
Sveriges bflckbaggar (Coleoptera, Elmididae) - artbestiimning,
utbredning, habitatval och vflrde som miljiiindikatorer
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Engblom, E., Lingdell, P.-E. & Nilsson, A.N.: Sveriges biickbaggar (Coleoptera, Elmididae)

- artbestimning, utbredning, habitatval och viirde som milj6indikatorer. [The Swedish Elmi-
didae (Coleoptera) - identification, distribution, habitat preferences, and environmental in-
dication.l - Ent. Tidskr. lll:105-121. UmeA, Sweden 1990. 1SSN 0013-886x.

Based on about 600 samples from both lotic and lentic waters from all over the country and
the study of private and museum collections the eigth Swedish species of Elmididae are revie-
wed. Identification keys are given for larvae and adults. The habitat preferences of each speci-
es are described, and for the five most common species observed values of many different che-
mical and physical parameters and indexes for acidification and pollution are given. Distribu-
tion maps are presented for all eight species. E/rnrs aenea (P.W.J.Miller), Oulimnius tubercu-
/a/us (P.W.J.Mtiller) and Limnius volckmari (Panzer) are common in running waters all over
the country outside the Scandesi O. tuberculatus also in lakes. Esolus angusratm (P.W. J.Miil-
ler) is considered extinct from Sweden, known only from a single southern record from 1883.
Many recent records of Stenelmis canaliculala (Gyllenhal) are documented, and this species is
more widespread in South Sweden than previously supposed. Oulimnius troglodytes (Gyllen-
hal) is widespread in South and Central Sweden, and occurs chiefly in larger lakes. The re-
cords of Normanida nirens (P.W.J.Miiller) are few and scattered all over the country. Riofus
cupreus (P.W.J.Miiller) has a rare occurrence in two isolated areas in South Sweden, and after
1975 it is only known from a few streams in E Scania. The Swedish elmidid species are negati-
vely affected by both adicification and pollution. On a regional scale, the distributions ofthe
common species have seemingly not changed during the last century. It could be that the two
rare species N. nitens and R. cupreus display range contractions in South Sweden.

E. Engblom & P.-E. Lingdell, Myggdalsviigen 120, S-135 43 Tyres6, Sweden.
A.N. Nilsson, Department of Animal Ecology, University of Umed, 5-901 87 Umed, Sweden.

Aven lner exponerade sjё strander kan hysa rnanga

arter. Bade larvcr och imagincs ar helt akvatiska,

och cndast fёrpuppningen sker iust OVanfor vat‐

tenlinien(BrOwn 1987).Hos manga arter flyger de

nyklackta skalbaggarna cn kort period innan de

fё r gott atervander till vattnet.I varmare omraden

attraheras manga arter tillliusね 110r(BrOWn 1987).

Intc alla arter har valutvecklade nygVingar, och

tex hos Rノ ο′″s c″ρ′θ
“
S fёrekommer lang―  och

kortvingade individer tillsammans(Berth61emy
1964).Backbaggar har av samlarc tidigare ansctts

sonl sallsynta,Och en stor andel av de ttdre fyn―

den har gjorts under djurens svarmningo Nar bot‐

tenfaunan bOriade fanga fOrskarnas intresse,visa―

de det sig snart att backbaggarna ingalunda ar

ovanliga,och ofta fOrekonllner i hOga tatheter.

Bade larver och imagines fё rekommer aret Om

(Maitland 1967),och lever av pavaxt Och detritus
som skrapas av fran bottensubstratet(BrOWn

Inledning

Fanliljen EInlididac,pa svcnska backbaggar,indc‐

las i tva underfamilier.Larinae rymmcr 107 arter

vilka huvudsakligen patraffas i tropikerna(BrOWn

1981),och endast Porα ″9ρ力〃
“
s αc“″′″α′パ (Fab―

ricius)finnS i Europa, narinast i Nordtyskland,

Polen och Baltikum(01mi 1976).Den andra un―

dcrfanlilien,EIInidinac,ar kosinOpolitisk och har

totalt drygt l130 arter,av vilka 142 ar palcarktiska

(BrOWn 1981).I Skandinavicn fOrekommer endast
atta arter av backbaggar, en artfattigdom som

maste ses i samband med den relativt korta tids‐

rymd som fёrflutit sedan den senaste nedisningcn.

Stavningen av familienS latinska namn har val_

lat bekymmer,och en rad varianter brekommcr.

Ⅵ btter har Madge&Pope(1980),som pa ett
ёvertygande satt visat att den korrekta stavningen

bёr vara Ellnididac.

Backbaggar fOrekominer huvudsakligen i rin―

nande vatten, fran sma backar till stora nOder.
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1987).Antalct larvstadier ar minst fem,och livscy―

kcln ar br manga arter flerarig(LeSage&Harpcr

1976).

Hёg strё mhastighct omё jliggOr ctt utnyttiande

av luftens syre.Backbaggarna anvander sig istanet

av s k plastronandning, dvs delar av kroppcn
tacks av en fin luFtfilm som halls upp av en myc‐

ket tat, vattenavstOtande harbekladnad (HintOn

1976).Luftilmen fungerar som en fysikalisk galc
genonl vilken gasutbytet kan ske genonl diffusion.

Plastronandning kraver syrerikt vatten,och stOrs

av detergenter i vattnet, Vissa arter,t ex i slaktet

R′ο/ys utnyttjar avcn syrgasbubblor fran vatten―

vaxter(BrOWn 1987),vilket gOr att de kan leva i

mindre syrerika vattcn,som eutrofa siOar.Elmi‐

didlarverna har retraktila tofsar av trak6galar i

anus,vilka nar de arindragna skyddas av ett oper‐

culum.
Backbaggarnas fOrekomsti forsar och deras re―

lativt stora kanslighet fOr fё rorcningar har gjort

att de utnyttiats SOm s k indikatororganismer

(Gaufin 1973,Roback 1974,Abrahamsen 1976).
En hOg kanslighet,rnojligcn aven for fё rsurning,

skulle kunna medf6ra en ■linskning av arternas

fOrckomst. Fё r vissa artcr kan dctta medfё ra ett

hot inot fOrekomsten i landet.

Backbaggar finns i hcla Svcrigc utonl l hё g‐

句ansOmradena. Fynd fOrekominer upp til1 920
mё h.Av vara lampliga vattendrag och siOar Sak‐

nas ellnididerna endast i de sonl ar forOrenadc cl―

ler gravt fOrsurade. Dc fOrcdrar grundare vatten

och har hittats ned til1 2 meters djup.De innsin‐

om samtliga typer av bottnar utom dy‐ och g,tjc―

botten dar de ar underrepresenterade.

Vi vill mcd detta arbctc rcdovisa de svenska

backbaggarnas utbredning i ett historiskt perspek―

tiv. Malsattningcn ar avcn att prcscntera arternas

miljёkrav utifran myCket omfattande insamlingar.

Slutligen vill vi aven underlatta for andra att idcn―

tificra saval larvcr sOm imagincs av de svenska ar‐

terna.

Ⅳlaterial och lnetod

Fynduppgifter registrerades fran foljandc musci‐

samlingar:Entomologiska museet,Lunds univcr―

sitet(EMLU),Gёtcborgs naturhistoriska museum

(GNHM),Naturhistoriska riksmuseet,Stockholm
(NHRM),samt lnstitutionen fOr vaxt_Och SkOgs―
skydd,Ultuna(IVSU). F01iande privatsamlingar
har undersOkts eller innchavarna har skickat oss

fynduppgiftcr: Bengt Andcrsson(BA), Nybro,
Rickard Baranovski(RB),Gardstanga,Lars Hug―
gert(LH),Dalbヌ Tor― Erik Lcilcr(TEL),VallCntu―

na,Stig Lundbcrg(SL),Lulca,svcn Pcrsson(SP),
Landskrona.Yttcrligare nagra sanllares uppgiftcr

finns mcd, vilka tidigare rcdovisats scparat fё r

norra Sverige(Nilsson 1984). Vidare har anvants

tillgangliga litteraturuppgifter,varav de viktigaste

finns rned i litteraturlistan.I texten angcs A.Nlls―

son med AN och E.Engb10m och P.― E.Lingdell

med EL.
Den databas som EL ansvarar fOr omfattar fn

totalt 4568 provtillfallen fran hela landet,och av

dcssa har ca 600 gett clinididcr.Dcn laga andelen

prov med elmidider har foliande Orsaker:(1)1887

prov har tagits rncd cn metodik utformad fOr sto―

ra och rOrliga diur,VarfOr ev clinididcr oftast fOr―

bisetts,(2)av reSterande 2681 prov var 1072 starkt

pavcrkadc av fё rsurning ellcr fё rorening,och(3)

876 tagna i miliё er sOm i stort sett saknar clmidi―

dCr(hё gfiall,dy‐ och gyttjebottnar m m).Det to―

tala antalet provtillfallen dar fynd av clinididcr

kunnat fOrvantas ar 733.

FOrutonl att fb7nden markcrats pa utbrcdnings‐

kartor, sa utgё r dcssa uppgifter grunden fOr var

information onl vattenkemi,bottcnsubstrat,vegc―

tation och Ovrig bottenfauna.Alla uppgifter om

vilka bottendjur som ar ёverrepresentcradc till―

sanllnans mcd nagon clinididart innehaller en re―

gional variation.ELs material omfattar fё ttandc

antal fynd av de ollka arterna:Srθ ″θ:“′s εα″α′′c′ ―

′α′α21,EI“ rs αθ″θα 521, 0ンノim″′′sr“ b′κンノα′′s

59,(フ .′″Ogわdジ′θs 14,ι im″′′s νοrcた″ηα″′272,och

ソVO″″α″″α″ル′″s2.Dessutom fOreliggcr 96～nd
av O′ノ′″′ルs som cj identinerats tin art.

FOr de vanliga artcrna rcdovisas ei alla fb7nd i

detali,men Sadana uppgifter finns hos fOrfattar―

na. Utbrcdningskartorna redovisar fynd fOr Ri―

kcts nats 5×5 mils rutor Fё liande″ra tidSperio―

der har urskilits:-1899, 1900-1949, 1950-1974,

1975-1990. Arternas landskapsvisa utbredning

anges enligt Lundberg(1986).

Fig. l-8. Imago, habitus, ovanifrin. -1. Stenelmis canoliculata (Gyll).). -2. Elmis aenea (MiJll.). -3. Limnius
volckmari (Panz.). -4. Esolus angustotus (Miill.). -5. Oulimnius tuberculatus (Mtill.). -6. O. troglodytes (CylL.).
-7. Rioluscupreus (Miill.). -8. Normandianllens(Miill.). Skalstreck I mm: I (nedre),2-8 (dvre). Teckningar: E.
Engblom.
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Fig.9-12. 0″ rim″′″s,genitalier,o (9, 11)。 Ch 9(10,
12).-9,10.0.′

“
barc“rarぉ (Mill.).― H,12.0.′ ragわ―

の′
“

(Gyll.).Omritade fran Olmi(1976)(9,H)resp
HOnand(1972)(10, 12).

Fёr de Fem arter fOr vilka underlag finns anges

kanslighet fё r paverkan i form av fOrsurnings―

(FSI)reSp brOreningsindex(FOI)(Engblom&
Lingdell 1987,Lingdell&Engblom 1990).Dessa
Femgradiga index har f01jande innebё rd:(1)pa‐

traffad ener forvantad i pH <4,5 resp extremt

kraftig fё rorening,(2)pH 4,5-4,9 resp kraFtig
brorening,(3)pH 5,0-5,4 resp svag brorening,

(4)pH 5,5-5,9 resp mycket svag brorening,(5)
pH>5,9 resp mycket rent vatten.Reaktionsindex

anger om en art gynnas eller rnissgynnas av fOrsur‐

ning resp fё rorening. 】)e Fem elinididarterna har

ana reaktiOnsindex l,dvs de nlissgynnas av saval

fOrsurning som fё rorening. I Tab. l anges mini―

Fig. 13-16. Cenitalier, o (13, 15) och I (14, 16). -13,
14. Riolus cupreus (Mtill.). -15, 16. Normandia nitens
(lvliill.). Omritade frAn Steffan (1958) (14, l6) resp Olmi
(1976) (13, l5).

mum- och maximumverden samt percentiler fdr
nigra kemiska resp lysikaliska parametrar som re-
gistrerats i samband med fynd av elmidider. Vat-
tenhastighet anges enligt fciljande skala: (0) stilla-
staende, (l) 0,01-0,10, (2) 0,ll-0,25, (3)
0,26-0,50, (4) 0,51-1,00, (5) l,0l-1,50, och (6)
)l,50 m/s. Ntir flera matningar gjorts inom sam-
ma lokal si har percentilen beriiknats efter medel-
viirden medan max- och minvirden anges som det
Itigsta resp hdgsta hastighetsintervall som registre-
rats.

Resultat

Artbestiimning av imagines

Samtliga vira arter kan identilieras m h a Olmi
(1976) och Steffan (1979). BAda dessa verk tar
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iven upp de <ivriga europeiska arter som skulle
kunna dyka upp hos oss och iir rikt illustrerade in-
klusive genitalteckningar fdr bida kdnen. Lattare
att anvanda iir kanske Hollands (1972) och Fri-
days (1988) bestiimningsnycklar som dock b6da
har med Esolus parallelepipedus (P.W.J. Miiller)
istAllet fdr E. angustatus.

1. Kroppslingd 3,7-4,8 mm. Halsskold med

::::: l:::::li I Ttllil llti ,1 )^;i;;; ;o.;i,;;,",,

7.

Kroppsiangd hogst 3,2 mm HalsskOld annor―
lunda.¨ ………………………̈ ¨̈ …̈…………………………… 2
Halssk01d med 2 tydliga langskolar(Fig.2-6)…  3
Halssk01d utan langSk。 lar(Fig。 7&8).¨ _̈¨ .¨  7
Halssk01denslangskolar ar vid basen bOjda inat
och mer eller mindre fOrenade(Fig.2)Tack―
vinge med 2 1angskolar nara kanten (Fig. 2).

Langd l,9-2,3 1nm.………………・……………・E:“おα
`″

θα

Halssk01dens langskolar tydligt atskilda(Fig.
3-6)TackVinge rned eller utan langskolar … …. 4
Tackvinge rned punktrader incn utan langskolar

(Fig.3).Langd 2,8-3,2 1nm …………….¨・̈・̈ ・̈ ¨

……………………………̈ ……………………・LJ″″′trsッο/cκ″α″′

Tackvinge med punktrader och l-3 1angskolar

(Fig.4-6)Langd hogSt 2,2mm.… ……….¨ _¨・̈ ・ 5
TackⅣinge med en langskol sOm bOrjar mitt
cmenan halssk01dens langskё l och sidokant

(Fig.4)Langd l,8-2,Omm.… ….Esο′ンsα″g″ s′α′

“

s

Tackvinge rncd 3 1angskolar i yttre halvan;den
innersta langskё len bё riar initt fOr halssk01dens

mittkё l(Fig.5&6)… …… ………………・……………… 6
Kropp mer langsmal; mer an dubbelt sa lang
som bred. Halssk01dens langskolar nagot inat_
boJda nara basen(Fig.5).Hanens paramerer
nar fram till den trubbiga pcnisspetsen(Fig.9).

Hongenitalier utan liten tagg vid spetsen och
mcr iangstrackta(Fig.10).Langd l,7-1,9 rnm.
―・̈ ・̈・… …・… … … … … … … ο

“
/JH″ ノンsr″わarc“″

`“

s

Kropp bredare;mindre an dubbelt sa lang som
bred Halssk01dens langskё lar nastan raka nara

basen(Fig.6)HancnS paramerer nar a fram
till dcn spetsiga penisspetsen(Fig ll) HOnge―
nitalier med liten tagg vid spetsen och kortare

(Fig.12)Langd l,6-1,8mm.¨ .̈_¨ ……・…………

………… ………… ………………・οノ′″″ルsr″g/oのr●

Tackvinge med omradena narmast utanfOr 2a
och 4e punktraderna inifran raknat tydligt upp―

hOjda(Fig.7).Antenner oftast brunaktiga Ha‐
nens paramerer mot spetsen tydligt utatbojda
och utan langa har.(Fig 13).Agglaggarens ytt―
re coxit med cn litcn tand pa spetsen och hela
innerkanten fint beharad (Fig  14) Langd
l,7-1,9mm.… .¨ …………………………… R′ο′〃sc″ρ″ンS

Tackvinge med omradena narmast utanfOr 2a
och 4e punktraderna ci rner valvda an Omradc_
na narmast innanfOr dessa punktrader(Fig 8)
Antenner gula. Hanens paramerer mot spetsen
svagt inatbojda och med 2 1anga har(Fig. 15)
Hongenitalier med sma har langs innerkantcn
av dcn yttre coxiten endast i den yttre halvan

(Fig.16).Langd l,8-2,Omm ……………………・……

………………………… ………………………̈ ・ノVοrmα″グ′α″′′
`″

s
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Fig. 17-32. Larv: sista bakkroppsleden, ovanifrin och i
genomskiirning (17, 19, 21, 23, 25, 27, 29'), 3e bak-
kroppsleden i genomskiirning (18, 20, 22,24,26,28,
30), samt antenn (31, 32). -l'7, 18. Elmis aenea (Mill.).
-19,20. Oulimnius troglodytes (Gyll.). -21,22,32. O.
tuberculatus (Mtill.). -23, 24. Stenelmis canaliculato
(Gyll.). -25, 26. Riolus cuprezs (Miill.). -27, 28. Limni-
us volckmari (Panz.). -29, 30. Normandia nitens
(Miill.). -31. Esolus ongustatus (Mtill.). Olika skal-
streck f6r 17-30 (6vre viinstra 0,5 mm) och 31, 32 (hog-
ra 0,1 mm).

Last abdominal segment of larva in dorsal view and
cross section (17 , 19, 2l, 23, 25, 27 ,29), abdominal seg-
ment 3 in cross section (18, 20, 22,24,26,28, 30), and
antenna (31,32).

Artbestiimning av larver

De flesta av vAra elmididarters larver kan bestiim-
mas enligt Holland (1972), som dock ej behandlar
larven av Normandia nitens.. Denna larv har be-
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Fig. 33-39. Larv i sista stadiet, ovanifrAn (33) resp frAn sidan (34-39). -33. Elmis oeneo (MiJll.). -34. Oulimnius
troglodytes (Gyll.). -35. O. tuberculatus (Miill.). -36. Stenelmis canaliculata (Gyll.). -37. Riolus cupreus (Miill.).
-38. Limnius volckmori (Panz.). -39. Normandio nllens (Miill.). Olika skalstreck (l mm) f6r 33-35, 37, 38 (nertill)
och 36, 38 (upptill). Teckningar: E. Engblom.

Larva in final instar, dorsal (33) and lateral views (34-39).

skrivits av Berth6lemy & Stragiotti (1965). Vidare
iir i Hollands (1972) nyckel Esolus parallelepipe-
dus med istiillet fdr E. angustatus, vars larv be-
skrivits av Berth6lemy & Ductor (1965). Larven av
Riolus cupreas har beskrivits av Berthdlemy &

Stragiotti(1965), och aVCn Lconhard & Ⅳlahler

(1986)ger cn diagnos av denna larv med bra bil―
dcr.Dall(1988)redogOr for mё jligheterna att se‐

parera larver av dc bada οクノ′′フタ″′′s‐artcrna.
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Fig. 40-41. Oulimnius, larv, huvud, underifrån. Pil vi-
sar maxillens bakre borst. —40. 0. troglodytes (Gyll.). 
—41. 0. tuberculatus (Will.). Skalstreck 0,1 mm. 

Head of larva, ventral view. Arrows show posterior seta 
of maxilla. 

1. Bakkropp trekantig i genomskärning (Fig. 
17-22); ovansidan, särskilt sista bakkroppsle- 
den, med svag längsgående ås i mitten 	 2 

- Bakkropp rundad i genomskärning (Fig. 23— - 
30); ovansidan, inklusive sista bakkroppsleden, 
konvex men utan längsgående ås 	  5 

	

2. Kropp plattad, ca 3 x så bred som hög (Fig 	 
33). Kroppslederna utdragna på sidorna (Fig 	 
18) och kantade med grupper av hår. Längd upp 
till 3,5 mm 	 Elmis aenea 

- Kropp ungefär lika hög som bred. Kroppsleder-
nas sidor ej utdragna (Fig. 20, 22) och endast 
obetydligt behårade. 	  3 

3. Borstet på spetsen av andra antennleden av un-
gefär samma längd som tredje antennleden 
(Fig. 31). Den längsgående åsen på bakkrop-
pens ovansida med tuberkler. Längd upp till 3,5 
mm 	 Esolus angustatus 

- Borstet på spetsen av andra antennleden är un-
gefär 3 x så långt som tredje antennleden (Fig. 
32). Den längsgående åsen på bakkroppens 
ovansida saknar tuberkler och framträder där-
för som en ljus strimma. Längd upp till 3,5 mm 
(Oulimnius, endast larver längre än 2,0 mm kan 
artbestämmas; för mindre larver se Dall 1988) .. 4 

4. Maxill på undersidan med två grenade borst 
bakom palpen (Fig. 40). Pronotums längd på 
ovansidan 0,345-0,403 mm hos sista larvstadiet 
(Fig. 34) (trakaSppningar på bakkroppens sidor 
tydliga och upphöjda) 	  
	  Oulimnius troglodytes 

- Maxill på undersidan med ett främre grenat och 
ett bakre enkelt borst bakom palpen (Fig. 41). 
Pronotums längd på ovansidan 0.415-0,476 
mm hos sista larvstadiet (Fig. 35) 	  
	  Oulimnius tuberculatus 

5. Bakkroppens 7 första leder med tydlig indel-
ning i ryggplåt och bukplåt; den nedre sidokan-
ten tydligt kölad (Fig. 23, 24, 36). Längd upp 
till 10 mm 	 Stenelmis canaliculata 

- Endast bakkroppens två första leder med tydlig 
indelning i ryggplåt och bukplåt; den nedre si- 
dokanten rundad (Fig. 25, 27, 29, 37-39) 	 
Längd upp till 5,5 mm 	  6 

	

6. Sista bakkroppsledens spets jämnt rundad (Fig 	 

25). Längd upp till 3,5 mm (Fig. 37) 	  
	  Riolus cupreus 

— Sista bakkroppsledens spets med tydlig inskär- 
ning i mitten (Fig. 27, 29) 	  7 

7. Sista bakkroppsledens undersida tätt beklädd 
med små tandade upphöjningar. Bakkroppsle-
dernas trak&hipningar små även hos stora lar- 
ver (Fig. 38). Längd upp till 5,5 mm 	 
	 Limnius volckmari 

- Sista bakkroppsledens undersida till största de-
len slät. Bakkroppsledernas traketöppningar hos 
stora larver stora och tydliga (Fig. 39). Längd 
upp till 3,5 mm 	 Normandia nitens 

Stenelmis canaliculata (Gyllenhal) 

imnius canaliculatus Gyllenhal, 1808:552. 
z'ig. 1, 23, 24, 36. 

Utbredning (Fig. 42): BI—Sm, Ck—Bo, Vs. Fynd efter 
1975 föreligger från alla dessa landskap. FSI: 3, FOI: 4. 
Omvärldsfaktorer enligt Tab. 1. 

Stenelmis är ett artrikt släkte med 146 arter, av vil-
ka 36 är palearktiska (Brown 1981). Gyllenhal 
(1808) beskrev S. canaliculata från Halmstad där 
den påträffats på havsstranden. Troligen rörde det 
sig om exemplar som härrörde från Nissans ut-
lopp. Thomson (1867:133) uppgav att den senare 
påträffats vid stränderna av Lagan i Halland. Ar-
ten togs senare i stort antal 1917 av E. Sellman vid 
Tannefors i Stångån i Östergötland (Lundblad 
1952). Det dröjde-sedan ända till 1967 innan arten 
åter hittades i Sverige, denna gång i Rolfsån vid 
Gåsevadholm i Halland (Huggert 1967). L. An-
dersson m fl hittade 2 imagines 1969 i Säveån, nä-
ra utloppet ur Mjörn i Västergötland (GNHM). 
Djuren påträffades här under stenar i strömmen 
ovanför Solvedens kraftverk. Ett nyare fynd från 
samma landskap är från utloppet av Tolken vid 
Hyltenäs (leg. M.Medin, 1987). Kronblad (1985) 
rapporterade S. canaliculata från Alsterån och 
Emån i östra Småland. I Emån har arten senare 
hittats på flera lokaler (leg. R.Arnemo, 1989). EL 
fångade 1984 larver av Stenelmis vid stranden av 
en ö i sjön Mien i Småland liksom vid utloppet av 
Åsnen. 1982 och 1986 togs arten även i Mörrums-
ån i Blekinge. Senare (1989) har också RB hittat 
den i Mörrumsån, vid Hemsjö. 

Under 1980-talet har Stenelmis rapporterats 
från Fylleån (Petersen et al. 1984) (även 1989,1eg. 
EL) och Högvadsån (Nilsson & Johansson 1985) i 
;alland. Att arten, lever kvar i Nissans vattensy-
lem bekräftas av ett fynd av larver i S. Gussjön 
vid Nissafors 1988 (leg. Falk). Stenelmis hittades 
n;ligen i sjön Unden i norra Västergötland samt i 

Fig. 40-41. Oulimnius,larv, huvud, underifrAn. Pil vi-
sar maxillens bakre borst. -40. O. troglodytes (Gyll.).
-41. O. tuberculatus (Mtill.). Skalstreck 0,1 mm.

Head of larva, ventral view. Arrows show posterior seta
of maxilla.

l. Bakkropp trekantig i genomskiirning (Fig.
l7-22); ovansidan, siirskilt sista bakkroppsle-
den, med svag liingsgAende As i mitten ............ 2

Bakkropp rundad i genomskiirning (Fig. 23--
30); ovansidan, inklusive sista bakkroppsleden,
konvex men utan l5ngsgiende As . ...... . . ..... ' ' . . . 5

2. Kropp plattad, ca 3 x sa bred som hog (Fig.
33). Kroppslederna utdragna pA sidorna (Fig.
I 8) och kantade med grupper av hAr. Liingd upp
till 3,5 mm ................E1mis aenea
Kropp ungefiir lika hdg som bred. Kroppsleder-
nas sidor ej utdragna (Fig. 20, 22) och endast
obetydligt behArade. .............. 3

3. Borstet pA spetsen av andra antennleden av un-
gefar samma liingd som tredje antennleden
(Fig. 3l). Den liingsgiende Asen pA bakkrop-
pens ovansida med tuberkler. Langd upp till 3,5
mm ...,,......... ...Esolus angustatus
Borstet pA spetsen av andra antennleden iir un-
gefar 3 x sA lAngt som tredje antennleden (Fig.
32). Den liingsgAende Asen pA bakkroppens
ovansida saknar tuberkler och framtriider diir-
f6r som en ljus strimma. Liingd upp till 3,5 mm
(Oulimnius, endast larver ltingre iin 2,0 mm kan
artbestammas; fdr mindre larver se Dall 1988) .. 4

4. Maxill pi undersidan med tvA grenade borst
bakom palpen (Fig. a0). Pronotums liingd pi
ovansidan 0,345-0,403 mm hos sista larvstadiet
(Fig. 3a) (trak66ppningar pi bakkroppens sidor
tydliga och upphdjda)

Oulimnius troglodYtes
Maxill pi undersidan med ett friimre grenat och
ett bakre enkelt borst bakom palpen (Fig. al).
Pronotums liingd pi ovansidan 0.415-0,416
mm hos sista larvstadiet (Fig. 35)

Ou I i m n ius t u berc u latus
5. Bakkroppens 7 fdrsta leder med tydlig indel-

ning i ryggplAt och bukplAt; den nedre sidokan-
ten tydligt kdlad (Fig. 23,24, 36). Liingd upp
till l0 mm ....Stenelmis canaliculota
Endast bakkroppens tvA fdrsta leder med tydlig
indelning i ryggplAt och bukplit; den nedre si-
dokanten rundad (Fig. 25, 21, 29, 37-39).
Liingd upp till 5,5 mm ............ 6

6. Sista bakkroppsledens spets jAmnt rundad (Fig'

Sν′rigas bクcたわaggα″  111

25).Langd upp tili 3,5 inm(Fig.37).¨ ¨̈ ¨̈ ¨̈ .¨ ¨

…̈………̈ … …………・…………・̈ ・̈・̈ ・̈̈  Rわ rys c″ 昴θ
“
s

―  Sista bakkroppsledens spets med tydlig inskar_
ning i initten(Fig.27,29).¨ .¨ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ・̈・……… 7

7. Sista bakkroppsiedens undersida tatt bekladd
med sma tandade upphOiningar. Bakkroppsle‐
dernas trak60ppningar sma aven hOs stora lar―
ver(Fig.38).Langd upp til1 5,5mm.¨ ………….¨

…………………̈ ………………………………・Lル″″
“
sソοrcた″α″

―  Sista bakkroppsledens undersida tili stOrsta de‐
len siat.BakkrOppsledernas trak60ppningar hos
stora larver stora och tydliga(Fig. 39). Langd
upp til1 3,5mm.¨ .¨ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ・̈・ノVOrmα″diα ″′′

`″

s

Stenellnis canaliculata(Gyllenhal)

.:用″f“s ca″αlic″′α′
“
s(3yllenhal, 1808:552.

rig. 1,23,24,36.

Utbredning(Fig.42):BI― Sm,Og―BO,Vs Fynd eFter
1975 fOreligger fran alla dessa landskap FSI:3,FOI:4.
omvarldsfaktorer enligt■ hb l.

S′

`″

θ:照Js ar ett artrikt slakte rned 146 arter,av vil‐

ka 36 ar palearktiska (BrOwn 1981). Gyllenhal

(1808)beskrev s.cα ″αric′ rarα fran Halmstad dar

den patraffats pa havsstranden.Troligen rOrde det

sig om exemplar som harrorde fran Nissans ut‐
lopp.Thomson(1867:133)uppgaV att den senare
patraffats vid stranderna av Lagan i Halland.Ar―

ten togs senare i stort anta1 1917 av E.Sellman vid

Tannefors i Stangan i osterg6tland (Lundblad
1952).Det drOjde sedan anda till 1967 innan arten

ater hittades i Sverige, denna gang i Rolfsan vid

Gasevadh01m i Halland(Huggert 1967).L.An‐
dersson in n hittade 2 imagines 1969 i Savean,na_

ra utloppet ur Mjёrn i VastergOtland(GNHM).
Djuren patraffades har under stenar i strOmmen

ovanfOr Solvedens kraftverk.Ett nyare fynd fran
sanllna landskap ar fran ut10ppet av Tolken vid
Hyltenas(lego M.Medin,1987).Kronblad(1985)
rapporterade S. cα ″α″ε′′α′α fran Alsteran och
Ernan i ёstra Smaland. I Eman har arten senare
hittats pa nera 10kaler(leg.R.Arnemo,1989).EL
fangade 1984 1arver av Srθ 77θlmJS vid stranden av

en O isJon Mien i Smaland liksOnl vid utloppet av

Åsnen.1982 och 1986 togs arten aven i MOrrums‐

an i Blekinge. Senare(1989)har OCkSa RB hittat
den i MOrrumsan,宙 d HemsjO.

Under 1980-talet har S′
`″

θ:鷹お rapporterats

fran Fynean(PeterSen et al. 1984)(aven 1989,leg.

EL)och HOgvadsan(Nllsson`に 」ohansson 1985)i

lalland. Att arten lever kvar i Nissans vattcnsy―

tem bekraftas av ett Fynd av larver i S.GussiOn
、id Nissafors 1988 oeg.Falk).Stenθ ′′ηお hittades

nし′ligen i sJon Unden i norra Vastergotland samt i

‖、L」ノ|1上L
牛
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Fig. 42. Utbredning i Sverige av fyra arter av Elmididae. Fynd i Rikets näts 50x50 km rutor anges med gråton och 
fyndens ålder visas med angivna symboler. 

Swedish distributions of four species of Elmididae. Records are shown in grey for the 50x50 km squares of the Natio-
nal grid system and the symbols show the four different time periods used. 

tillflödet Sågkvarnsbäcken (leg. EL, 1988-89). 
Arten har nu även hittats i Bohuslän (Strömsån, 
leg. M.Medin, 1987) och Västmanland (Rastälven 
och Sverkestaån vid Kåfalla, leg. M.Medin, 1988). 
Fyndet i Rastälven är det nordligaste i landet. 

S. canaliculata har länge ansetts som en stor ra-
ritet. De många sentida fynden tyder dock på att 
arten varit förbisedd. Troligen förekommer den i 
de flesta av de större vattendragen i Halland, Ble-
kinge och östra Småland. Lundblad (1952) fann 
det sannolikt att arten utrotats från lokalen i 
Stångån genom "omfattande reglerings- och om-
byggnadsarbeten". Leiler (in litt.) anger att E. Wi-
rfti på 60-talet hittade Stenelmis vid Hovetorp 
högre upp i Stångån. Denna uppgift har dock inte 
kunnat beläggas. Ett fynd i Åsunden från 1988 
(leg. EL) visar att Stenelmis finns kvar i Stångåns  

vattensystem. Andersson et al. (1987) anger arten 
som sårbar. 

Stenelmis har påträffats på steniga-sandiga 
bottnar i större hastigt rinnande vattendrag lik-
som i utpräglade bränningszoner i sjöar upp till 
141 m ö h. Arten tycks föredra ett kraftigt inslag 
av växtrester och löv. Följande taxa var överrepre-
senterade tillsammans med S. canaliculata: Tur-
bellaria; Bivalvia; Pisidium spp, Sphaerium cor-
neum L.; Ephemeroptera: Heptagenia sulphurea 
Mull., Caenis luctuosa Burm.; Heteroptera: 
Aphelocheirus aestivalis Fabr.; Limnius volckma-
ri; Trichoptera: Hydropsyche siltalai Döhl., Lepi-
dostoma hirtum Fabr., Oecetis spp; Ceratopogo-
nidae. 

Påfallande många fynd av Stenelmis har gjorts i 
kalkade eller kalkpåverkade vatten. Vid utloppet 
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Fig.42. Utbredning i Sverige av fyra arter av Elmididae. Fynd i Rikets nats 50x50 km rutor anges med gr{ton och
fyndens ilder visas med angivna symboler.

Swedish distributions of four species of Elmididae. Records are shown in grey for the 50x50 km squares of the Natio-
nal grid system and the symbols show the four different time periods used.

tilinё det sagkvarnsbacken (leg. EL, 1988-89).

Arten har nu aven hittats i Bohuslan(str6msan,

leg.M.Medin,1987)och VaStmanland(Rastalven

och Sverkestaan宙 d Kafalla,lego M.Medin,1988).

Fyndet i Rastalven ar det nOrdligaste i landet.

S.cα″αlic“ノα″ har lange ansetts sOm en stor ra―

ritet. De rnanga sentida fynden tyder dock pa att

arten varit fё rbisedd.Troligen f6rekonllner den i

de flesta av de storre vattendragen i Hanand,Ble‐

kinge och ostra Smaland. Lundblad(1952)fann

det sannolikt att arten utrotats fran lokalen i

stangan genom"Omfattande reglerings― och om‐

byggnadsarbeten".Lciler(in litt。)anger att E.Wi‐

r6n pa 60‐ talet hittade Srθ ″θルηJs vid HOvetorp

hёgre upp i stangan.Denna uppgift har dock inte

kunnat belaggas.Ett fynd iÅ sunden fran 1988

(leg.EL)visar att srθ″θ′′ηぶAnns kvar i Stangans

vattensystem.Andersson et al.(1987)anger arten

sonl sarbar.

S′θ″θ:鷹Js har patraffats pa steniga‐ sandiga

bottnar i stё rre hastigt rinnande vattendrag lik―

sonl l utpraglade branningszoner i siё ar upp till

141 m O h.Arten tycks fёredra ett kraftigt inslag

av vaxtrester och lёv.F01jande taxa var ёverrepre―

senterade tillsanlinans med S, cα ″αric“ノα′α: Tur‐

bellaria;B市 al宙a;P ガヽル″ spp,シカαθ″′″ εοル

″′
“
″ L.;Ephemeroptera:扇 ψ′αg(“″ s′″力

“
κα

Mun., cα θ″ぉ ′
“
cr夕οsα  Burm.: Heteroptera:

И″
`/aC力

θ″お αes′′ναノおFabr.;ニ ルηガンs νο/cた″α―

″;Trichoptera:υ″ρッε力θsルα″′Dёhl.,二″′‐

グοsrο″αヵル′
“
″ Fabr.,Oθ cθ′た spp;Ceratopogo‐

nldae.

PaFallande manga fynd av Srθ ″θルηおhar gjorts i

kalkade ener kalkpaverkade vatten. Vid utloppet

ABCDEFGHI」 KLMN
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Fig.2, 17, 18,33.

Utbredning(Fig 42):Sk― Sm,og― To.Fynd efter 1975
fOreligger fran alla dessa landskap. FSI: 2, FOI: 4
oinvaridsFaktorer enligt Tab l.

siaktet Eルηls omfattar 13 palearktiska arter

(BrOWn 1981).E.α θ″′α Omnamns brst fran svcri_

ge av Gyllenhal(1808:553)sonl hittat den i Vaster―

gOtland. Thomson (1860:130) angaV dCn fran
vastmanland,Skane(backar vid Ranl10sa cch To―

rckov),Dalarna och Lappland.Roth(1896-1897)

tog den i Ybbarpsan vid Herrevadskloster,dar den

fanns kvar aven 1978 trots en kraftig fOrorcning

av an(Friberg&Herrmann 1978).Hel16n(1939)

・４

・３

・２

・ １

・０

０ ９

０ ８

０ ７

０ ６

０ ５

０ ４

０３

０２

０ １

　

・ １

・ ０

０ ９

０ ８

０７

０ ６

０ ５

０ ４

０ ３

０ ２

０ １

回
Ｍ
Ｈ
□ABCDEFGHI」 KLMN ABCDEFCH I JKLMN

Fig. 43. Utbredning i Sverige av fyra arter av Elmididae. Fynd i Rikets nats 50x50 km rutor anges med grAton och
fyndens ilder visas med angivna symboler.

Swedish distributions of four species of Elmididae. Records are shown in grey for the 50x50 km squares of the Natio-
nal grid system and the symbols show the four different time periods used.

av sagkvarnsbacken i siё n undcn saknades artcn

helt varen 1983 vid startcn av en kalkdoserare.Ef―

ter nagra ars kalkning var Srθ ′θlmお 1988-89 van‐

lig i sanlma omrade,Pa likartat satt hittades S′θ―

″θノ″rs cj i MOrrumsan 1980 men va1 1986 sedan

kalkning skett.Dc mangaね rska S′′″″″お‐fyn―

den kan vara en fё lid av den Omfattande kalk―

ningsverksamhetcn,vilken dirckt gynnat arten.

S′θ77θtm/S cα ″α′た′ノα′α saknas i Danmark och
Norge, mcn togs nyligcn fOr fё rsta gangen i Fin‐

land(Hiilivirta ct al.1984),dar dcn patraffats i tva

forsar i den sOdra delen.Artcn har en vid utbred―

ning i Syd―  och Mcllaneuropa(C)lmi 1976), och

har avcn patraffats sallsynt i Engiand (Holland

1972). Vuxna Och larvcr finns tillsanlinans arct

runt,och utvecklingen ar troligcn flerarig(Sarace―

ni 1969).
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Thb. 1. Minimum- och maximumviirden samt percentiler for nAgra kemiska resp fysikaliska parametrar som registre-
rats i samband med fynd av fem olika elmididarter. Antal viirden anges med n, och skala fdr vattenhastighet enligt
text.

Minimum values, maximum values and percentiles for the following parameters recorded together with five species
of Elmididae: altitude (m a.s.l.), pH, conductivity, turbidity, alkalinity, Ca-, Mg- and Cl-contents, stream width, and
stream velocity (scale in text).

adderade Fnanga nya landskapsfynd,vilka samtli―

ga utom det fran Gotland kunnat belaggas. Det

fё refaller troligt att O夕 lim″′
“
s′

“
b′″ε

"′

α′″s ar den

enda clmidid som forckommer pa Gotland(och
01and).Uppgiften om E■ mお i skalbaggskataloger‐

na(Lundberg 1986)ar trOligen grundad pa en fel_

bestamning ener― etikettcring.

Ett stort antal farska fynd visar att E.α
`″

θα

finns Ovcr hela landet,och langs fiankedian anda

upp till tradgransen (Engelhardt 1957, Nilsson

1984)cllcr upp til1 920 rn O h.Arten ar vanlig aven

i vara grannlander.BistrOnl ct al.(1984)har redO―

visat utbredningen i Finland som tacker hela lan‐

det,med ctt gammalt osakert fynd franÅ land.

Arten finns ёver hela VasteurOpa(01mi 1976).

E. αθ″θα ar i sverige starkt bunden till hastigt

cllcr rnyckct hastigt rinnande vatten,aven Onl en―

staka fynd har giortS i norrlandska sjOar.Den 15‐

rekonlincr i vattcndrag av mycket olika storlek,

fran sma skOgsbackar till vara storsta alvar.

Artcn fOrckommcr huvudsakligen pa steniga―

grusiga bottnar och ar ёverrepresenterad dar ina_

tcrialct har cn diamctcr om 2-5 cm och underre―

presenterad pa sand Och lerbottcn. E. α
`″

′α ar

vanligast i alg‐ och mossrika vatten,ofta mcd in―

slag av s′ αrgα″′
"″

ochノ イヽ
`′

′力α. Fё ljande arter

var Overrepresenterade tillsammans incd」 E.αθ″θα:

Ephemeroptcra: ffη ′αgθ″″ グαた
“

r/たα Bgtss.,

3ααお力
`“

α′
“
sL。 ,3.″夕rた′sL.;Plecoptera:

И″ρ力r4′″夕″ ιO″αお Mort.,ル′″oρセッχ″ b′―

わsα L.;Lルη′′郷 ッοたた″α″ちTrichOptera:P力 〃ρρο―

′α″
“
s ″0″′α″

“
s Don., Lψ′′οs′ο″α カプ′′夕″

Fabr., Serノ cο s′ο″α′θrsO″αr“″ Spence
EI“お har scx larvstadicr(Bcrth61emy&Riols

1965)och larver av ollka storlekar finns tillsam‐

mans mcd imagincs hcla aret(Maitland 1967).De

platta larverna inns saval pa exponcradc stenar

(MadSCn 1967) sonl pa vattenvaxter (Maitland
1967).

Esolus angustatus(P.VV:J.Mi‖ er)

Lim″′′sα″g″s`α

`“

sP.ヽ、J Miller, 1821:187-188.
Fig.4,31.

Utbredning(Fig.42):Ha,endast 1883

slaktet Esο ′
“
s ryminer 13 arter,av vilka 12 ar pa―

learktiska och en tillhOrandc dcn orientaliska regi―

Onen(BrOwn 1981). Det fOrsta och cnda svenska

fyndet av E.α 77g“s′α′ンs gjOrdes i Halland i slutet

av  1800‐ talct (Sandahl  1884).  Enligt  Grill

(1896:62)togs arten av Mortonson vid Ostra Ka―
rup,och Palm (1955)angaV att bclaggsexemplar

fanns iく 3MNH.Denna uppgift har nu konfirme―
rats, och detta,troligen det enda svcnska,exem‐

plarettogsenligtetikettcnijuni 1883.Troligen hit―

tade Mortonson Esο ′
“
s i Stensan sonl passerar na―

ra Ostra Karup innan dcn inynnar i Laholmsbuk―

ten.Andersson et al.(1987)angcr arten som br―

svunnen ur landet, vilkct far anses sonl myckct

troligt.

E.α″g“srα′
“
s har en vid utbrcdning i Syd― och

Mellaneuropa och finns narmast i POlcn och
Nordtyskland(01mi 1976).MortOnsOns fynd i
Hanand skall troligen ses som en isolcrad nordlig

utpostlokal pa vilkcn arten inte kunnat Ovcrlcva.

Enligt Herrmann et al.(1983)ar Stensan annu rc_

lativt opavcrkad och mycket artrik. Ett besOk av

EL 1988 har bckraftat detta,samtidigt som E.α ″―

gンs′α′′s da inte kunde atcrfinnas.I Tb7skland lcver

artcn pa stenar Och i vattcnmossa, framst i sma,

kana bergS―  och skogsbackar(Steffan 1979). I
Frankrike uppges livscykcln vara ettarig mcd fё r―

puppning pa varcn(Bcrthё lemyそL Ductor 1965).

Antal larvstadier ar sex(H01land 1972).

Oulirnnius tuberculatus(P.Vレ lJo Miner)

Lim″ノンsr′ b`″c“ノα′ンsP.W」  ⅣItlller, 1806:199-200.
Fig.5,9, 10,21,22,32,35,41

Utbredning(Fig.43):Sk― Go,Og―TO.Fynd cfter 1950,
oftast aven cftcr 1975,inns fran alla landskap FSI:3,
FOI:3.Omvarldsfaktorer enligt Tab l Ej artidentifle―
rade″nd av Oノノ

“
″ルs fOrcligger fran 10kaler dar fol_

jande extremvarden registrerats for olika paramctrar:

httd OVer havet min l;pH min 5,20;fargtal max 270;
grumlighet O,30-76,70; alkalinitct min O,005; Ca max

l,420; Mg max O,240; klorid max O,360; vattendrags―

bredd max lCXI Enheter enligt Tab l



Sveriges biickbaggar ll5

Stenelmls canallculata 10% 25% 50% 75% 90%
H61d6ver havet 105 127

つH 8 6.15 647 7.44

KondttivitctuS/cm 8 4830 94.90 11470

Fをgtal mg P颯 8 5

Grurhighct Fll」 8 1.80

Alkall五 tet mckvA 8 0032 0142 0360

Kalciummekv/l 4 0180 0.340 0.570

Magnesiummekvl 4 0060 0.115 0.190

Юond mckvA 4 0050 0.185 0.260

Vattendragsbredd m 5 20.0

Vaにnhastlghct skalaO-6 8

Elmls aenea 10% 25% 50% 75% 90%
Haiid iivs havet 1 480 920

pH 6.40 6.72 700 730 ′ ′D 904
Kondukivitet uS/cm 600 1900 2453 39.60 77.25 191.82 454.00

Farg■■mg Pt/1 100

Gru甜ghetlttU 090 1.40 209
Alkalid“ t mekv′ 432 0000 0050 0098 0151 0.320 0.688 3.800

Kaldum mckvl 199 0020 0.080 0.110 0190 0380 1420 3.300

Masnesium mekv/l 199 0007 0030 0.040 0060 01∞ 0180 0.810

Kloid inekv′ 177 0005 0010 0.020 0226

Vattendnssbredd m 488 11.0 350
Vattcnhastlghet skala O-6 494

Oulimnius tuberculatus 10% 25% 50% 75% 90%
H6id Ovcr havct 5 210 343 448

pH 623 692 7.19 7.53 9.04

Kondukivitct uS/cm 15.10 2201 3205 63.05 87.70 153.54 454.00

Fな,tal πtt P゛ 44 5 25 125

Gmrhighet F「U 060 0.70 135 2.00

Alkalidtet mekv′ 0.028 0055 0110 0.150 0263 0.530 2.870

Kaldum mckv′ 0.090 0110 0123 0235 0328 0.575 0.680

Magnesiummekv/ 0010 0045 0.075 0125 0139 0160

Kloid mekvl 0016 0.030 0.100 0190 0.218 0230

Vattendnqsbredd m
VattenhasiRhetskalaO-6

Oulimnius troglodytes 10% 25% 50% 75% 90%
H6id 6vs havet 4 132 224 245 253

pH 7.50

Konduki宙 tet uS/cm 4420 4556 6810 10250 259.60 29300

Fiirgtal mg Ptil 9 5 80

Gm雨 ghet F]日」 046 0.70 080 090 100 l CXl

AlkalinltctmckvA 9 0.184 0270

Kaldummckvl 6 0.210 0.530

Magnesiummekvfl 6 0070 0200

Klond mekv/1 6 0050 0165 0.250

Vattendragsbredd m 1 1

Vattenhastlghet skalaO-6

Llmnius volckmarl 10% 25% 50% 75% 90%
Hёid OVCr havct 272 235

pH 224 483 619 685 718 7.59 9.04

Kondukd宙 tct uS/cm 996 25.80 3665 6200 8830 17978 45400

Fなgセ■rng Pt/1 222 3 320

Gm融 ghet剛 168 070 2.19 50.00

Alkahnltet mekvA 0000 0040 0136 0251 0583 3.190

Kaldum mekv■ 0084 0120 0150 0220 0.320 3αЮ

Magnesiummekv/ 0050 0060 0080 0120 0182 0780

Klo■ d mckvl 0020 0.030 0060 0.268 0.940

Vattendmssbredd m
Vattcnhastlghet skalaO-6 245 3.0
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slaktet(9“ ″″′″ゴクs omfattar nio palearktiska arter

och tva arter i Nordamerika(Brown 1981).De
forsta korrekta svenska～ nduppgiftcrna br O.
r“ b`rcン た7r“s atcrfinns hos Thomson(1860:132)
som hittat den i vattendrag i Skane vid Lund och

Torckov samt i Hanand vid Ostra Karup. Bohc―

man(1850:205)uppgaV den som E′″おrrοgゎの r“

fran Nahr pa Gotland, M01er(1866)anger avcn

att den tagits tillsammans mcd O.′ Юgわの ′oi
RingsiOn i skane.Roth(1896-1897)hittade den i

en fors i Ybbarpsan vid Herrcvadskloster. Arten

saknades 1978 i sanlma vattendrag (Fribcrg &
Herrmann 1978)som utSatts for kra■ ig fororc―

ningo Lundblad (1949)citerade Schё nhcrrs falt―

dagbok som innehaner uppgifter om fangst av ο.

′
“
bercクノα′″s 1813-1818 vid Sparrcsatcr i vaster_

gёtland. Da SchOnherr anvande artnamnet s`″ s′

Gyllcnhal bordc det emellertid vara(9.′″οgノοdッ′θs

som avses.

Hel16n(1939)listade flera nya landskapsfynd

och utvidgadc utbrcdningsomradet nOrrut till
Harjedalen(ej mojligt att belagga,men nyare

fynd finns).Klcfbcck&SiOberg(1960)fylldC pa
mcd ytterligare nya landskapsfynd, bl a fran

01and(StcnaSa, lcg. P. Brinck 1943, N. Brucc
1953-54,EMLU).

Dc manga nu kanda fynden visar att O.′ ′わ
`′

―

c“″′
“
s brekommcr i hcla landct utanfor sialVa

fiallen.Dct nordligastc fyndet ar fran Mctta Rak―

kurijoki ca 10 km S om Kiruna i Torne lappmark

(leg.SVedang&Bcrglund,1983).0.′ クわerc″ rar“s

ar vanlig i vara grannlander. Dcn fё rekommer
ёver hela Finland(Bistronl et al. 1984),och i Vat_

tendrag och siё ar ёVer hela Danmark(Dan 1988).
Aven i Sverige har O. ′夕barc“ ′α′

“
s ett brctt bio―

topval, fran nlindre backar Och tjarnar till stora

sjOar och alvar.I norra Svcrigc ar artcn den enda

elmidid som rcgclbundct patraffas i sjoar

O.′夕bθ″ε
“
ノα′夕s var vanligast pa sand_grus― sing―

elbottnar mcd inslag av stora stcnblock. Karak―

tarsvaxter var grOnalger,mossor,母 ηrgα″ル″,Lッー

sプ″αε力″ ′″ rSび′ο″ OCh ιοb`′′αグοrr″α″″α.Av
ёvriga makroevertebrater var fOliande ovcrrcprc―

sentcradc tillsammans med O. ′′bθrcクノα′
“
s: Ne―

matoda;Mollusca:Rαdixρθrag′α typ;Hydracari‐

na;E/zお α
`″

θα;Trichoptcra:fbク
“

″rrOpン s spp,

ル グ″OρッC力θ Sttα″ノDёhl.,■ 09ノグοsrο″αカル″″

Fabr.,/4r力 ,■psο des spp;Ceratopogonidae.
Langs fiankedjan tycks(9.r“ 2)`rc“ ノα′

"s begran―
sad till barrskogcn,och garinte lika hOgt som Iフ ー

“
′s αθ″θα. I Dalarna har den patraffats upp till

776 m O h. Arten har aven patraffats vid norra

Bottcnvikcns strandcr(Lundberg 1963).0.′ ′b`″―

ε′々 7′ンs ar utbrcdd Ovcr hcla Europa(C)inli 1976).

0“ノim″′″s har fem larvstadier,och larver av olika

storlekar patraffas tillsanllnans ined iinagincs un―

der hela aret(Bcrth61Cmy&Ductor 1965,Mait‐
land 1967,Holland 1972).

Oulimnius troglodytes(Gyllenhal)

L′′
"″

′
“
s rragノοdッ′as Gyllenhal, 1827:395.

Fig.6, 11, 12, 19,20,34,40.

Utbredn■g(Fig.43):Sk― Sm,og,Vg,Ds― Dr.Fynd e←
ter 1950 finns fOr alla landskap utom Dr.FSI:3,FOI:2.
olnvarldsfaktorer enligt Tab l

Dcn aldsta svcnska fynduppgiften harstammar
fran Gyllenhal(1810:XVHI,XIX)som brst upp‐
gav arten som Li翻 ″ノンs′

“
b`rc“ノα′′s fran Uppland

Och vastergё tland.Senare insag Gyllenhal(1827)

att hans cxcmplar var artskilda fran den egcntliga

r′ b′ θ́
“
′αrクs,och gaV artcn istallct namnet r″ οg′ο―

の reS.ThOmson(1860)uppgav O.′Юgわグソ′
“aven fran skane, smaland,sё dcrmanland,I」 pp―

land och Dalarna.Han angav aven att dcn fanns

"talrikt vid stranden af Ringsjё n"i Skane.Hcn`n

(1939)angaV aven fynd fran Halland, Ostergё t―

land och Narke,Och Klefbeck&Sjё berg(1960)
adderade Varnlland.

Samtliga dessa aldre landskapsfynd har gatt att

bclagga via muscimatcrial.Vi har aven sctt djur

fran Dalsland(leg.C.H.Lindroth 1933,GNHM)
och RB har tagit dcn i Blekinge(TVing,1973).

Den utbredning vi kanncr idag,fran Skanc till

Dalarna,angavs alltsa redan av Thomson(1860),

Och darefter har endast nagra luckOr f■ 71lts ut. I

Ringsjё n i Skane har ο.′″οgわグソras hittats fran

fore 1860 till 1970(LH&RB).I Dalarna togs den

av Boheman fOrc 1860 och av Ottandcr 1949isJon

HOrkcn(coll.EMLU).BohCmans fb7nd grundar
sig pa uppgiften i Thomson(1860),vilken mOjli―

gcn bOr tas mcd en nya salt da Bohcman(1850)

angav′
“

gわの ras fran Nahr pa Gotland,宙 lkct

uppcnbart grundadc sig pa en felbcstamning av

′′bθκ′″′
“

(Sensu Gyllcnhal).BOhemans r″ gゎ―

″′
“

fran Dalarna kan alltsa myCkCt val ha varit

r′ bθκ′″′″s.

I Halland togs O.r“gわグソ′
“

vid Fiaras av I.B.

Ericson pa 18CXl‐ talet och i Fyllcan 1985(leg.AN).

Arten har tagits i ett flcrtal stora sjё ar i Syd― och
Mcllansvcrige: Sk: Ivosjon (lCg. TEL 1970),

VombsiOn(leg.Palm),OSbysjOn(leg.Lohmander



1935),KrankesiOn(leg. Palm 1937);Vg:MjOrn

(leg.G.Andersson 1965);Ds:Torrsiё n&Vanern
(leg. Lindroth 1933);Sё :Hjallnaren(leg. Lund‐

blad 1950);Up:Malaren(leg.FalkenstrOm 1922&
Siёdin 1977);Vs:Vagsion&v skalsion(lego EL
1985&1989);Vr:AlgsiOn(Lys宙 k,leg.H.Wt Wal‐

dёn 1978). I Malaren tog EL 1990 bada vara O“ _

″″77fン S‐arter pa exponerade strander vid Eld―

garnsO och Hilleshё go Ett flertal fynd har aven

gjOrts i stOrre vattendrag.

EL har hittat O.′rag′0′ソr`s upp til1 253 in O h.

Arten 10rekommer huvudsakligen i sjё ar och en―

dast ett av 14 fynd har』 ortS i rinnande vatten.

Lοbθlia dO′′′ηα″″α,bladvass och rsο
`′

θs Var Over―

representerade tillsammans med O.rragrOの ′0,
liksom bottnar med sand, singel och tradgrcnar.

Av Ovrlga makroevertebrater var fOliande ёVer_

representade:Turbellaria;Bivalvia:Pヽ idi′″,spp;

Cladocera: Sida crys′α〃′″αM■ 11.,E“ッcθrc′s″―

″
`〃

αrンs Min.; IsOpoda: Иsθ〃″s α9′α′た
“
S L.;

Hydracarina; Ephemeroptera: 月のグαgθ″″ ′″s―

cοgrJsθα Retz.;Trichoptera:ルク
“
″″ρρンS Spp.

Fё rutom i Sverige inns O.′ ′οg′οグソrasi Norden

endasti Danmark dar den leveri branningszOnen i

naringsrika sjё ar pa Jynand Och sianand (Dan
1988).Det brefaller som om O.rrog/oの ′ω i

Danmark Annsi mer eutrofa sjOar an O.′
“
b`κ′―

′α′′s,i vilka den aven kan ersatta den senare(Dan

1988).Arten har en vid utbredning i Syd― och Mel‐

laneuropa(Olmi 1976).

Limnius volckmari(Panzer)

2ノた′Sツοrcた″α″J Panzer9 1793:4.
Fig. 3,27,28,38.

Utbredning(Fig.42):Sk― Sm,Og-lb.Fynd eftcr 1975
finns fran alla landskap.FSI:2,FOI:4 0mvarldsFak―
torer enligt Tab. 1.

slaktet ι′″″ノンs omfattar 13 palearktiska arter

(BrOWn 1981). Redan 1808 tog Gyllenhal
(1810:XVH)ι .ソο/Cた″α′Fi backar pa Mosseberg i

vastergOtland,dar den fanns tillsaminans ined I″ ‐

″JS αθ77`α .Aven SchOnherrtog den 1814 vid Spar‐

resater i vastergOtland(Lundblad 1949). ThOm―

son(1860:130)fann ι.ソοたた″α″′under liknande

forhallanden vid Ranllё sa i Skane och ostra Ka‐

rup i Halland,och redovisade aven fynd gJorda av

Bcheman i Smaland Och Dalarnao Roth(1896-
1897)hittade arten i Ybbarpsan vid Herrevads‐

kloster i Skane.L. ソο/cた″α′′har i denna a tr011_

Sソθ″′g`s bαεたbaggα′  117

gen fё rsvunnit pga fё rorening da den inte patraf_

fades i en omfattande undersOkning 1978(Friberg

&Hcrrmann 1978).
Hel16n(1939)lade till fynd fran Bohuslan(leg.

A.H.Westman,GNHM),OStergOtland(Tanne―
fors,Stangan leg.sellman, 1917-19,NHRM),
Narke(Garphyttan,leg.A.」 ansson,EMLU),Sё ‐

dermanland(ToreSund,leg.Sellman,NHRM),
vastmanland(Jarle,leg.A.」 ansson 1932,EM―

LU)och Harjedalen(ei belagt,nyare fynd finns
dock).Klefbeck&SjObcrg(1960)redOViSade aven
fynd fran Uppland[Fiby urskog, Lundblad
(1950)],HalSingland[Los och Farila,se助 oberg

(1962)],Jamtland(Ragunda,leg.T Palm 1940,
EMLU)och Lule lappmark IPttkem,se Wirёn

(1945月 .

I den senaste katalogcn med tillagg(Lundberg

1986, 1988)ar nu L.ソ οrc々″α′′kand fran sa gOtt

som hela landet,och den torde endast saknas pa

01and och Gotland. Utifran utbredningskartan

tycks det avcn sOm om arten saknas i stora delar

av vastra Lappland, aven Om dcn kan patraffas

iangt vasterut i dalgangarna(t ex Pi, 10km O om

Adolfstrom,a fran sveggelaure,lCgo EL,1984).I

Dalarna har den patraffats upp til1 780 1n ё h.Ny‐

are fynd finns fran ana landsdelar, och troligen

finns arten kvari hela landet.ι .ソ0たた購α′′ar van_

lig aven i Danmark,Norge och Finland(Bistrё m
et al.1984),och finns i hela Europa(Olnli 1976).

Fran Danmark ar aven kant ett fynd fran sekel_

skiftet av L.″ ″θJrarJ(Erichson)(Hansen 1973).

Av de svcnska elmididerna ar ι.ソο/cた″α″tro―

ligen den art som hardast ar bunden till hastigt

rinnande vattcn,och rena sjё fynd saknas.Den fO一

rekominer i de nesta 01lka typer av vattendrag,

fran sma skOgsbackar till stora alvar.En tidigare

uppgift omお rekomst av L.ッ Orcた″α″isiOn Mien

(Engblom&Lingdell 1987:134)ar felaktig och av―
ser egentligen S′

`″
θ:鷹 Js.

L. νο/ck″α″′ fOreko■ lmer huvudsakligen pa

steniga― sandiga bottnar,och larverna lever nere i

sanden (MadSen 1967). Arten ar ёverrepresente‐

rad pa bOttnar dar det ar gOtt Om grenar och barr,

1lksom dar det vaxer gronalgeL Fo″′′″α:is, シ α′‐

gα″力″η och/eller Mッ Ⅲ カノ/ry″ .Av andra vatten‐

insekter ar fёljande arter Overrepresenterade till―

sammans med ι.ソ0たた″α′′:Odonata:Cα ′ρρteりx
ッ″gο  L.; Ephemeroptera: Eン カθ″θ″ dα″たα

M●1.;Eraお αθ″θα;Trichoptera:Иgψθ′
“
s spp,

カレグ″ρッC力θS′″αra′ DOhl.,Sθ′Jcosrο″α′
`rso″

α‐

′
“
″η Spence.De hё gsta tatheterna av L.ッ Orct“ηα′′

har observcrats i forsar, och larver och imagines
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fё rekonliner aret runt (Maitland 1967). Antal   botten och Lule lappmark dar den patraffatsi Ra‐

larvstadier ar siu(H01land 1972).                nealven anda upp till Polcirkeln(Nllsson&Bon‐

destad 1987).

Lundberg(1988)angaV arten fran Halsingland

Normandia nitens(P.VVLJo Miiner)             (Bjornan nara mynningen i Voxnan; Angraan;
Loan nedstroms Samuelsfallet;  1987, leg G.

ι:“″J″s″ノrens P.い、J.M011er, 1817:273,274. Lindgren). Arten togs dOck i Halsingland redan
Li曖″′

“
s Orichα:“

“
s(3yllenhal, 1827:395.

1945(Los, OsterhOcklan, leg. 0.助 Oberg,Fig. 8, 15, 16,29,30,39.
EMLU)。 Nl″ノ″″S togs 1988 aven i Gastrikland

Utbredning(Fig.43):Sk― Sm,vg,Ds,Up,Ga,Hs,Hr, (Kalisiё an,lego L.Nor6n).Denna lokal ligger pa
Ja,Vb,Nb,Lu.Fynd efter 1950 saknas fran vg och Ds. 204 m O h och an var27,5 m bred med en strё m‐

hastighet kring O,5m/s.Ovriga parametrar var
slaktet Normα″diα omfattar endast fyra paleark‐   (enheter som i Tab.1):pH 7,2,konduktivitet 33,3,
tiska arter(Brown 1981).Enligt Thonlson(186Kl:  farg 80,alkalinitet O,18.

131)uppgavs,Nl″ ′′
`″

s fran Sverige fOrst av Gyl‐     Fё rutom ovan namnda fynd har arten senare
lenhal(1808:554, 1827:395;som ιi鷹″′

“
SC“ρ́θ″S   aterfunnits i Halland (Fyllean, Linneberg, 1985,

och ι.ο richα I∝″め,SOm hittat den i Vasterg6t_  leg.AN)och Smaland(Kronblad 1985;AIsteran).
land.Thomson(1.C.)angav aven att13oheman hit‐    vi har aven sett ett ex fran Skirё  dar den tOgs 1944

tat arter i Smaland.Grin(1896)angaV arten aven  av N.Bruce(EMLU).
fran Halland dar den tagits av I.B. Ericson vid     l ovriga Norden fё reko■1lner S、 ″′′θ″s endast i
Fiaras(GNHM).                    Finland.BistrOm et al.(1984)anger endast tva

Hellё n(1939)angaV S、 ″ルθ″s aven fran Skane,   finska fyndlokaler, bada i sydfinland. Fran de

Nttot sa gammalt skanskt fynd har ei kunnat be‐   sOvictiSka delarna av Ostfennoskandien Rう religger

laggas,men fOliande nyare fynd finns:Siё h01inen   ett nertal aldre fynd, nordligast fran Panttarvi―

5.ix.1948,leg.0.Lundblad,l ex,NHRM;Rise‐   Omradet(PlatOnOff 1943).Arten har en vid ut‐
berga,Spangen,20.v五 .1956,leg. H.Arvall, l ex,   bredning i Europas bergstrakter(Oinli 1976),aven

GNHM.Fynden harrё r tr01igen fran Ringsj6n  Om den ёverallt ar salisynt.

resp ROnne a.Klefbeck&Siё berg(196o angav
aven Blekinge,vilket troligen grundar sig pa 2 ex

tagna vid 」amshёg av O.  Lundblad  1939   RIolus cupreus(P.ミ 、Jo n燿 |‖er)

(NHRM).Sundh01m tog senare Ⅳl″″′″s宙d RO‐
Li鵬″′″sc″ρ′

`“

SRミ、J. Mille■ 1806:205,206.deby,Gagnekulla 1953 och 1957(EMLU).
Fig。 7, 13, 14,25,26,37.

Nilsson (1984) redoViSade nyare fy7nd fran

Jamtland,Harjedalen Och VasterbOtten,bl a fran  Utbredning(Fig.43):Sk,Og,Vg,Ds.Fynd efter 1950

Ammeran OchÅbyalven.Lundberg(1986)angaV  inns fran Sk och vg;efter 1975 endast fran sk.

aven Dalsland (Artemark 14-17.宙 i。 1933, leg

C.H.Lindroth 2 ex,GNHM)och Uppland(N.  Siaktet Rゎ′″s omfattar siu palearktiska arter

BjOrkёfiarden,st.Jungfrun,30.v五 i.1977,leg.G.  (BroWn 1981).R.C″ ρ″ンS Omnamndes fran Sveri_

Si6din).Enligt Lindrothsね ltdagbёcker(GNHMs  ge nう rst av Gyllenhal(1808:554).Enligt Thomson

ark市)tOgs Nl″ノ′
`″

s宙d Artemark troligen iÅ r‐  (1860:131)anvande Gyllenhal detta namn br
b01salvens inf10de i Artingen.II」 ppland togs den   ノVοrmα″diα ″ノ′

`″

s.Den fё rsta korrekta angivelsen

redan 1922 av Falkenstrё nl i Malaren vid LovO   av R.c″ ρ́θ
“
s fran Sverige aterfinns hOs ThOmson

(Prastviken och Kyrkviken)(EMLU),och EL tog  (1860:131)som patraffat den vid Ringsiё n i ska‐

den 1990 pa nOrra delen av Eldgarnso pa en myc‐    ne. I RingsJon har den sedan tagits av ett flertal

ket expOnerad klippstrand med grё nalgsbevuxen  sanllare,senast 1970 vid Bosiё k10Ster(leg.et c011.

stenbotten och glesa Pれrag″′′as‐ bestand.Da 1990   LH)。  Ro C均′″お har under 1970‐  och 80-talen

endast en individ hittades vid en inycket omfattan―    aven patraffats i nera skanska vattendrag:Borst―

de studic av bottenfaunan langs stranderna av de   backen Och Fyleans vattensystem (leg. et coll.

stora Malaroarna i Stockholmsian,inklusive Lov‐    LH);a fran lvёsjon(leg.IVL,1989);Braan,Fors‐

ёn,har arten troligen gatt tillbaka starkt i omra‐    akarsbacken Och Verkaan (Friberg et al. 1977).

det.                                         Herrmann et al.(1983)antog att verkaan var ar‐
Nyligen har′吼ガ′

`″

s rapporterats fran Norr‐  tens starkaste faste i landet.Detta kan m● ligen



vara sant fOr artcns fOrckomst i rinnande vatten.

Pa 1930‐ talet tog C.H.Lindroth artcn vid Vancrn

(BOIStad,Bred宙 k,GNHM)och Vattern(N.Fre‐
bcrga,coll.EMLU).I VaStergotland togs R.c均リー

′
`′

s av I.B.Ericsson i Borastrakten pa 1800-talet

(GNHM),oCh avcn 1964 av U.Holmer vid HOg―
stcna,troligen i SlaFsans vattensystcm(GNHM).

1 0vriga Nordcn har R. c“ρ″θンS patraffats en―

dast i Danmark dar den hittats badc i sjoar Och

vattendrag pa 」ylland, Sjalland Och Fyn. Nyare

fynd ar alla fran sjoar pa Jylland,dar arten kan

vara rnycket allman i branningszOncn incd upp till

1 5CICl ind/m2(Leonhard&Mahlcr 1986).Artcn ar

vitt utbredd i Syd― och Mellaneuropa(01nli 1976).

E)iskusslon

l stё rrc delen av landet har flertalet siё ar Och vat―

tcndrag paverkas sa kraftigt av oss rnanniskOr att

myckct kansliga arter ej kan leva dar(Lingdcll&

Engblom 1990). Ur detta perspcktiv kunde man

ha fOrvantat sig en tillbakagang i elinididernas fO―

rekomst.Nagon allman ininskning av artcrnas ut―

bredningsomraden har dock inte kunnat belaggas.

MOjligheten att gOra detta ar nastan Obefintlig da

den totala insanllingsinsatsen Okat sa ofantligt i

sen tid. Av de 200 rutorna med E/4Js α
`″

βα som

markcrats i Fig. 42 ar hela 140 fran den senastc

och endast ″ra fran den tidigaste tidsperiodcn.

En annan mOjlighet hade varit att aterbcsoka de

kanda aldre fyndlokalcrna och registrcra onl arten

finns har ellcr intc.Detta har dock gjorts endast

undantagsvis.

Da rnanga av artcrna inns i vattcndrag av lnyc‐

kct olika storlck, vilka drabbas mycket ollka av

fOrsurning,kan en regiona1 0verlevnad rnycket val

kombineras mcd cn omfattandc tillbakagang i

mindre vattcndrag.Att sa ar fallet antyds av arter―

nas franvarO i sura vatten(Tab. 1)aven Onl dctin―

te syns pa utbredningskartorna(Fig.42&43).En‐

dast undantagsvis har nagon av arterna patraffats

i vatten mcd pH under 6(Tab.1).De pH― varden

som anges for respcktivc art ovan grundar sig pa

matningar i vattcndragens centrumfara.Dock kan

det skilia upp til1 3 hela pH― enheter mcllan cen―

trumfaran och nlindrc omraden mcd grundvatten‐

utflёden narmarc kanterna. Liknande skillnader

finns i vattncts fOroreningsgrad.Troligcn ar fore_

komsten av elinidider i fOrsurade ellcr fOrorenade

vattcndrag berocndc av sadana tillflykter.
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Artrikcdomen ar stё rst i Syd― och Vastsverige,

och endast i Halland och Vastergotland har sju av

landcts artcr patraffats i samina landskap.Vid si‐

dan av EsO/ys ar Rブοノ″sc″ρ″
“
S den art som idag

har dcn mcst bcgransadc utbrcdningen i landet

(Fig.43).Efter 1974 har denna art endast hittats i
ett fatal ёstskanska vattendrag. 1)et ar angelaget

att undersOka om arten finns kvar pa dc aldre

fyndlokalerna i Ovrlga landskap.Detta gallcr aven

fё r Nοrmα″diα ″′′θ″s,vilken tycks vara pa tillba_

kagang i Sydsvcrigё (Fig.43).Artcns vida utbrcd―
ning gOr den lampad sOm indikatorart,vilket kra‐

ver cn mcr omfattandc dokumcntcring av dcss

miliё krav.

Andersson et al.(1987)angёr endast EsOノンs och

Srθ 77θ tm′S som hotadc i Sverige. ミヽ ra resultat pe―

kar pa att Ro c″ρ″′S OCh mёjligen aven Ⅳl″′た″s

bOr ges denna status.Mycket tydcr pa att fё rsur_

ning och fOrorcning ar de tva viktigaste hotorsa―

kerna fOr dcssa arter,med tillagg for vattenkrafts‐

reglering framst i Norrland.

■ck.Ⅵ  tackar alla som bidragit med ttnduppgifter.R.
Danielsson,Lund,P Lindskog,Stockholln,och T von
Proschwitz,GOteborg,tackas fOr lan av museidjur.Na―
turvardsverket och Fiskeristyrelsen tackas fOr ekono‐
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“
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Recension 

Rainey, R. C. 1990 (1989). Migration and Meteo-
rology. Flight Behaviour and the Atmospheric En-
vironment of Locusts and other Migrant Pests. 
Oxford Science Publications, Oxford. 330 sidor, 
105 svartvita textfigurer, 5 tabeller. Format: 
18,5)(24,5 cm. Inbunden, ISBN 0.19-854541—x, 
pris 75:— GBP. 

År 1988 var första gången en gräshoppsvärm hade 
observerats att korsa Atlanten, från Afrika till de 
Karibiska öarna. Detta är minst sagt en impone-
rande förflyttning av så små djur, även om de ha-
de hjälp av vindar. Exemplet visar på en oerhörd 
spridningsförmåga, vilken kan leda till kolonise-
ring av nya landområden. De bakomliggande or-
sakerna till sådana fenomen är ämnet för Raineys 
bok. 

Boken är uppdelad i tre avsnitt. I den första de-
len beskrivs och diskuteras vandringsgräshoppan 
Schistocerca gregaria som prototypen för migre-
rande insekter: bakgrund och mekanismer för oli-
ka typer av svärmbildning, bestämning av popula-
tionsstorlekar av svärmar och adekvat bekämp-
ning av dessa, samt de problem som kan uppstå i 
samband med små populationer. Det andra avsnit-
tet tar upp flygt hos och spridning av två andra be-
svärliga skadeinsekter, nämligen den afrikanska 
Spodoptera exempta ("armyworm") och Choris-
toneura fumiferana ("the Spruce Budworm") 
från Nordamerika. Det tredje, tillämpade avsnit-
tet redogör för hur jättepopulationer kan före-
komma, och hur dessa när de väl uppkommit, kan  

slås ned så tidigt som möjligt. Exempel är hämta-
de från bl a S. gregaria och andra afrikanska 
vandringsgräshoppor, S. exempta, C. fumiferana 
och några olika skadeinsekter från Kina. Kort be-
rörs effekterna av kärnvapenkrig, bränder med 
stora mängder sotpartiklar, och en sänkt tempera-
tur med förändrade luftströmmar som kan forsla 
skadeinsekter till helt nya trakter. Avslutningsvis 
beskrivs ekologin och evolutionen av flygt och 
migration hos insekterna utifrån de i boken be-
handlade skadeinsekterna. I ett appendix om me-
teorologi förklaras formler och vissa tolknings-
problem av resultat reds ut. Boken innehåller ca 
500 litteraturreferenser. 

I en bok över detta ämne är det säkerligen 
ofrånkomligt med talrika fakta över spridningen 
av en gräshoppsvärm i tid och rum, samt talrika 
kartor över väder och gräshoppor. Emellertid gör 
detta boken mer lämpad för personer med speci-
ellt intresse för problemet. Det är ingen bok som 
man bara sätter sig och bläddrar fascinerat i och 
hittar idel nya saker. Vidare är litteraturreferenser-
na angivna med siffersystemet i texten vilket ger 
det hela ett litet anonymt och opersonligt intryck. 
Textutrymmet hade säkerligen tillåtit namn och år 
(Harvard) systemet. Dessutom är priset litet väl 
högt med tanke på sidantalet. Trots dessa klago-
mål ska man nog inte avskräckas för att införskaf-
fa boken om man är intresserad av ämnet — dock 
är frågan vilken läsekrets författaren vill nå ut till. 

Ulf Carlberg 
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Ar 1988 var fOrsta gangen cn grashOppsvarm hade

obscrverats att korsa Atlanten,fran Afrika till dc

Karibiska ёarna. Detta ar minst sagt en impone―

rande brflyttning av sa sma djur,avcn Om dc ha―

de hjalp av vindar.Excmplet visar pa en Oerhё rd

spridningsfOrmaga, vilken kan leda till kolonisc―

ring av nya landomradcn.De bako■ 1liggande or‐

sakerna till sadana fenomcn ar amnet for Raincys

bok.

Boken ar uppdclad i tre avsnitt.I dcn fOrsta dc―

len bcskrivs och diskutcras vandringsgrashoppan

scた おrο cθrca gragα″′α som prototypen fOr migre―

rande insekteri bakgrund och mckanismer fOr oli‐

ka typer av svarmbildning,bcstamning av popula―

tionsstorlekar av svarmar Och adckvat bckamp―

ning av dcssa,samt de problcnl som kan uppsta i

samband lned sma pOpulationer Det andra avsnit―

tettar upp Πygt hos och spridning av tva andra be_

svarliga skadeinsektcr, namligcn den afrikanska

シ οユOprθ″αe鵞″ρ′α(''armyworm'')oCh Cみο″′s―

rο″θ′″ ル ″ヴ
`″

″α ("the spruce Budworm")
fran Nordamcrika.Dct tredic,tillampade avsnit―

tet redogor fёr hur JattcpOpulationer kan fOre‐

komina,och hur dessa nar de val uppkonllnit,kan

sias ncd sa tidigt sOm mё jligt.Excmpel ar hamta_

de fran bla s. gragα ria och andra afrikanska
vandringsgrashoppor,S.exe″ ρ′らCメン″酔ra″α
Och nagra Olika skadeinsekter fran Kina.Kort be―

rёrs cffekterna av karnvapenkrig, brander mcd

stora inangdcr sOtpartiklar9 och en sankt tempera―

tur med fOrandrade luftstrommar som kan forsia

skadeinsektcr till helt nya trakter:Avslutningsvis

beskrivs ekologin och cvolutionen av flygt och

nligration hos insektcrna utifran de i bOken be‐

handlade skadcinsckterna.I ctt appcndix om me―

teorologi fOrklaras formler och vissa tolknings―

problem av rcsultat reds ut. Boken innchaller ca

5∞ litteraturreferenscr.

I en bok Over detta amne ar det sakcrligen
ofrankOmligt mcd talrika fakta ёvcr spridningen

av en grashoppsvarm i tid och rum,samt talrika

kartor Over vadcr Och grashoppOr.Ernellertid gё r

dctta boken mer iampad fё r pcrsoner med spcci‐

ellt intresse fё r problemet.Det ar ingen bok som

man bara sattcr sig och bladdrar fascinerat i och

hittar idcl nya saker.Vidare ar litteraturrefcrenser―

na angivna mcd siffersystcmct i texten vilkct gcr

det hcla ett litet anonymt och opersonligt intryck.

Tcxtutrynllnct hade sakerligcn tillatit namn och ar

(HarVard)syStemet.Dessutom ar priset litet val
hёgt med tankc pa sidantalct.Trots dessa klago‐

mal ska rnan nog inte avskrackas for attinfё rskaf―

fa bokcn om man arintresserad av amnet__dock
ar fragan vilken lasekrets forfattaren vili na ut till.

JJ/Carrbarg


