan
Insekter behöver boplatser, föda (växter eller andra djur) samt värdväxter
(yngelplats/ägg och larver). Alla dessa komponenter behövs för att skapa
förutsättningar för att en art skall utvecklas på en specifik plats. Ytan vid Stora
Viken bedöms i dagsläget sakna en del viktiga förutsättningar för en rik
insektsfauna.
När det gäller boplatser har marken anlagts med för grov fraktion av grus/sand.
Inslag av finare material är för lågt för att binda materialet när bin och andra steklar
gräver bon, vilka sannolikt rasar vid själva grävandet.
En annan faktor som är begränsande är områdets enformiga och platta topografi.
Här saknas hak och sluttningar där insekter kan bygga bon och nordslänter som kan
hålla fukt och skapa förutsättningar för en mer varierad växtlighet. Det här skapar
gynnsamma förhållanden för flera insektsgrupper.
Variation och tillgång på födo- och värdväxter kan också skapas genom att man
skapar stenrösen med stenar i olika dimensioner. Idag finns enbart tre stenhögar
med tre till fyra större stenar i varje. Dessa bör kompletteras med fler stenrösen som
kan bidra till att skapa en ökad och mer varierad växtlighet i området.
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BILAGA 1 – Påträffade insekter
1A – Påträffade dagfjärilar 2016 – 2018
Noterade arter och individer av dagfjärilar och bastardsvärmare på återställningsytan Stora Viken, Ale
kommun 2016, 2017 och 2018.
Rödlistekategori
Familj
Tjockhuvuden
Hesperiidae

2016

2017

Släkte

Svenskt namn

Latinskt namn

Smygare
Hesperiinae

mindre
tåtelsmygare

Thymelicus lineola

Äkta vitfjärilar
Pierinae

kålfjäril

Pieris brassicea

rovfjäril

Pieris rapae

rapsfjäril

Pieris napi

4

Höfjärilar
Coliadinae

citronfjäril

Gonepteryx rhamni

1

1

Juvelvingar
Lycaeninae

mindre blåvinge

Cupido minimus

12

33

mindre guldvinge

Lycaena phlaeas

puktörneblåvinge

Polyommatus icarus

amiral

Vanessa atalanta

nässelfjäril

20

sandgräsfjäril

Aglais urticae
Coenonympha
pamphilus
Hipparchia semele

slåttergräsfjäril

Maniola jurtina

4

sexfläckig
bastardsvärmare

Zygaena filipendulae

2018

2

Vitfjärilar
Pieridae

5
3

Juvelvingar
Lycaenidae
NT

1

1

270

215

62

336

Praktfjärilar
Nymphalidae
Vinterpraktfjärilar
Nymphalinae
Gräsfjärilar
Satyrinae

kamgräsfjäril

1
1
27

45

8
2

Bastardsvärmare
Zygaenidae
Bastardsvärmare
Zygaena

Totalsumma
antal arter

NT

45

35

Summa individer

323

325

486

Summa arter

10

7

6
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1B – Påträffade skalbaggar 2018
Noterade arter och individer av skalbaggar på återställningsytan i Stora Viken, Ale kommun 2018.
ORDNING/Familj
SKALBAGGAR
Bladbaggar

Artnamn

Vetenskapligt namn

Allövbagge

Agelastica alni
Altica oleracea
Chaetocnema hortensis
Chaetocnema picipes
Cryptocephalus fulvus
Batophila rubi
Donacia semicuprea
Lochmaea suturalis
Donacia impressa
Protaetia metallica
Phyllopertha horticola
Dolichosoma lineare
Cantharis livida
Cantharis rufa
Rhagonycha fulva
Atomaria lewisi
Lythraria salicariae
Meligethes carinulatus
Meligethes gagathinus NT
Meligethes planiusculus
Meligethes aeneus
Bembidion femoratum
Harpalus rubripes
Agriotes sputator
Atheta nigripes
Philonthus tenuicornis
Stenus carbonarius
Tachyporus pusillus
Tachyporus transversalis
Brachypterolus pulicarius
Leptura quadrifasciata
Corticaria umbilicata
Corticarina minuta
Coccidula rufa
Coccinella septempunctata
Trachys minuta
Olibrus aeneus
Catapion seniculus
Eutrichapion viciae
Ischnopterapion loti
Omphalapion hookerorum
Oxystoma cerdo
Perapion violaceum
Protapion apricans
Protapion fulvipes
Hypera plantaginis
Pelenomus commari
Phyllobius maculicornis
Phyllobius pomaceus
Rhinoncus pericarpius
Rhinusa antirrhini
Sibinia signata NT
Sitona lateralis
Tachyerges salicis
Tychius picirostris

Hallonjordloppa
Jättegröebock

Bladhorningar

Sjösävsbock
Olivgrön guldbagge
Trädgårdsborre

Blombaggar
Flugbaggar

Glansbaggar

Jordlöpare
Knäppare
Kortvingar

Kullerglansbaggar
Långhorningar
Mögelbaggar
Nyckelpigor

Rapsbagge
Korsstrandlöpare
Ogräsfrölöpare
Mindre sädesknäppare

Fyrbandad blombock

Röd vasspiga
Sjuprickig nyckelpiga

Praktbaggar
Sotsvampbaggar
Spetsvivlar

Vivlar

Totalt antal individer och arter

Antal
55
3
6
2
1
2
1
10
1
2
2
1
2
1
2
1
1
7
5
2
2
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
5
4
1
4
12
4
1
3
3
5
6
2
1
1
1
2
5
1
3
1
1
158/55

1C – Påträffade skinnbaggar 2018
Noterade arter och individer av skinnbaggar på återställningsytan i Stora Viken, Ale kommun 2018.
SKINNBAGGAR
Bärfisar

Hårig bärfis
Mindre spetsnäsa

Fröskinnbaggar

Fältrovskinnbaggar
Krumhornskinnbaggar Krumhornskinnbagge
Näbbskinnbaggar
Nätskinnbaggar
Strandskinnbaggar
Ängsskinnbaggar

Tistelnätstinkfly

Fröskinnbaggar
Totalt antal individer och arter

Dolycoris baccarum
Aelia acuminata
Lygus pratensis
Nysius thymi
Scolopostethus affinis
Nabis flavomarginatus
Alydus calcaratus
Orius majusculus
Orius niger
Tingis cardui
Saldula palustris
Adelphocoris lineolatus
Adelphocoris seticornis
Closterotomus norwegicus
Notostira erratica
Plagiognathus chrysanthemi
Stenodema calcarata
Stenodema trispinosa
Stygnocoris sabulosus

19
5
2
7
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
3
37/19

1D – Påträffade steklar 2018
Noterade arter och individer av steklar på återställningsytan i Stora Viken, Ale kommun 2018.
GADDSTEKLAR
Buksamlarbin
Dvärggaddsteklar
Grävbin
Långtungebin
Pansarsteklar
Rovsteklar

Ärttapetserarbi
Bandsandbi
Rödklöversandbi
Honungsbi
Rödbent pansarstekel
Bivarg

Styltskinnbaggar
Vägbin

Bronssmalbi
Mysksmalbi
Punktsmalbi
Vägsteklar
Dyngökstekel
Krabbvägstekel
Ljungvägstekel
Mindre stigstekel
Sandgökstekel
Totalt antal individer och arter

Megachile circumcincta
Goniozus distigmus
Andrena flavipes
Andrena intermedia
Apis mellifera
Tiphia femorata
Ammophila sabulosa
Philanthus triangulum
Cerceris rybyensis
Berytinus clavipes
Lasioglossum leucopus
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum punctatissimum
Evagetes sahlbergi
Arachnospila trivialis
Priocnemis parvula
Priocnemis coriacea
Evagetes crassicornis

18
1
1
1
1
5
4
3
1
1
1
1
1
2
1
2
6
2
15
49/18

1E – Påträffade flugor 2018
Noterade arter och individer av flugor på återställningsytan i Stora Viken, Ale kommun 2018.
TVÅVINGAR
Blomflugor

Blank brynblomfluga
Flyttblomfluga
Gul glasvingefluga
Kompostblomfluga
Långnosig dammblomfluga
Nyfiken blomfluga
Pendelblomfluga
Vårfältblomfluga

Bromsar
Soldatflugor
Totalt antal individer och arter

Epistrophe nitidicollis
Episyrphus balteatus
Scaeva selenitica
Syritta pipiens
Anasimyia lineata
Eupeodes corollae
Helophilus pendulus
Eupeodes lapponicus
Chrysops viduatus
Nemotelus nigrinus

10
1
3
3
2
1
51
2
4
1
1
69/10

BILAGA 2 – bildbilaga fjärilar
Foton av noterade dagfjärilar och bastardsvärmare på återställningsytan Stora Viken,
Ale kommun 2016, 2017 och 2018. Arterna presenteras i bokstavsordning efter
svenskt namn.

amiral Vanessa atalanta

citronfjäril Gonepteryx rhamni

kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus

kålfjäril Pieris brassicea

mindre blåvinge Cupido minimus NT

mindre guldvinge Lycaena phlaeas

mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola

nässelfjäril Aglais urticae

21

puktörneblåvinge Polyommatus icarus

rapsfjäril Pieris napi

rovfjäril Pieris rapae

sandgräsfjäril Hipparchia semele

sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae NT

slåttergräsfjäril Maniola jurtina

BILAGA 3 – Mjölkekilen 2015-2018 (för
jämförelse med resultatet)
Sammanfattande resultat från inventeringarna av vägsträckan utmed Mjölkekilen (väg 168) i
Kungälvs kommun under 2015 – 2018. Detta är också en skapad ängsmiljö.
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