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skrivning.Fig.l anger det geograrlska laget Och i

Fig.2 redovisas salthaltsviriationen i Angerans

mynningsvik; utanfbr denna (Station 9-16)ar

salthalten relativt stabil kring 7.000 uS (3,5-4

promille).

Station l:Anger● 6ns norra strand bestar har

av sten‐ och sandbotten belagd rned ett slamskikt

av varierande tioCklek. Ett glest Cα ″′χ‐bestand

finns i strandkanten och av16ses ibland av tata

Sclrρ

“
S―ruggar. Funna arter: ffyg″ οr′s9′ J″ク

“

‐

`′

れ′α′
“
s,″ .′″α′9″α′Is,Hッグrορο″

“
S ObSc“ ″

“
s,

〃.ραルs″お,fr_l・bJ′ sαセr,I.ル″′S″α′′S,R力αル
′″s′χSOセ′′s,R.s“′

“
″
`′

′″s Och Cο ry・″ゎα′ss″′‐

ar′ s.

Station 2:Den vik avÅ ngerttёn SOm ligger
just vid norra sidan av utloppet hr ёvervaxt av

S′力αg″
“
″ gun〔鼻y med insprttda Cara‐ kttr.

Narmare utloppet finns tata bestand av E9′ Js`‐

′′″ノ
“
ツJα′′ル.Funna arter:Лり″ορο″ンSS″JO′α,

〃 . 

“
″ι″οs“ s, Иgαι′s cο″g′″θr, Ibb′

“
S α′″′‐

SC`κ S, I.g“″ig`″, E″ Oc力″
“
s 可

"″

お OCh E・

οε力″οprι″
“
s.

Station 3: Har unders6ktes Angerans kanter
just bre utloppet i AngerrJarden.Å n har har en

lugnare forsstぬcka med nttra glesa tuvor av
igelknopp l kanten. Funna arter: 〃yαrοpο″

“
S

θηr力″οcep力α′′s, ″. ρα′
“

sr″Js, Pο rα

“
οれ

`ε

′′S

α

`′

′ιss″s,IIッb′

“
ssルη″is och Gy′ ′″″s αιrα r“ s.

Station 4:Anger5ardens vastra sida ar till stOr

del tackt av Sp力αg″′″9 med Cα″θx och narmast

utloppet tata bestand av E9“ Fsι′
““

′″ツゴα′′J′ .

Funna arter:Hッgrο r“sれαθ9“″お,Ilッら′
“
sα′″

`―
SCι″S OCh RЙα″′

“
ss′′′rι′′′s.

I syfte att belysa vattenskalbaggarnas utbred‐

ningsbiologi och habitatval i norra Sverige un‐

dersёktes en mindre a med tillhё rande rnynnings‐

。mrade i Bottniska viken i den menersta delen

av det norriandska kustlandet. I」 ndersё kningen

ingar i ett stё rre proiekt kring Angeran under

ledning av professor Iく 。M● ner,Institutionen fOr

ekologisk zoologi vid Umea universitet.

Metod

Det undersёkta omradet utgё rs av Anger●6ns

s6dra del,Angeran menan Angersiё n och havet

samt inynningsomradet ined delar av omgivande

skargard.I detta omride har under periodenjuli‐

oktober 1978 provtagning med vattenhiv och
trampning skett pa 16 olika stationer,vilkas lage

framgar av Fig. 1. Stationerna uppstr6ms Ang‐

erans lnynningsOmrade har besё kts vid ett tillfhl‐

le medan de ёvHga undersё kts en tilltre ganger.

Vidare har kontinuerlig driftprovtagning fran ut_

loppet analyserats och fangst skett ined fallfillor

langs en selstracka pa 50 m nara mynningen.En

narmare beskrivning av Angerans vattensystem
ges av Miller(1978).Det insamlade materialet

innchaner blde larver och imagines och fOrvaras

monterat eller spritlagt vid institutionen f6r eko‐

logisk zoologi vid Uinea universitet.

Resultat

lokalerna ddr prov tagits redovisas
tillsammans med en kortare lokalbe-
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Fig. 1.Provtagningspunkterna(1-16).Den streckade lirJen rnarkerar det omrade som visas pa Fig.2.

The sites investigated(1-16).The brOken line delirnits the area shOwn in Fig 2

Station 5: Angeran bildar har ett ttupare sel

med 10Cka bilten av νι″ッα″r力′s rrヴ b′ Jα′α och
E9′ is′′′

“
ノクν′α′′′′i kanten.Funna arter:〃 ッ‐

grο r“sJ″α
`9′

α′is, Hッp力y″″
“
sοッα′″s,PO′α″ο―

″′εノ
`s′

′ρ″
`ss″

s,И gαら
“
∫″な

“
α′″θ

“
S,frybレ s

y′″′sr″αr′ s, I.ノ
“
′′gJ″οs“∫, R力α″r″s ′χsο′′r“ s,

R.s′′′″グルs,Cο ry・″bα′s srr″′″s och Cッ″レクs

s″bsrr′α′
“
s.

Station 6: Norra stranden av an gransar har

mot ett omrade av myr Och sumpskog. I detta

omrade har fall屁 Jlorna varit utsatta. I 可うlVa

lkanten flnns ett Cα″ιχ―balte med inslag av ν′―

″ッα″r力ιs′
=ヾ

0′ Jα′α. Funna arter:Jリンgrο r〃 sF″αι―

9“α′お,ff。 9“ J″ 9“′′J″′αr“s,』7. ッιrs′εο′ο″, Hッp‐

カンル
“
sοッαr′s,=ッ arOpο″′∫ρα′′sr″お,〃 .srria′α,

″.″″b″οs′ s,Иgab″ s cο″gι″′″,И .sr′″″′,I`ッー

bゴ″Sブレ′′gJ″οs″s, I. g“ rr′ g′r,R力α″′′s′χsO′′′
“
s

och R.s“′″″θ′′ンs.

Station 7: Den inre norra delen avÅ ngerans
mynningsvik ar vegetationsrik med mJukbotten
och inslag av stenblock.Faunan tycktes har kon_

centrerad till grOpar runt de stё rre stenblocken.

Funna arteri,ロ ンg″ο′
“
SJ″αι9“α′お,″ .9〃′″9“′′ル

″′α′
“
s,〃y″針,ο″S Oι SC“″

“
s,″.ρα′

“
s′″お,〃 .

““
brο s′s,Ibb′

“
sa′″′sc′

“
s,f.ObSc“ ″″s,I.ノ

“
‐

′な′″οS“S,R力α″′
“
s′χsο′

`r“
S Och R.s“ ′

“
″
`′

ルs.

Station 8: Langre ut i mynningsviken bestar

stranden av sanka angar med J′
“
ε
“
s oCh Olika

gras som 6vergar l uus mJalabotten med bestand

aVルリ″●′力y′ル″.Funna arter:〃α′ilpレ∫′れ′ο′α‐

′〃s, Cο′′α
“

b“s J″″′ssοp“″ε′α′
“
s, 二αεεObJ“s

″J″

“
r“s Och ι′′οグα

`′
ッ′
“
s′′″εοgas′

`′

.

Station 9:Stranden pa norra sidan av Gethol‐

men bestar av ett balte med grё vre sten och
utanfёr detta bus mJalabotten,en vegetationsfri

branningSStrand.Funna arter:HarilD′
“
s cο″β″Js,



〃.′αρρο″′″,〃・′J″ ′οた2′′s,Pο ′α″ο″′cr′s7θρ‐

r′ ss“s,P′αrα″b“ s′ηαε′′α′″s(endaSt larver)OCh

ιαεεοbJ“ sグ′εο″
“
S(tOgS i StOrt antali bё rian av

oktober).

Station 10: Murningsgrundets norra sida be―

star av en branningsstrand med stenbard och

sandbotten,och har togs O″ ′。αyras α′ρ′″
“
S OCh

Lα ccο b′

“
s“ J″

“
′
“
s. Den s6dra sidan utgё rs av

grunda vikar med mJalabotten och sankangar.

Funna arter: εο′′α″ら
“
s ルηρ″′sSOρ〃″ε′ar′ s,

Oε力′′わJ′ s′ηα′′″′s och ttα εεο♭ザンs`"J″ ″r“ s.

Station ll: Den linggrunda udde som bildar
Persskarets sydSpets kan indelas i tre ollka bot―

tentyper. Den steniga branningSStranden utgё r

ett bra habitat br O″′οグッr′ sαゎf′

“
s SOm har

brekommer i mangd(uppSkattat ti1 20′ m2den
6ノ9)tillSammans med″ α′″′′S′レ′ο′′′′s och

ιαεεοわJ“ s′
"J″“

′ンs. Pa lite mer skyddad strand
med inslag av ttukbOtten fanns Pο rα ″ο″

`ε

セS

depr′ ss“s oCh Lα Ccο bJ“ s′′εοr“∫. I grunda pё‐

lar med uus mJalabotten och mattor av J“ 77ε

“
S

らαrrJε

“
s pa sJalva udden hittades Oε 力′

`b′
″s′ηα―

r"′s,〃′′9ρ力ο″ンsノαッタ′S OCh IIα εεοわルs″ J″

“
‐

r“s. Har tOgs hven ett cx av D″ νOps ar″ asrF vid

salning av drift efter hё gvatten.

Station 12: Denna station omfattar ett rnindre

kHppskar utanbr Norrbyn dar O″
`。

グッr′saゎト

′
“
s var allmant fё rekOnlmande pa brannings_

strand medan Pο′α″ο
“
′ε′′Sグ

`ρ

″′ss“S, Oε力′′‐

わJ′ s′ηα″′″〃s och ιαεεοι′
“
s′η′″′r′s hittades pa

grund mJalastrand.I hallkar ined regnvatten och

mossa brekom二 りar9′。r′S“′′α″οεθ′力α′″S,″ .

′″s″s och=ッグ″οらルs′
`sctip`s″

ο′セ″わ′rg′ .

Station 13: I den vastligaste delen av sundet

mellan Norrbyskaren fanns pa sandstrand med
stenbardお uande arter″α′″ルs Cο′′″S,″ .

′appο″
“
″,〃.′れ′ο′α′′s, 0″′οグソ′sαわれ

“
S,

Ijαεεοわ′
“
s αacο″′s och ι.“′″

“
′
“
∫.I en inindre,

skyddad,vik lned 6versvammad strandang fanns

C力α
`′

α″′力″′α sι
“

J″

“
′
““

i stort antal.

Station 14: Den mellersta delen av sundet ar

nastan helt igenvaxt med tat grasvegetation

(framst cα ″″αg“srJs″ ′g′′crα ,И grο srお spp,

Fes′″εα″″♭ra och Cα′ιχ″′g′α).Faunan tycktes
har konccntrerad till de gropar som bildats av

liggande stockar. Karaktarsart har var coι′α″―

わ
“
s ′″ρ′ιssOp“″ε′α′

“
s SOm fanns i stort antal

tillsammans med fゥ grο′
“
Sれαι9“α′is,I′ッbル S

ryJな′′οs“ s,I.S′ bα
`″ `′

s,R力α″′
“
sS“′

“
″
`J′“

S,

LαεεοιF′ s″′″
“
′〃s och Gy″ J″ ″sα′′ar“s.

Station 15: Under bron ёver sundet mellan

Norrbyskaren str6mlnar vattnet sakta 6ver san‐

8-Ent Tidskr 2/1979
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dig stenbotten med riklig pavaxt av tradformiga

grё nalger.Har fanns lra′ ″′″SJ″
“
αε

“
′α′

“
s och

〃.′れ′ο″′ンs istor mangd tillsammans med〃ッグ‐

ropO″〃s′α′″srrFs och Pο ′α″ο″′crιsグι′″′ss“s.

Station 16:Norrbyskars nOrra strand ar inyck_

ct exponerad och bestar av stenblock.Har kun_

de inte nagOn vattenskalbagge hittas. I stё re
hankar delvis tackta av mossa togs fbliande ar_

ter:均″ο′οr“s`り r力″οε′ρ力αルs,″.″θ′αれο‐

り あα′
“
S, Jり . ′′α″′s, 17. ′′Is′ Js, Иgαι〃s cο″g‐

′″ι′, 〃
`′

q力ο″ンs′αツシθS, E″οε力″″s9′α″み

ρ
“
″ε′α″∫OCh″ン″Oι J“ S′″SCripas′οrr′″b`rg′ .

I Tab. l har resultaten frin de ollka stationer‐

na stants samman tillsammans med materialet
fran drift och fanttillor.En grё vre uppdelning av

fёrekomsterna har giortS i ttё , a Och brackvat‐

ten.Brackvattnet har delats upp i tre kategorier

efter salthalt och exponering.

Diskusslon

l en studic av insektsfaunan i brackvatten un‐

dersёkte Lindberg(1949)OsterttёnS kuster.Da

deti det arbetet saknas uppgifter fё r den svenska

sidan av Bottenviken kan det har redOvisade rna‐

terialet ses som en komplettering. Av speciellt

intressc ar har arter sOm〃 α′″ルSJ″″αε′′α′
“
s

(Ång,vb,Nb),Oc力′
`ι
ル∫″α′レンs(Ång,Nb)

och ttαεεοらJ′ sど′εο″
“
s(Ång,vb)vilka visat sig

f6rekomma aven langS den svenska sidan av
Bottenviken.   Artsammansattningen   liknar

mycket den som Lindberg redovisar f6r den rln‐

ska sidan av Kvarken. Pa den finska sidan till‐

kommer ett 10‐ tal sydliga arter,Inedan bl.a.0″
`‐

οグy′′Sα

`ρ

′″
“
S tycks saknas.

Angerans mynningsvik i havet uppvisar en
ёvergang menan s6tvatten‐ och brackvattenfau‐

na.Hur detta gar till ar vart ett narmare studium

men framgar nagOt av skillnaden mellan statio‐

nerna 7 och 8. Angeran fё r med sig dHft av
vattenskalbaggar(Tab. 1),SaVallarver som irna‐

gines.Av dessa ar nagra utbredda badei sё tt och

brackt vatten (ex. Cο ′′α″ら
“
s impr′∫sρ

“
″ε′α‐

rパ ),nttra patぬ ffas brutom i s6tvatten aven i

salva ёvergangszonen nara amynningen (eX.

均 grο′
“
S c″′″9“ι′′″ια′

“
s och Rλ αPI′

“
s ′χsO′θ‐

′
“
S)medan andra endast patr」 Fas i sё tvatten

(eX.均グr9′οr“sι

“

ツr力″Oε′′力α′
“
s).Av speciellt

intresse ar fyndet av tvi larver av O“ ″″″ルs



.tnreren

lus confinis Steph.
lus inraculatus Geah

lus lapponun Th,

Hali0lus lineolatus l4nh.

Hyphydrus ovatus L.
CoelaIbus i.rressopunctatus Schal

Hyqrotus inaequalis F.

Hygrotus quinquelineatus Zett
tlyqrotus versicolor Schall.

Hydropoaus anqustatus Sturi
Hydroporus erythroceghalus L

Nydropoaus incogni tus Sharp

Hydroporus relanarius Sturr
lydroporus relanocephalus l{rsh.
l1ydroporus neglectus Schaun

Hydroporu

11ydroporu

dydropo.u

obscu.us Stur.
palust.is L,
p'1anus F.

Hydropor

Hydropor

Nydropor

st.iola 6yll,
tartaaicus Lac

t.istis PayI.

tIydroporus urbrosus 6y1 L
0.eodytes alpinus Payt,
Potanonectes assi.ilis Payk.

Potaaoneates depressus F

Plaia.5us .a.ulatus L.
Agabus affinis Payk.

Agabus arcticus Payk
Agabus congener Thbg

Aqabus nigroaeneus I

Agabus sturri 6y11,
I lybius aenes.ens Th,

I lybius ater 6y11.

I lybius fenestratus F

I lybius fuliqinosus F

I lybius quttiger Gyll

I lybi us obscurus l{rsh
I iybius sirilis Th.

I lybius subaeneus Ir.

Rhantus exsoletus Fo.st.
Rhantus suturellus Harr.
Coly.betes striatus [,
0ytiscus r.rginalis [.
Gy.inus aeratus Th.

6y.inus subst.iatus Sterh.

0chtebius .arinus Payk,

Hyd.aena b.ittenj Joy
Helophorus flaYipes t.
HelophOrus 90ttulUS brevipalois

8ed

HydrObius fuscipes rottenberoi

6erh

taccObius decOrus 6yll

Laccobius.iiutus [,
Inoch.us aflini s Thbg.
Enochrus ochropterus llrsh,

Enochrus quid.ipunctatus Hbst.
yariant Iusciprnnis Th.

Chaetarthria serinulur Hbst.

Dryops ernesti 0or.
E iri s aenea litl i ,

0uliinius iube.culatus llijll.
L irnius volckaari Pan2.
Itacroplea appendi culata Panz,
L itodactylus leucoqaste. tlrsh.
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可。
Fig.2.Salthaltsvariation inom Angerans rnynningsom‐

rade uttryCkt i konduktivitet(uS).Omradet innafbr D

kan betecknas som en zon av blandat vatten med kraf‐

tiga variatiOner. Vid extrema vattenstandsё kningar i

havet kan konduktiviteten ligga 6ver 6.000 uS anda in

till A

Variation in salt‐ content expressed in conductivity

(uS)in the outlet area of the river Angeran.The area
between A and D can be considered as a mixed‐ water
zone with iarge vaHations in conductivity.

′
“
b`″ε

“
′ar″ s i ёvergingszonens yttersta del(Fig。

2,punkt C),da nagon fё rekomst av elininthideri

brackvatten tidigare ei rappOrterats. Da denna

art ar allman i driften ar mで jligheten stor att det

rёr sig om enstaka utsp01ade individer och inte

nagon fast population.

De undersё kta hallkaren i skargarden har en

specien fauna(undersё kt bl.a.av Lindberg 1944

och Berggren 1971)med f力 arOp。″
“
s“グα″ο_

ε
`ρ

力αレs,あり″οιルS′″sctip′ s rο″′″ι
`慇

′och
E″οc力 r″s 9“αdrip″″ε′ar“s  var. ノンsCP′″″iS・

Detta ganer hallkar ined mossa belagna sa langt

fran strandlinien att de i huvudsak innchaller

Tab. 1. Systematisk ёversikt av de i undersёkningen
funna vattenskalbaggarna, med angivande av f6re‐

komst enligt en grov biotopindeining.Under brackvat‐

ten betecknar ёvergang den zon av blandat vatten som

utgё rs av mynningsviken innanfbr punkt C i Fig. 2.

Skyddat respektive ёppet betecknar exponeHngsgra‐

den hos stranderna utanfOr mynningsviken. Gransen
har satts sa att oppet ar en branningsstrand med hard―

botten av sten eller sand utan makroflora

Systematic survey of the aquatic coleoptera found in

the investigation.The occurrence is given according to

a coarse division of the biotOpes

Ans€rsjii.

|



regnvatten.De unders6kta vegetations16sa hill‐

karen narmast havet har ana saknat skalbaggar.

De torde utgё ra en passande biotop f6r ex.Pο ′α‐

“
0れ′εたS grFsιοsrrJar″ s DeG.som fё rekommer

bade norr(H011nёn,Vb)och Sё der(Nordingra,
Ång)Om detta omrade.Tankbart ar att mellan‐
liggande flacka kustomraden fungerar sonl sprid‐

ningsbanriar. Utbredningen av vattenskalbaggar

i brackvatten sthller en rad spridningsblologiska

fragor.Manga av de dykararter som gar utlangS

skargardens brinningsstrander hё r i sё tvatten

hemma i strandkanten av stёrre si6ar och vat‐

tendrag.Enligt tidigare undersё kningar(JaCkSOn
1952)saknar flertalet av dessa arter frin stabila

habitat flygfOrmaga,inen har anda fё rmatt k。 lo―

nisera flacka ёar av relativt sent ursprung,langt

ifran fastlandet.

Av de i materialet redovisade 62 arterna vat―

tenskalbaggar ar 19 tidigare● rappOrterade fran

Ångermanland,dessa har speciellt markerats i

Tab.1.Unders6kningen ger en begransad bild av

omradets totala fauna av vattenskalbaggar da
den inte behandlar inindre vattensanllingar,rny‐

rar lnm.Vidare har det inesta av arbetet utibrts

under sensominaren och h6sten, vilket gё r att

arter som upptrader tidigt pa aret kan ha f6rbi―

setts. Vid namngivningen av de funna arterna
har den nomenklatur som anvands av Freude,
Harde och Lohsc(1971)お utS.Detta galler● ■5r
Elminthidae,dar nOmenklaturenお jer Holland

(1972).Nttra av de funna arterna tt systema‐
tiskt oklara,cx.Pο ′α

“
ο″

`ε

′
`sど

`ρ

″′ss“S SOm i

havet representeras av den form som Falken‐

strё m (1932)beskrev sOnl egen art under namnet

′αr′∫ε′″s.Oklarheterna ghner vilken status som

′arr′′sたα′bαggα″′ス″g′″湯″  65

skan tilldelas morfologiskt skilda kustformer av

annars sё tvattenslevande arter.

De i unders6kningen anvanda fall,11lornas syf‐

te har varit att registrera tidpunkt fё r fёrpuppnng
och klackning hOS nagra av ins vanligaste arter.

Innan nagra slutsatser kan dras lnaste materialet

kompletteras.
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Fёrfattaren till denna bok,James Ronald Bus‐

vine,som fram till pensioneHngen 1976 var pro‐

fessor irnedicinsk entomologii London,besitter

ett stort kunnande inonl sitt fhit.Genom veten‐

skapliga resor till tropiska omraden,blde i Afri‐

ka och i Asien,har han f6rvarvat breda kunska‐

per aven om den medicinska entomologins prak‐

tik, vilket, fOrutom att han komnlit att anlitas

som WHO‐ expert,lctt bade till ett stort antal

vetenskapliga publikationer och till popularve_

tenskapligt fOrfattarskap. Mest kanda av hans
mera populara arbeten ar "Insects and Hy‐
giene" (1951, 2:a uppl. 1966)och "Arthropod

Vectors of E)iscase''(1975).I deSSa bada bё cker


