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Oxyethira klingstedti (Trichoptera, Hydroptilidae), en för
Sverige ny nattslända
lOxyethiru klingstedti Nybon'r, 1983 (Trichoptera, Hydroptilidae), a caddisfly species new to Sweden.l
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Vid insarnling av naltsländor i Pite lappmark
iångadejag dcn lT.juli 2001 vid Svärdiilven (RN
7282131. 1646094) ca tvi km NV Alvidsjaur en
l'ör landet ny nattsländeart: Oxtathiro klittgstetlti
Nybom 1983. Två hanar och en hona togs med
håv. För kontroll skickade jag en hane till Hans
Malicky. Östellike, som bekrätiade br:slrimningcn och uppgcl att arten troligcn har vid noldlig

utb|edning merr iil siillsynt. De nu tagnr sländorna air det hedjc fyndet av a en. De aivriga tvir iir
liirn norra Finlrnd (Nybon l9ll3. 1984). Honan
it inte tidi-sare beskriven. mcn den hona som togs
vid Svärdälven lir tloligen av samnra art. Hanens
lramvinge iir 2.6 rrm litng och honans 3,1 nlm.
Övriga a er som bgs vid samrra tilltälle vid
Svärdiilven tir'. Rlruutphila uubilu, Polttcntro'
pus .flat,ona(!!lltus, Agr-r1nit obsolctu, Lirruta'
philus.lenorutus, ll4olunnu alhittuts, Mrt[trrtrto
ales tinLtL!s. Athripsotles utcrritllL!s, A. cirteteus,
M\slatciLles o:ureu, ll4. aigttt och Oacais testL!
(c.r. Det tänns rivcn en äggsinnling av Glythotaelius pellucitlus pir Crue-r-blad i strlrndkantcn.
Pile lappmark (Pi) är en provins med betydligt
färre notcrade nllttsläDdeartcl' än de rttngivande
Lyckscle och Lule ltppnrarker tued l2l lesp. 1.17
(Gullefors 1988). Pi haclc 1988 endast 36 notem

dc lynd av nattsländor. Genorl uppgitter orn
larvtynd (Limnodata HB:s drtlbas) har yttcrligil
re l2 r (r nir sl:IrrloI tillkotnttttt lör Pto\ in.en.
Under trc dygn. l6-llt juli 2001, i Pite lapp
m.uk långadejag tc)lalt 549 nattsl:iDdor av 30 arter. \'rav l5 var nya fiil provinsen. Yttcr]igare
nio ilner, som tidigare endast angctts som lalvlynd. togs som vuxna djur.
Nya f-ör landskapet är'. Agupetus oLltriltcs, Httl rcpt i I ct s i ntu I on s, I t httic h i a I utrc I I u r i.s. O.tt'e
( ). tt'i.' t, lli. Ht'1, \'t lt tt t'l'tt,
t hr n t klitrlteJtt.
ttit i-

Lontis, Glt'plntueliu.s pellucilus, Linurphilus
e.t te

1SlJ

rn

u

s,

L.

e-v r i ( dt t ts. P ho

tr 4t

e

rtx b rat

i pa tut

i.t,

Atllripso.le,t uterriDtus. A. ctttnntulalus. M|slut i'
tle.s nignr, Oetetis lutustis och O. teslacet.
De som togs som adulter tör tiirstil gångerr iir:

IlllJoarphila fas(iqlt1, Cerotoprt'che

rrcvaa,

Ch?Mnolops\d1e Iepitlu, Ht'dtr4tst'tlt( utgusliperutis, Lepitlostolta hifiutn, Nenlotqulius Pultt
lutolineutus, MoIannotles litldu.\, CcrL!(lcd 4n'
C. ,il.r',rrllrs. lolJIl hJr prt)\ ill.rn
nu 72 notelingar av Dnttsländor.
Jag arbctar t'ör närvaranclc med en samnlan
ställning över Sveriges nattsliinclor rned noteringar av lynd fiån samtliga launaprovinser. Den
kommer att publiccras inoor k(nt. .
Tack till Hans Malicky. Lunz. Osterrike son.t
bckrätiade att artcn är O. k/i/rg.\1.,.11i, Agneta Cullefors sort undet trc dygn lann så miuga bra
l'ångstplatser iPite lappmark och PiirErik Lingdell och Eva Engblorn. Skinnskatteber-!:. l'ör att
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litt tillgång till

Lirrnodata HB:s databas.
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Summary
Two males and a lemale of the cadclislly species
O:tetltira klingstulli was lound in the province
ol Pite lappmark in the Noltheln Sweden orr July
17" 2001. The species is new to Swedcn. It has
callier only been lbund in Finland.
Bo Gullalör.t, Mariholtlur 2,
SIl-8711I HutliksvqlL

