
Bidrag till klnnedomen om insektfaunan vid
Klarllven.
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I Arkiv f. zoologi, Band z8 -{, No. r9 1936 ha Thure Palm och Carl
H. Lin&oth i en allmdn del redogjort fdr sin uppfattning av coleopter-
faunan vid Klar;ilven, omfattande insektgeografi, ekologi, biologi och
invaadringshistoria. Den liinga artlistan publicerades fiiliande Ar i Ent.
Tidskr. Med anmdrkningsvdrd dj2in'het ha de tlragit allmlnna slut-
satser av det imponerande rikhaltiga material, som de insamlat med
stor skicklighet och under ovanligt glmnsamma inventeringsbetingel-
ser. Den aUmanna delen omniimner iiven menta intressanta arter och
fynd samt dr ocksi i flera andra avseenden stimulerande, trots att
man genast inser, att den icke lyckats avsltija de verkliga f<irhAllanden,
som rida vid Klarilven. Under deras tre veckors tid varande under-
siikning var vadret nastan hela tiden gynnsamt, och ftirfattarna med-
delade dessutom att Dvattenstendet i alven var vid vir vistelse der
hgre en i mannaminner. Ldsaren fdr alltse redan i inledlingen klart
fttr sig, att alla iakttagelser vid Klariilven gjordes under extrema fdr-
hdllanden samt att de teorier, vilka publicerats i den allmdnna delen,
baserats pA dessa iakttagelser.

TriidgerdsmZistare O. Jonsson, Kristinehamn, och undertecknad har
vid flera tiltfiUen tillsammaas bes6kt Klar2ilven frdn rnlmningsomrd-
det i siider till och med Vingdngsdeltat i norr. Exkursionerna dit ha
egt rum sevel under olika Arstider som vid skiftande viderlek och
vattenstend och bibringat oss en frin Palms och Lindroths ganska
awikande mening om dlvstrandinsekternas spridning, geografiska fdr-
delning, ekologi och biologi.

Nedan vill jag med nigra rader belysa min uppfattning hirom, vil-
ken i vissa avseenden galler even ftir andra av mig besdkta rinnande
yatten.

Alvstrandinsekternas spridning awiker naturligtvis frAn sprid-
ningen av insekter, vilka ej uppehnlh sig vid rinnande vatten, nam-
ligen diirigenom att den mycket oftare kan ske genom olika slag av
yattentransport.

Entotrk,l. T-s. -lr!t. i5. ll.2-1, r95l



E. \TI RE\ : I\*SE KTF.{ L'\.\r- \'T D K LTR-{L\.E\ Ii t-

l. Translrort vid vlrflod.

Enligt Palm-Lindroth skulle dylik vattentransport r.ara den be-
tydelsefullaste - aven vid Klarilven.

Flera skiil tah daremot.
Vid tiden ftir virlloden ir vAr fauna av Iullbitdade insekter bide

till art- och individantal fattigast under eret och utgd,res endast av
de imago<ivervintrare, som tiverlevt vintem. Vattnet er mycket kallt,
insektema kiildstela och med obetydli8 fdrmega att sjdlva bidraga till
sin r?iddning. Massan av ddda insekter i virflodsvatten brukar ocksi
enliBt min erfarenhet r.ida Sverstiga antalet let ande. Vid r,6rflods-
dversvemningar pa de laga Kungsengama utan{<ir Lrppsala kunde
man i det kalla skummet liings liisidan finna miingder av hsekter,
flertalet ornkomna. Endast vid httg luftverme sJmtes ett obetydligt
men likr'2i[ nemnvart antal insekter och spindeldjur sdka undkomma
drunkningsdtiden genom att llngsamt taga sig upp p{ kringdrivande
fdremAl eller uppstickande stren, som de av en slump kommit niira.
Frir att ndgorlunda riitt kunna. bedtjma denna spridningsfaktors bety-
delse beh<jves en utredning av vilka arter, som kunna uthiirda en mer
eller mindre ling vistelse i sA kallt vatten, samt iven en undersiikning
med uppgift att klarldgta, hur stor procent av de riiddade honorna,
vilka iiro fortplantningsdugliga och I6rmi uppsdka l2impliga lokaler
fdr eggleggning.

Virfloden har givetvis en viss men enligt min uppfattning oftast
tiverdriven betydetse f6r spridaing av insekter ned efter en floddal.

2. Transport vid oversvamning under varm Arstid.

OversvAmningar under varm Arstid betyda lAngt mer iin vdrfloden
bide Idr spridning och geografisk fdrdelning av insekter, trots att sa-
dana dversvdmningar ei ero vare sig Arliga eller regelbundna utan till-
f5.lliga, om ocksi ei stirskilt selhlmta fdreteelser. Stuom exempel agna
sig iakttagelser vid Ving?ingsdeltat samt vid rett lenga 6h,str6ckor
stider diirom under en dversvAmning av Klariilven i juni 1949.

I riklig miingd hade ljumt retnvatten str6mmat ned i d.lvens svenska
flodomrdde och vid tiden frir exkursionen f6llo spridda, teta skurar
avbrutna av korta pauser med uppehill och nagot solsken. Flodvatt-
net steg snabbt och bmsade med vildsa.m kraft och <ikad hastighet
dver den ena efter den andra av de fa ennu synliga stiirre darna i del-
tat. Buskar och smAtrdd txijdes av vattentrycket och flertalet, ja,
kanske nastan alla insekter pe darna torde ha ryckts med vattenmas-
sorna. En del stranddjur hngs elvsidorna kommo ej undan utan virv-
lades med. I ett strdrde bakom en hdg udde nigon kilometer stider
om Vingiing rdrde sig sakta stora skummassor pa vattenytan. I dessa
befunno sig talrika insekter, r'ilka nu i det relatirt varma vattnet ut-
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vecklade en livlig aktivitet f6r att rlidda sig. I skummet syntes och
nybildades den ena llnga fAran efter den andra, alla istadkomna av
insekter, som sdkte sig mot land- Bland dem marktes flera tiotal ex.
av Philonthus luscipennis, vilka av allt att ddma hade fullkomligt
klart f<ir sig varet stranden llg, ehuru de i sin beliigenlet etminstone
icke kunde se den. Ner solen stundtals belyste katastrofomrAdet, fltigo
mAnga ur vattnet uppkliittrade insekter io 6ver land.

Mingenstades liings iilven sy,ntes det stigande och allt snabbare
vattnet brlrta iiver fiirutvarande strdmskydd, varigenom bankar med
rikt djurliv ganska pldtsligt prisgivos och spolades bort.

Vid en dversvimning sadal som den ovan skisserade utsettes ett
stort art- och individantal - vida stdrre iin under virflod i samma
6lv - f<ir att driva nedldr elven i vattnet. Dessa djur visa en mycket
battre vig6r och stdrre fdrmega att aktivt bidraga till sin rilddning dn
sAdana, som hamnat i en kall vArllod.

Det synes mig ofrdnkomligt, att dversvamningar vid varm Arstid
spela en mycket stor roll ej blott i6r spridnint av insekter ned ldngs
en floddal utan ocksi fdr att tidvis kraftigt pressa tillbaka en skedd
framryckning av invandrare uppfrir densamma.

3. Tran8port genom timmerltottnlng.

Massor av ldsflottat timmer torde sakna passagerare under det att
somliga stockar kunna vara rikligt fiirsedda med sidana. I bakvatt-
nens lugn och - vid h<igvatten - bland strandbuskagen bli m6.nga
stockar hejdade och temporart kvarliggande, utgdrande mer eller
mindre anlitade riiddningsplankor fitr drunkningshotade insekter. En
del sitta uppkrupna pi stockarna, vilka ligga med den tyngre, alltsA
alltid samma sida nedsinlt i vattnet. Vid liimplig viderlek kan man
fi se flygning ej endast frin stockarna till stranden utan ockse hur
flygande insekter komma Irin land och sli sig ned pA timret. Stockarna
aro nestan alltid barkade med tunaa flagor innerbark kvarsittande
pl veden. Pi dversidan av stockarna iiro dessa barkflagor ofta bhsigt
upphiijda dver vedytan och bilda diirigenom en mdngd krypin, i vilka
man kan finna insekter av skilda slag tett intill varandra, sornliga
ganska stora t.ex. Bynhider och Elateridet. Snurrar man ned en si-
dan stocks dversida i vattnet samt hiiller den sa ett litet tag och sedan
sliipper den, sd att den kan flyta som fdrut, kan man fi se, att djuren
olta stannat lugnt kvar i sila g6mslen, vilka kanske inte ens sliippt
in nagot vatten. En och annan coleopter, som upptrett fritt pi stock-
ytan, kan ocksd stanna der, medan itskillita flugit bort eller ramlat
i Yattnet.

Det d.r uppenbart, att en ej helt obetydlig f<irflyttning av insekter
nedfdr alven fdrsiggriLr med hjdlp av flottat timmer liksom aven att
etskilliga av dessa insekter ej alls kommit i ber<iring. med flodvattnet.
E ttomol. Tr. A/g. 75. H. 2-1, rgjl
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4. Transport genom att insekter av ardra An f6rut namnda anled-
ningar hamnat I elvens vatten,

I viss utstreckning Itirekommer detta - t. ex. genom vinddrift -ehuru graden och betydelsen av den ftiljande transporten ei torde vara
kend vare sig i Klarih'en eller i andra stdrre svenska vattendrag. Den
borde bli f<irem6.l fdr forskning.

Ovan behandlade transporters lnsektEeograflska betydelse.

Av det fdregiende torde det ligga i 6ppen dag, att det iir om<ijligt
att uppdraga precisa insektgeograliska zongrdnser inom nAgorlunda
likartade delar av en floddal. Strandinsekternas, framfcirallt de steno-
topa strandarternas fdrekomst liings en floddal kan aldrig bli konstant
utan dr underkastad oregelbundna, ibland hiigst betydande fdrend-
ringar.

I stdllet f<jr Palm-Lindroths 7 hsektgeo$afiska zoner i Klariilv-
dalens svenska del kunde man med stdrre sk fdreslil 3 stycken: zon
t, som sammanfaller med Palm-Lindroths zon 7, d!'s. slak{orsstrackan
mellan norska grdnsen och Vinging, zon 2 !'ingengsdeltat sant elv-
dalen till Karlstad och zon 3 omlattande alvomradet stider om Karlstad.

NAgra alDpunkter pA elvstrandcoleopterernas levnad8ftirhiUanden.

Palm-Lintlroth ha beskrivit flera olika eh'strandsbiotoper vid Klar-
d.lven samt dessas fauna och ha dervid bl. a. poengterat rvilken stor
roll striindemas byggnad, sdrskilt sammansdttninten av grtiwe eller
finare material, spelar f<ir coleopterfaunans artr, Vidare ha de i art-
fdrteckningen friin varje biotop med asterisk utmerkt de arter, rsom
(i varje fatl inom undersiikningsomrAdet) tyckas vara bundna till en
enda av de behandlade strandtyperna eller uppenbarligen blott ti[-
falligt visat sig pe strander av annat slagr.

Ovanstiende liksom Itir <ir.rigt de b6da forskarnas hela framst6ll-
ning av de omstandigheter, under vilka Klardlvdalens insekter leva,
synes mig leda till vissa orimligheter.

Som ett belysande exempel ddrpi liimpar sig deras flmd av 4 ex-
av Pelileqtus a.reolatus. Detta exempel d.r lr'enledes val agnat att
avslcija den vansklighet, som iir fiirenad med fdrstik att konstruera
allm:ingiltiga biologiska regler pA ldr litet fyndmaterial och efter stu-
dium av en Slvstmnd, nar vattenstAndet er se[synt legt. Ett ex. togs
pA fultig sand vid Fastniis, z ex. vid Vinging pi dlvens smasteniga
iistra strand, rdiir de uppehtillo sig under stenar och rdtter (tills. med
Bemb. denlellum o. a.),r, och slutligen r ex. pi en smestenig grusbank i
Vingangsdeltat - alla 4 ex. ralldeles vid vattenkantenr. Den smlste-
niga grusbanken i deltat angites vara okal 16r bl. a. Bembid.ion pra-
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sinun, B. drens, Perileplrs areolatus, Atheta subtilissima, Thinobius
longifenniv. I Lindroths stora arbete rDie Fennoskandischen Cara-
bidaer stAr det om Perile|lus, att den lever mn sterilen Ufern, die aus
Kies oder grtiberem Sand bestehen und oft recht steinig sind, in un-
mittelbarer Niihe des Wassers. Folgearten sind bei uns namentlich
Bembtdion lirens, frasinum nnd saxalile, am Fluss Klardlvea auch
Thinobius longipennis lleer.t

Sexton er senare, den 5 juni 1949, anliinde O. Jonsson, Jonas Wirdn
och undertecknad till Vingiing fdr att studera coleopterfaunan och
bl- a. efters6ka Perileptus. I Klard.lven rtdde vid r'6r ankomst stigande
hiigl,atten, som snabbt stegrades till dr.ersvdmning. Vi intervjuade
nAgra Vingiingbor, som vel kiinde till deltat, dels emedan de brukade
fiska och dels emedan de brukade ha getter b€tande pe nigra av de
stiirre deltaiiarna. Dessa mdnniskor fcirsiikrade, att ovannemnda grus-
bank icke en enda ging stitt 6ver vatten sedan 1933- - Fdliaktligen
ej heller de bida andra fyndplatserna lor Perileplus, vilket framg6r
av det f<iregdende. - Hdgre upp efter strandsluttningen voro bl. a.
de edafiska faktorema annorlunda, vartdr Petileflus, som g:ima vistas
helt nara vattnet, vid hdgre vattenstend givetvis tvingas upp inom
en eller ett par olila biotoper.

Vid tiversta alvstrandkanten observerade vi pa en stracka av h6gst
20 meters lengd betlrdligt 6\'er roo ex. a\' Peile,lus. Marken diir var
glest gresb€\,'uxen och sdnderbruten. Den bestod av fin, n6got lerblan-
dad sand och var genomdragen av en mingd tr6nga sprickor. Peri-
leptus-exemplaten fdref<illo mycket hemmastadda och rdrde sig be-
handigt even pe nastan lodreta ytor. Pi grund av det )onormaltD hdga
vattenstendet i dlven vid detta till{iilte skulle det varit fdrkastligt att
av Peileplus' upptriidande och avseviirda antal s<ika draga ndgon
almangiltig slutsats om att detta strandparti utgjorde en tor Peri-
leprrs serskilt glmnsam biotop eller att betrakta Perileptus som ett
karaktiirsdj ur derstades.

lled ovanstiende tangerades en fdr alvstrandinsektema, i synnerhet
f<ir de stenotopa. strandartema, gd.llande regel: Dessa insekter meste
besitta en s'i smidig anpassningsfrirmiga, att de - tvingade av olika
vattenstend - langre eller kortare tid kunna leva inom alla eller 6t-
minstone inom mer iin en av de biotoper, som i vertikal led kunna f<ire-
komma mellan flodvattnet och d,versta strandkanten.

Denna ganska sj?ilvklara regel, vars riltighet fiiltbiologen si ofta
ser exemplifierad vid rinnande vatten, utesluter f6ljaktli$n fdrekomst
av strandarter, vilka endast ?iro bundna till en enda strandtyp.

Minga coleopterarter en&a snabbt sin uppehellsort allt efter ve-
derleksf6riindringar. En solig, varm junidag 

- t. ex. vid Deje - kan
man ibland fi se massor av Ciciadela maritima - eller ej ltngt dir-
ilrtn C. hybrida - och flera Bembidion-uter pa tippna sandstriinder
och sandbankar. En mulen eller kall dag vid samma Arstid kanske
E|iornol. Tt. ,i41.;S- Il.:-1, tqit
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det ar nastan omttiligt att uppbringa ett enda ex. av dessa carabider
pi de 6ppna sandomridena, i varje fall icke ett enda Cicindela-ex.
De ha uppstikt annan tillflyktsort tillh<irande nAgon annan biotop;
somliga bembidier upps6ka narbelagna bevuxna strandpartier.

I rDie Fennoskandischen Carabidaer heter det om Cictndela hybida,
att den f6rekommer rausschliesslich auf trockenem, sonnenexponier-
tem, sterilem Sand oder feinem Kies,r och dessutom, att den uppehdl-
ler sig rin weitem Abstand vom Wassero. Likartade ekologiska f<ir-
hillanden angivas fiir C. tuaritima, kanske en aning mera markerade,
det stAr nimligen, att den lever rstets in betre.chtlicher Entfemung
vom Wasserrr.

Dessa tve Cicind.ela-arterc upptradande vid Klar?ilven visa ar''vikel-
ser frAn ovanniimnda uppgi{ter. I varmt, soligt vider kunna de stun-
dom visa siB i rett stort antal, varvid mdnga sle ned nera vattnet,
dir de kanske sta stilla en stund eller ldpa l6ngs stranden. Fuktig eller
vit sand undvika de vanligen men lingt ifrin alltid. Vid dilig vdder-
lekr liksom ej sillan vid den bista synas de stundom totalt Idrsvunna,
och iag har ej haft tid att utforska, var de di h6lla till.

De skilda arternas frekvens och eventuella upptradande som karak-
tlrsdjur inom olika strandavsnitt ar naturligtvis mycket vexlande
Irin Ar titl 6r liksom frAn en irstid till en annan.

Efter att ovan ha deklarerat en del olikheter i uppfattning och iakt-
tatelser betrelfande coleopterfaunan i Klariilvsdalen vill jag avsluta
denna lilla uppsats med att {ramhala det stora vdrdet av Palms och
Lindroths menga intressanta fynd och den sporre till nya forskningar,
som deras arbete utgiort fdr i synnerhet vdrmlandska coleopterentu-
siaster.
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