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Nagra fyndorter fiir Ranatra linearis L.

Ranatra h.at etr {igur, som ingetr katr ta fel pa, och djuret vacker stort
uppseende. nar de[ pa.traffas av merrg man.

Ar 1946 erhdlt jag ett exemplar, som fr6,n huvudets till andDingsrtirets
spets matte drygt 65 mm (alla nedan angivna mitt pi djurens langd ha
uppmetts pa detta s?itt). Djuret hade infangats i en liten tjarr nagon mil
stider om Stockholm, saledes i SMermanlaad. Fionaren meddelade att han
sett negra Ranalra si,lL@]a omkring i )-ttre vassbandet, och d5, iogen bit
lanns maste han kla av sig och simma ut. Han lyckades betga tvi Randba

- 
det st6rre exemplaret behdll han fdr egen samling, det mintlre fick jag,

Fyndet gjordes en dag i bdrjan pi juli miLnad, da det var varmt och soligt.
Jag war da bosatt pe Varmdtt i Lilsved och visade Ranat/a-exernplaret

ftir iolkhtigskolals mycket naturintressemde vaktmastare. Denna var upp-
lenning och hade sitt barnalomshem wid en wik av Malaren. Har berattade
att i sagda vik forekoD. viss tid pe sommaren stora mangder dv Ranatra.
Djuren simmade i )tan i ),ttre vassbandet och darutanltir i nackrosvegeta-
tionen, och de hade av ortsbefolkningen ddpts till ,luktpianarE dels beroende
pe sitt utseerlde (pinnar), dels pi gru[d av att om man brtit s6nder dem se
luktade djuren i samma stil som en bZirfis. trIin sagesma[ kunde inte atrge
tid,et lot Ranabas rpptradatrde narmare atr att det var par senve.fen, och att
Iiskargubbarna {ann det ltitrldst att lortsatta allangst med laogrev sedan
lukq)innarna visat sig i stdrre mangder.

Vd.reo r95o fick jag av eo pojke har i Ockelbo (i Gestrikland) ett exemplar
dv Ranalva, vilket i langd matte 70 mm. Exemplaret hade infetrBats den
9 maj, och di. var det annu mycket kallt i vattnet. PojkeII berattade, att
han varit ute pe en d i sjtin l-klaren, c:a 4 km sydostligt om sarrlauet Oc-
kelbo, och vandrat langs en grund, mera sandig stfand, d?ir det ej vzi-..te
sav eUer vass. I klarvattlet hade han fatt se en uoderlig figur, som aLrade

sig {rarD. i vattEet p6, drygt en decimeteE djup. Figuren rtirde sig sakta,
pojken vadade ut och ialingade djuret utan nagon sverighet.

Ett par dagar senare lick jag rapport att en pojke sett en Raiatra simn.a-
ett stycke under vatteoytan i HaEmarsjdn, som Iigger c:a r/2 mil syd-
sydvastligt saohaltet Ockelbo. Aven i detta fall hade djuret halit till i
fritt vatten och simaat kavande 1rted beEen var ftir sig och rdrt sig sakta
framat. Pojken kunde inte n6, djuret ens med en stake, och de han tycke
att vattnet var liir kallt 16r ett bad uudkom djuret, men tack wa-re pojkens
utliirliga beskri\'.ning kan ingen tvekar reda om att det verkligen var frega
ofi Ranatla.

I slutet av juni bestikte jag den 6 i sjtin Yklaren varifrin jag fitt det
fdrsta GastriklandsexeErplaret ay Raiatla. Trots att Iem personer geoom-
snokade sttanalkanten, rotade i de multnande vassbankama pe hnd, va-
dade ruot str?bldema b5.de i klarvatten och vassar, simmade omkring och
stihe fra.n bet kunde Ranatta icke aterfio[as. Uader hela somElareu frao
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maj till september stod stranderna av sitin \klarcn oclr i liirsta hand strand-
omredet narmast hillptatsen Gruvan under bevakning praktiskt taget
varje dag, och Einst tio Engrarde! med bat ftiletogs langs vassbandet,
iten Raflatra var och f6rblev som bortblAst. Jag besitkte sjelv Yklaren
ett par genger och hiill fit! itvrigt Bosjtin invid Ockelbo samhelle under
uppsikt - Bosidn har direkt sjitfdrbindelse med Yklaren - men resultatet
var Eegativt.

Si kom pldtsligt ett n!'tt fynd. Det var deu r7 september. Min spanare
{ren Gruvan IaDn di ett exemplar vid stranden vid betsteuet- Der var
det narmast klan'atten, fast det fre.n strandetr ut i det grudda vattnet vaxte
en del Carexstend och langre ut dels nate dels n:icklosor. Ej ltngt frdo bet-
ste[et sydiiver utbredde sig dock stora och teta vassar, men ej norr(iver,
dar starren herskade temligen ensam i glesare och tatare bestlnd. Djuret
siBmade en klapp decimeter uader vattenytan och riirde sig lAtrgsamt
och gjorde inte minsta ftirs6,k att undkomma, ner det iEfAngades. I sep-
tember hade det redan blivit mycket kallt i vattflet.

Den 30 september bliEte en svag lind oorrilren ()ch vi,gor skvalpade mot
stranden, meD bakom den haht uppdragna bete[ vid Gruvans bltsta e
var det lii och naistan lugnt i vattenltan. Min spaDare leg pa kDe i beten
och tittade ned i vatt[et och upptackte efter e stund en Ra,natra, som
satt pl ett Carexstri en bra bit ned i vattDet. Djuret rtirde sig icke och
var mycLet svirt att upptacka. Under en halv timmes tid iaLttog spanar€n
djuret, men det satt alltjamt ortirligt, och de. infrngades det. Pi, forfragan
kunde spanaren icke a1'g6ra om diuret haft andningsrtiret iostucket i $reet
eller ej. Ett aoaat exemplar kom simmande, aven detta nere i vattnet, och
det haDoade ockse i fengstriiret. Bida de sistDaE[da exeBplaren hade en
langd av omkring 65 mm. EJterforskningarna fortsattes aven sedan vattnen
blivit isbelagda, men utatr att )'tterligare negra exemplar kurde Steriinnas.

De ovan atergivna iakttagelsema stamDer inte s, val 6verens, ner det
galler fyodtiderDa. Pi de sydliga lokalerna ha djuren observerats lingre
Iram pA sonrmare[, dt vattnet varit varmt, och djuren ha visat sig pt dju-
pare vatten och i och utanfiir yttre vassbandet uppe i vattenbrynet 

- min
sagesman Iten Lillsved pastod att man kunde s€ strimmor efter djuren, n6r
de simmade. Pe de nordliga lokalerna ha Iynden gjorts endast nar det
var-it kallt i vattret (vlr och hdst), och alla fynd ha gjorts pt grunt och
iltEinstooe i det nermaste obevaxt vatten, och djureo ha i intet fall varit
uppe i vattenytaD.

I boken ,I Baturelr, handbok ldr vandringar och exkursioneD lramheler
lektor K. E. Johan$son pi sidan 97 om Rana.lra att ,hittills ar den Iunnen
erdast pe ganska fi platser i Sverige, men den torde vara vanliBare an
hittills antagits. Det er darfijr tinskvert, att man under exkulsiodema har
sin uppmarksamhet riktad pe. detta djur.t

De jag har i Ockelbo fdrutom ovannemnda avjagningar av sjttar och sjt -
system halt spa.arc (ett trettiotal elever) ute litet valstans i sockneu
(elevernas hemorter som t. ex. Jedraes, Amot, Abyggeby, Sebyggeby,
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Pieris brassicae pe vandring.

Under en motorbatsresa pe f6rmiddagen dea r5 augusti I95o dver Kan-
holmsfiarden i Stockholms skargArd fren Sandhamn vesterut tilt Djurtt,
en strecka pa ungefar rz km, observerade jag mittfit! Eknd, att ftera kll-
fjilrilar fladdrade itver vattnet. Det fdNanade mig negot, eftersom det blaste
rett bra. DA jag sag mig omkrirg, matkte jag att ljdrilarna fltigo dverallt
om ock med stora luckor. De flttgo alla i samma riktning, it sydsydvast,
rakt emot vinden- Jag bttrjade rakna, hur miLnga som passerade Iram-
ftir blten. Under en knapp timme kom jag de pe en stracka av ungefar
ro km till r22 stycken, d. v. s. i genomsnitt drygt tYa i minuteo. Ibland
kommo tre tr fyra st]'cker nastan samtidigt, mest fl6go de dock en och en,
allesamman ej mer ao nigr:a decimeter dver vattnet. De 6vertvdrade vag-
kammama och vigdalarna pe samma hdjd, tydligea funno de har minsta
luftmotstandet. Teget maste haft en avsevard bredd, kanske Ilera mil,
och Ijarilmangden torde uppge.tt till tusenden. Sannolikt hade fjar arna
ej flugit lenge, de verkade ej pa nagot satt uttrtittade och negra ddda ljerilar
syntes ej till. Vid dylika tag har man eljest ej salan iakttagit massor av
d.u[knade fjar ar Il]'tande pa vattoet.

Vil framkommen tiU Djurat iortsatte jag dar att rekDa under tiden r2,r 2-
r2.?5. Keffjfilar {uoDos i stort aotal pe rmin, iing, som vanligt fladdrande
och lekande om varatrdra, sugande piL blommor och leggande massor av
agg. Meoga agnade sig dock varken It varann eller a,t blomstreo utan fl6go
melmedvetet (?) at sydsydviist. Over hustak och tlad kommo de dalande
tred iiver angen, {ortsatte dver eo meterhtig hack och en smal strandremsa
ut 6ver fjerdetr. H;ir sarkte de sig snart n?istaE till vatten,'tan och hdllo
denna httjd se. le.ngt iigat kuade I6lja dem. En del av de pl engen king-
fladdrande greps ave av reslusten men manga stannade kvar. Tyvarr
var jag ej i tillfeue att observera dem langre tid. Under dessa 13 minuter
flttgo 25 fjarihr ut 6ver vattnet eodast fren delna litla flack och alla i samma
riktnitg, iogen e[da kom tillbaka i motsatt riktnitrg.

Fttljande dag observerade jag mellan kl- ro och ro.35 frln saEma plats
vid Djurtjstrand€n 34 fjiiritar, som givo sig ut et samma hill. Frekvensen
hade nu tydligen rninskat- )"tterligare iakttagelser giordes ej.

Studeranden Anders Allander har meddelat mig en likoalde iakttagelse
lrln samma dag, 15 augusti. Dl han var ute och fiskade pl morgonelr i

Abron, Liogbo i Hiilsingland) och resultatet blivit sa vtteEt magert, drar
ja8 den slutsatsen, att fdrran man kartrer Rotallas va,nor, vistelseort och ers-
tidsupptradande ser komma ev. fynd mest att bero pA lycl*riiff, men jag
anslute! mig tilt lektor Johanssons fdrmodan att arten har vidstracktare
utbredning och ar allmannare an vad som framger av hititrtills gjorda
fynd.

C. B. Gaunitz.


