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Nattsländor på snö

Två nattsländearter (Trichoptera) på snö i Sverige
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The two caddisfly species Chilostigma sieboldi McLachlan and Brachypsyche sibirica
(Martynov) (Trichoptera: Limnephilidae) are reported from the North of Sweden in winter
on snow-covered ground. New and old Swedish findings are described. It is suggested that
both species pass the winter in Sweden as adults.
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Nattsländor betraktas allmänt som sommar- och
höstflygare (Crichton 1960). Enstaka vuxna nattsländor påträffas i maj, men först i juni börjar
många arter kläckas. Juli och augusti är de stora
nattsländemånaderna. De flesta arter övervintrar
som ägg eller larver (Wiggins 1996) och det får
därför anses förvånande att en nattslända jag fick
mig tillsänd för bestämning hade tagits i Abisko i
februari 2003.
Rapporterade fynd av vuxna nattsländor under
vintertid i Sverige är få. I Ångermanland har jag
fångat Rhyacophila nubila (Zetterstedt, 1840)
och Chaetopteryx villosa (Fabricius, 1798) i ljusfälla i november och december när snötäcket var
decimetertjockt. De var eftersläntrare som togs i
slutet av arternas flygperioder. Ytterligare en art,
Brachypsyche sibirica (Martynov, 1924), uppger
Forsslund (1949) från ”Idre socken i Dalarna en
gång i december och en gång i slutet av januari,
flygande över djup snö!” vilket han menar tyder
på att arten övervintrar som fullbildad. Jag har
påträffat den i april. Forsslund anser att också
Chilostigma sieboldi McLachlan, 1876 (Fig. 1)
kan övervintra som vuxen. Det var just denna art
som påträffades i Abisko den 23 februari 2003
drunknad i nederbördssamlaren vid observationskullen på den naturvetenskapliga stationen
(Torne lappmark RN 7587950, 1624148). Snö-

täcket i området var då 40 cm och efter en tvåveckors lång mildvädersperiod var det delvis
snöfritt. Medeltemperaturen för månaden var 4,8°C, vilket är sex grader varmare än genomsnittsvärdet för februari månad under en 90-årsperiod (1901 till 1990, -11°C). Under flera dagar
hade maxtemperaturen överstigit +4°C (NilsÅke Andersson, pers. medd.).
Chilostigma sieboldi
Chilostigma sieboldi finns i Nordeuropa
(Schmid 1952, 1955), nordöstra Sibirien (Vshivkova 1995, Kuranishi 2000) och Japan (Tanida et
al. 1999). I Sverige har arten påträffats i elva provinser, framför allt i Norrland (Gullefors 2002),
men även i Småland, Östergötland och Uppland.
En av de äldsta noteringarna om C. sieboldi i
Sverige är av Wallengren (1891) som skriver att
”Flygtiden infaller så tidigt om våren (april och
maj), att arten till och med träffas krypande på
snön”. Det är flera som beskriver arten på snö eller aktiv under vintertid. Forsslund (1949) uppger att arten ”flyger dels på senhösten, dels på
eftervintern och våren”. Karl Müller har sett den i
december 1975 krypande på snön vid en öppen
källa i Stordalen, Abisko (Malicky 1978). Även
från Hälsingland, i mars 1988 vid Övre Tälningsån, har C. sieboldi rapporterats på snö (Hoffsten
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ber. Larverna, upp till 10 – 13 mm långa i cylindriska rör av bitar av vass- eller starrblad, utvecklas i myrgölar och temporära vattensamlingar (Tanida et al. 1999).
Motsvarande art i Nordamerika, Chilostigma
itascae Wiggins 1975, togs in copula på snö
28.2.1974 i Minnesota (Wiggins 1975). Temperaturen i området natten 27/28 februari 1974 var
–17,8°C!

Figur 1. Nattsländan Chilostigma sieboldi kan påträffas vintertid på snö i Sverige. Foto: M. Itou.
The caddisfly Chilostigma sieboldi can be found in
winter on snow-covered ground in Sweden. Photo: M.
Itou.

2001). I Norge har John O. Solem (pers. medd.)
på Dovrefjell funnit arten i mars och april. Sländorna kom krypande upp från hålrum i snön
längs stammar och kvistar. Trond Andersen
(pers. medd.) har sett den vid kusten i Västnorge
i december och därefter under hela vintern. I
Finland är den ganska vanlig i de norra landskapen, på snö från oktober till juni, men sällsynt i
landets södra delar (Nybom 1960). Även enligt
Schmid (1952) flyger C. sieboldi sent på hösten
och i april och maj, då den kan påträffas på snötäckt mark. Också i Hokkaido, Japan har arten
insamlats på snö under vinterhalvåret (Tanida et
al. 1999).
De flesta svenska noteringarna är från tider
då det inte varit snö på marken. Det finns faktiskt fynd från sommaren. I Keinovuopio, Torne
lappmark (RN 7652180, 1710107) togs totalt
sextiofyra individer (40 , 24 ) i ljusfälla
20.7 – 9.9.2001 (leg. Markus Franzén). I Lule
lappmark har den tagits i september (leg. Markus Franzén), oktober (Göthberg 1974) och
även juni (Forsslund & Müller 1962). I maj
finns den noterad från Västerbotten (Forsslund
1954) och Hälsingland (Hoffsten 2001). I april
och oktober har Tjeder (1928) sett arten i Dalarna.
I Sverige har Chilostigma sieboldi påträffats
alla månader från februari till början av decem-
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Brachypsyche sibirica
Brachypsyche sibirica finns i Sverige, Finland,
Sibirien och Japan (Schmid 1955, Nozaki &
Itou 1998). Den har noterats från fyra svenska
provinser, Dalarna och tre lappmarker (Gullefors 2002).
Den nattslända jag själv tagit tidigaste under
en säsong är en hona av B. sibirica. Den kom
flygande så jag kunde fånga den med mina bara
händer vid sjön Talvatis i Jokkmokk 12.4.1982.
Det var en vårvinterdag med värme och strålande sol. Det låg mycket snö i området. Jag misstänkte då att nattsländan kommit från en isfri
bäck i närheten, men den kan ha övervintrat som
vuxen.
Forsslund (1930) anger att B. sibirica (1 )
flugit redan i januari (30.1.1928) i Fjätervålen,
Idre i Dalarna. Arten beskrivs som ytterst sällsynt med ”en vidsträckt utbredning, men har
utan tvivel blivit förbisedd på grund av sin egendomliga flygtid”. B. sibirica har i Messaure,
Lule Lappmark fångats under senare delen av
maj och från början av september till mitten av
oktober (Göthberg 1974). Tobias (1969) anger
den dessutom från juni månad. I Japan kläcks
arten sent på hösten och övervintrar troligen
som vuxen (Nozaki & Itou 1998). Nozaki & Itou
(1998) har på Hokkaido samlat vuxna sländor
från sen höst till tidig vår, även på snö under vintern. Inga vuxna sländor påträffades under sommaren (Nozaki pers. medd.). Larverna, upp till
20 mm långa i cylindriska rör konstruerade av
tunna bitar av bark, lever i små källbäckar (Nozaki & Itou 1998).
Av släktet Brachypsyche finns ytterligare två
arter, B. rara (Martynov, 1914) från Sibirien och
B. schmidi Choe, Kumanski & Woo, 1999 från
Sydkorea.
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Slutsatser
Vuxna sländor av både Chilostigma sieboldi och
Brachypsyche sibirica kan påträffas i Sverige
när vi har snö på marken. De svenska fynden är
inte helt entydiga men det verkar troligt att dessa
två arter har sina vuxenstadier från höst till vår i
stället för från vår till höst som de flesta övriga
arter inom familjen Limnephilidae. Detta anses
också gälla i Japan (Itou 1992, Nozaki & Itou
1998). En drunknad nattslända i Abisko i februari eller en flygande slända i Jokkmokk i april
tyder på att vi kan påräkna ovanliga fynd om
man utsträcker insamlingsperioderna att omfatta
även vinterhalvåret.
Tack
Tack till Karl Müller, Hörnefors och Christian Otto,
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och Kjell Arne Johanson, Södertälje för synpunkter
på manuskriptet, John Solem, Trondheim och Trond
Andersen, Bergen för uppgifter om C. sieboldi i Norge, samt Takao Nozaki, Hiratsuka, Japan för upplysningar om både C. sieboldi och B. sibirica i Japan och
Masakazu Itou, Kushiro City, Japan för det fotografi
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