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Inledning

De senare aren har inneburit en grundlaggandc

omprё vning av den teoretiska basen fё r analys

av utbredningsmё nstcr hos taxa i deras egenskap

av prilnhrdata fё r historiskt biogeograrlska och

allmant ev。 lutionara studier. Detta ar dels ett

rcsultat av den nya gcologins genombrott,dvs
den moderna versionen av kontinentdrift base―

rad pa teorin fё r plattektonik.Av iner fundamen―

tal betydelsc ar emcllertid erkinnandet av den

fylogenetiska systcmatiken enligt W.Hennig sa‐

som den naturliga referensramen fbr kausal bio―

10gi(Brundin 1972).En annan h6rnsten utgё rs av

de biogeograrlska principer som utvecklats av L

Croizat(CrOiZat 1962,Croizat ct al. 1974)En
integrering av Croizats s k panbiogeograrl med

fylogenetisk analys har resulterati framvaxandct

av cn ny biogeograrlsk ''paradigm'', betecknad

av sina framsta fё resprakare som vikariansbio―
gcogran.UtgangSpunkten fё r vikanansmodcllcn
ar att uppkOmsten av det geograflska fё rdel―

ningsmёnstret hos incdlenlmarna i en viss inono―

fyletisk grupp primart maste betraktas och ana‐

lyseras i tcrmer av en historisk sekvens av upp‐

repade artsplittringar, kladogeneser, lcdandc
tillbaka fran en gemensanl ursprungsart.En ana―

lys av cn grupps historia i tide■ och rummct
innebar saledes att data fran cn kladistisk analys,

vilka speciflcerar den relativa sekvensen av ar―

ternas avsplittring i tiden, kOrrclcras med data

ёvcr den geologiska,geograrlska och klimatolo―

giska utvecklingen inom regionen i fraga, dvs

sekvenscn av uppkomsten av potentiella geogra―

■ska barriarer(vikarianshandelscr)lcdande till

artsplittring enligt den geogranska(a110patriska)
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modcllen, varvid systerarterna uppvisar prirnar

geograrlsk vikanans Pavisandet av saminanfal―

lande(kongruenta)vikaHansmё nsterinom andra

grupper utgё r ett stё d fOr slutsatserna och indi‐

kerar existenscn av ett generellt inё nster(gene‐

rellt utbredningsspar, ''generalized track'')(se

vidare Rosen 1978).

Ursprunget och diversirleringen hos vissa hol―

arktiskt― borcala och arktiskt‐ montana insekts―

grupper skall har diskuteras med utgangspunkt

fran den vika五 ansbiogeograflska modellen l)e

flesta diskussionerna av denna faunas ursprung

och utbredningshistoria har skett mot bakgrund

av pleistocena skcenden. Taxonomisk differen―

tiering,uppkomsten av disiunktiOner,arters ka‐

raktar av faunaelement,ctc.,har relaterats till de

periodiska vaxlingarna mellan varmare och kal―

lare klimat rned kontinentala glaciationer och ut‐

bildandet av glacialrefugia(spridningscentra)(de

Lattin 1967).De ursprungligare rё tterna och bio―

geograrlska relationerna hos denna kalladapte―

rade fauna anses allmant vara mer ener mindre

utsuddade och otillgangliga f6r en narmare ana_

lys till bjd av dessa valdsamma klimatvariatio―

ner och omfё rdelningar av landskapszoner. Be―

lagda cxempel pl drastiska fё randringar i arters

utbredning synes st6● a denna upphttning

(C00pe 1970,Hammond et a1 1979).Den a11‐
manna utgangspunkten fё r de flesta studier av

den boreala och fё r Ovrigt den palearktiska in―

sektsfaunans historia l allmanhet kOmmcr vhi t‖ 1

uttryck i bjande citat frin Kostrowicki

(1969:132),atergiVande denncs grundprincip vid
fё rsё k att hiricda olika regionala ttarilsfaunors

ursprung:''The basic pHnciple has been adopted

that if there can be more than one interpretation

of any phenomenon the interpretation which
places it in a′α′′″ρ′″′ο′ (■lin kursivering)will

be regarded as more reliable even ifit is backed

up by less convincing prenlises.The point is to

refer to morc ancient periods only if a given fact

cannot be explaincd in any other way''.Den har

citerade''tumrcgeln'' syncs tillhmpas mer ellcr

mindre medvetct av manga z。 。geografer l)en

maste emenertid betraktas som uppenbart du―

bibs och uppmuntrar till godtyckliga, aprioris―

tiska slutsatscr. Det rlnns gOda sk,l att tro att

dess tillampning vid studier av den kanadaptera‐

dc insektfaunans historia och cvolution i manga

fall resulterat i fclaktiga slutsatser.

Jag skall har narmare utvcckla dessa punktcr

utgiendc fran studier av heteroptcrfamiben

Saldidac,vilken tillsammans mcd tre yttcrligare

fanlijer bildar gruppen(infraOrdningen)Lepto‐

podomorpha, Vilken uppenbarligen avgrenats

mycket ddigt frin heteropterstammen.Famijen

Saldidac har varldsvid utbredning och omfattar

drygt 235 valida arter(i Sve五 gc 26). Iく arakteris―

tiskt fOr den modcrna faunan ar att dess maxi―

mala artnkedom och systematiska diversitet ar

utvecklad inom den holarktiska regioncn, dar

den ar fё retradd med ininga kanadapteradc taxa.

Saldiderna ar en priinart hygrofll,littorallevande

grupp.MttoritCten arter lever pa de ёppna

strandzonerna langS 01ika typer av vattcn pl

b16tt och fuktigt substrat.Vissa arter icver inom

tidvattenszoncrna av saltmarsker ener klippiga

littoralcr och liter sig regelbundet 6versviminas

(Submergeras)vid hё gvatten Andra lcver i mer

slutna och stabilare vitmarksformationer(Cα‐

″′χ―karr,Spヵαg″ι′Ir″ ),mcdan ett inindre antal

iven del宙s lever i torrare terrestra mijё er(t ex

alpina grashedar och ruderatinark)sonl fallet ar

inom Sa′′Ir′α ο″′たοεカメ′α―gruppen (nedan)Gfr

Lindskog 1975).Totalt kan f・ amiben sigas span―

na fran klippiga tidvattenslittoraler vid tropiska

hav till torra steniga lavhedar pa den arktiska

tundran och kanterna av glaciarcr i h6gbergsre‐

gioner.Saldiderna livnar sig sonl rovdiur.

Den tゝ uande diskussionen ar baserad pa resul_
tat av nlina studier av den palearktiska saldid‐

faunans systematik,biogeograrl och bi。 logi,in―

klusive de fylogenctiska och biogeograrlska rcla―

tionerna till andra faunor. Vidare utgar jag fran

en innu opublicerad studie av J.T. Polhemus

(1977),宙lkCn innebar ett brsё k till en fylogene―

tisk analys av de hё gre kategorierna inonl famil‐

Jen.

Chiloxanthinae

Fanlijen Saldidae sё nderfaller i tre recenta un‐

derfamiber.Saldinac utgё r darvid den mest deri‐

veradc och samtidigt den inest divcrsiflcradc un‐

dcrfamiben,Omfattandc ca 90%av dct totala
antalet arter. Chiloxanthinae bildar dess plesio―

mofa systergrupp Den mest primit市 a,mono―

typa underfamijcn Aepophilinae intar en isole―

rad position och har uppenbarligen avgrenats ti‐

digt fran saldidlitten.Den cnda artcn u′ ρο‐

ρ/1i′ trs bο″77α fr′ ′)lever i Sprickor inom klippiga
tidvattcnslittoraler langs vttsteuropas atlantkust

(Sёdra lrland och Engiand till Portugal) Laget

fbr den basala differcntieringcn i rummet och



tiden hos famiuen Skall har brst sokas dennic_

ras.Fig.l visar utbredningen hos arter och slak_

ten inom Chiloxanthinac.Fё liande punkter skaH

observeras.Slaktet cヵ J′οχα″′力′s bildar en nord‐

lig kanadapterad grupp onl ll arter(inkl. 1 0be_

skriven)omfattande en seric asiatiska hё gbergs‐

arter och ett antal boreala och arktiska former.

De tre ёvriga slaktena ar primart varmadaptera―

de. P′″racο″α Omfattar ll kanda arter, vilka
med ett undantag nar ar prirnart halorlla och f a

kustbundna former(saltmarsker,Inangrove for‐

mationer, etc)och SOm ar utbredda inom ett
smalt balte langS de huvudsakligen subtropiska―

tropiska zonerna av Ganlla och Nya Variden.
Nordamerika har den stё rsta regionala faunan(5

arter),dar nigra mer deriveradc arter ar utbred‐

da anda upp till prarieprOvinserna i Kanada och

till New Foundland.Det terthra slaktet ο′igο―

sα ′′′″a beskrivet pa basis av nagra delvis myc―

ket valbevarade fossil fぬ n Rott― skiffrarna i

Tyskland,vilka harrё r fran ёvre。 ligocen,synes
ёverensstamma i det narmaste perfekt med de

moderna arterna av P′ ″racο″α och torde kunna
betraktas sonl identiskt med detta.E″ α′οsa′da
och Pα ″α′οsα ′′α ar tva lnonotypiska slakten ined

obligat fё rekomst inom klippiga tidvattenslitto―

raler inom tva begransade omraden i Nya Varl_

den(Se vidare Polhemus 1976). Kladistiskt sett

maste P′″′acο″α betraktas som det rnest derive‐

rade(mest apomorfa)slaktet, varvid Cカ ゴ′οxa″‐

r力′s synes utgё ra dess plesiomorfa systergrupp.

En narmare analys av utbredningen inom Chi―

loxanthinae ger anledning tillお uande primara
slutsatser. Utbredningen hos de primart varm_

adapterade siaktena P′ ″′αεο″α,Pα″α′οsa′″α och
Enα′οsa′′a liksom aven И′ρ。′ヵF′′s(Aepophili‐

naC)Sammanfaller pa ctt iёgOnfallande satt med

Tcthys‐ regionen― m a o utbredningen av Tethys

ener urmedelhavet, det ekvatoriena hav som
skijde den mesozoiska nordkontinenten Laur‐
aSia(d V S nuvarande Eurasien tt NordameHka)
fran sydkOntinenten Gondwana.Med hinsyn till

att de recenta representanterna br dessa mer
ursprungliga grupper liksom de kanda fOssila
formerna ar begransade till nuvarande Nordame―

rika och Eurasien kan manお resli att famijen

Saldidac ursprungligen utvecklades som en laur‐

asiatisk grupp.(Fё rekomsten av P′ ″′αεο′α i

Australien, d v s ett ursprungligen 6stgond‐
wanskt block,kan betraktas som ett resultat av

en relativt sen spridning fran sydOstasien och

menanliggande arkipelager i samband med au‐

Undersdkning av kalladapterade strandstinkflyn I I

stralienplattans fё rening med asienblocket under

tertiar). Som framgar bestar sydkOntinenternas

saldidfauna uteslutande av fёretradare fbr den

mer moderna underfamijen Saldinac med i ёv‐

rigt varldsvid utbredning. Nyare data antyder

existensen av nara fyletiska samband rnellan vis‐

sa subtropiska― tropiska saldintaxa i Sydame‐

rika och Afrika liksom mellan kanadapterade

taxa i Sydamerika och Nya Zealand(P01hemus
1977). Om deSSa kan belaggas sa utgё r det evi‐

dens fё r att splittringen mellan Chiloxanthinac

och Saldinac maste ha skett innan uppsplittring―

en av Gondwana,alltsa val nere l krita.

Huvudslutsatsen har ar att saldiderna har en

mycket garnmal hemortsratt inOm det norra
halvklotet. C力 ′′οχα″′力′s skall har diskuteras
sonl ett exempel pa en kalladapterad grupp inom

en patagligt garnmal fyletisk litte inOm famijen.

En karakteristisk grupp inonl detta siakte utgё rs

av 7 hёgbergsarter med begransade endenliska

och vikarierande fOrekomster i Panlir, Kara‐

korum och angransande delar av NV Himalaya
och vidare Osttibet ofr Fig.1).Hё gst sannolikt

aterstar har fler arter att upptacka. Dessa arter

har antぬ ffats pa h6ga hader,i huvudsak mellan

3500-5000m6h.Dar angivelser om deras ha‐
bitat f6religger rёr det sig om storblockiga och

steniga kanter av bergsstめ ,linar och smaltvat_

tensrannilar, delvis i direkt anslutning till sn6‐

och iseilt. Av de ovan diskuterade biogeogra‐

■ska och fyletiska relationema inom Chiloxan―

thinae fralngar det att Cカ メ′οχα″′たIrs ener dess

direkta fё regingare miste ha cxisterat nere i ti‐

diga tertiar(paleOgen), da klimatet var genom‐

giende tropiskt ener varmtempererat i Eurasien

och fёre uppveckningen av de tertiara bergssy―

stemen.Jag antar har att cヵ メ′οχα″ル′s‐ litten

pHmart representerade en inlandsgrupp inom

den paleogena chiloxanthinfaunan med fёre‐

komst vid olika typer av f a liinniska vattendrag i

Paleoasien(Angarida).P′ ″′αεOra― linien Skune

darvid representera cn vikaHerande och f a halo‐

f1l och kustbunden grupp med huvudutbredning
lings Laurasiens Tethyskuster,arkipelager och

lagunsystem.Jag fOresiar saledes att fё regangar_

na till de recenta hё gbergsfomerna inom C力 ′‐

′OXa77′力
“
S fё rekom inom omradet da detta hade

laglands_eller mattlig hё glandskaraktar. Denna
ursprungliga varmadapterade Cカ ゴ′οχα″r力 rrs_stam

utvecklades sedan successivt ′″ slrrr ener pa

plats till dagens hё gspecialiserade kalladaptera‐

de fomeri och ined uppveckningen av Hirnalaya
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Fig. l. Utbredning hos slhkten och arter inom Chiloxanthinae: P : Pentacora, PA : Paralosalda, E :
Eialosalda,C:ChitoxanthLrs.Cl:C.stellatus,C2=C.suturalis,C3=C.arcticus,C4:C.pilosas.Svart
indikerar utbredningen hos de asiatiska hdgbergsarterna inom Chiloxanthus.

Distribution of genera and species of Chiloxanthinae. (Cf. abbreviations above). The distribution of the high
altitude Asiatic species of Chiloxanthus is indicated by solid black.

och anslutande asiatiska bergssystem och ha―

ningen av den tibetanska platan,en process som

startadc i och ined kollisionen inellan lndien och

Asien br ca 40 mill ar sedan(M。 lnar&Tappo‐

nier 1977).Denna tolkning ёverenssぬ inmer nara

med M.S.Manis anmanna slutsatser bctraffan_

de ursprunget hos insektsfaunan inom hё gbergs‐

zonerna i Himalaya och Centralasien (Mani
1968, 1974). Denne framhiler darvid sarskilt
staldngen hos Nordvasthilnalaya, Karakorum
och Alay‐ Pamir som ett gemensamt, distinkt
centrllnl fёr faunadiffcrenticring och utveckling,

skijt fran det ёvriga Himalaya.Denna slutsats
stёds av situationen inom C/1′ ′οχα′′力rrs.

BHst och svaratkomlighet pa matenal av flcra

av hёgbergsarterna inom C力 F′οχα71r/trrs medfё r

att de klalistiska relationerna inonl dcnna grupp

och till de ёvnga, boreala och arktiska arterna

inonl slaktet annu tt ar helt klarlagda.De senare

bcstar av tvi artpar, vilka synes sta i syster_

gruppsfbrhallande till varandra:C.′ ′′οs“ s(Fal―

16n)+C αrcrFc〃 s(J.Sahiberg)och C.SIrr″ ′α″s

(JakOVlev)+ C.Sr′ ′′α′″s(CurtiS) Deras ut―

bredning kan sammanfattas somお ber(Fig.1).
(1)C. ρ〃οSクs. Halobiont art utbredd inom de

kalare stappOmradena i Transbaikalien,Mongo‐

liet, Vastsibirien och Nordkazakhstan, aven

upptradandc med dittunkta brekomster langS
kustema av Nordvasteuropa och i Kamchatka.

(2)C arε′′ε′S. Med till synes diskontinuerlig

utbredning langs kusten och flodmynningarinom

den arktiska zonen av Eurasien och vastligaste

Nordamenka.Skijer sig fran C.′ ″。s″ s endasti

fraga om taxononliskt inindre signiflkanta karak―

tarer Och bё r eventue‖t hellre bctraktas som en

underart av dcnna。 (3)C s″′Jr″α′′s  Utbrcdd

langs ■Oder inom det bergiga taigaomradet i
NordostsibiHen.(4)C.sr′ ′′α′″s.Avlёser C

s′′′″α″s inom skogstundrazonen i Ostsibi責 en

och har i 6vHgt cn vid circumpolar utbredning
inom tundrazonen,inklusive dcn alpina zoncn av

den skandinaviska bergskettan nOrr om Polcir―

kein.Arten ar habituellt och molfologiskt myc―

ket uk dcn f6regaende.
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Man konstaterar saledes att de tvi arktiska

arterna blda ersattes m i rn direkt av mycket
narstiende,vikarierande fomer i de angransan‐

de inre delarna av SibiHen.(I fanet c. α″cr′ε
“
s

och ρ′′οslrs kan en nara kontakt fё rvantas nord_

ost om Kamchatka′ Beringshavskusten). Fё r‐

hallanden antyder en relativt sen splittring meト

lan de arktiska och de boreala kallstapp‐ ,kust‐ ,

respekt市 e taigazonformerna.Betingelir br en
dylk differentiering ibrelag fram食 )r alit fr o m

senare delen av pliocen i och med en allman
expansion och sammansm01tning av tidigare iso‐

lerade ursprungliga (■liOCena)tundrakarnor i
norr i sarnband med islaggningen av den Ark―
tiska oceanen och vidare in i pleistocen,da kom‐

plexa mosalker och ёvergingar utbildades mel―

lan iaglands‐ och montana tundror, stapp_ Och
taiga‐ fomationer under de periodiska vixlingar―

na meuan vamare och kallare klimat(intersta‐

dialer,stadialer)i Nordostsibirien Gfr Matthews

1979,Giterlnan&Golubeva 1967) Slaktet cヵ メ‐

′οχα″r/11rs evolutionara centrering och fyletiskt‐

biogeograrlska uppknytning tin Centralasien ―

Sibirien ar uppenbar_m a o slaktet kan riinugen

Undersdkning av kalladapterade strandstinkflyn l3

betraktas som ursprungligen asiatiskt(''Angara‐

element'').

Saldula orthochila・ gruppen

l falet C力 ′′oxα″′力
“
s observerar man en ka11-

adapterad saldidgrupp, som kan uppfattas som
ett specialiserat kvarlevande derivat av en tidi―

gare pHmart varmadapterad gren inom famijen.

Inom den mer moderna underfamijen Saldinac
upptrader daremot manga kanadapterade grup―
per vars ursprung och utveckling synes vara in‐

tirnt kopplad till och 16pa parauellt ined den pro‐

gressiva utvecklingen mot ka‖ are klimat under

senare dden av tenぬ r Nttra generella mё nster

inom dessa grupper skall har beめ ras utgiende

fran situationen inom Sα ′グJr′α οrr力οεカメ′α‐grup‐

pen,en fyletiskt valdeflnierad och fё rhanandevis
deriverad(apomo」 D grupp inOm Saldinae. Den
fёUande diskussionen bygger direkt pa mina re_
sultat fran nyligen utfёrda studier av de syste‐

matiska, biogeograrlska Och biologiska relatio―

nerna inom denna grupp(Lindskog 1975 och i
manus).

Fig. 2 visar utbredningen av arterna inom
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Fig. 2. Utbredning hos arterna inom Saldula orthochila-gruppen: S. orthochrla OeiAEgenliffi α +

sp. A (streckad linje), S. nobills (svart), S . bouchervillei (horisontell streckning), och S. sulcicollis (korsstreckad).

Distribution of lheorthochila group of Saldula: S. orthochila (solid), S. burmanica + sp. A (dashed), S. nobilis
(black), S. bouchervillei (hatched), and S. sa/cicol/is (cross-hatched).
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ο′′力οcカメ′α‐gruppen.Denna sё nderfaller i tva sy‐

stematiska undergrupper(klader):(1)S. ο″′力ο‐

εカメ′α(Fieber)Ined en patagligt uppsplittrad vast_
lig eurasiatisk utbredning+S.b′ r771a″ゴεθ Lind‐

skog jamte en annu Obesk」 ven art(sp.A)med
utbredning i Himalaya och de anslutande Bur‐

mesiska bergen.(2)S.″ οbF″S(HOrvath)rned Vid

ёsthg eurasiatisk utbredning jamte isOlerade fO―

rekomsteri Europa,Ural och Tibet tt tva ameri_

kanska arter,S str′cFcο〃′s(Champion)(bergs‐

trakter i AHzona, Mexico och Mellanamerika)

och S. bο rrc力

`rッ
プ〃′ノ(PrOVancher)(6stra Nord‐

amerika).(Den annu otiurackligt Studerade arten

S.″′ッお (Champion)(MexiCO,Guatemala)hё r

eventucut aven hit).

Jag skall har sammanfatta den argumenta‐

tionsketta SOm leder fram till min hypotes be‐

trarande de historiskt biogeograflska saminan‐

hang, som ar dokumenterade i vissa huvud‐
mёnster i utbredningen inom denna artgrupp.

Betraktar man fё rst S. οrr/20C力′′α sa kan man
urskiba en utbredningsaxel, som stracker sig
me」 an alpomradet och anslutande bergssystem i

Europa till Alay‐ Pantir och Tien Shan i Menersta

Asien via Kaukasus och Kopet Dag(Turkme―
nien). Denna axel eller utbredningsspar kan sc_

dan fёrlangas it sydost fё r att inbegnpa de nar‐

mast besiaktade arterna inom Himalayasyste‐

met. Populationerna av S.ο ′′力οc力′′α i de mel―

lanasiatiska bergsomradena avvikertaxonomiskt

fran de 6vnga geogranska populationerna(nO‐

minatfonnen)av arten,och jag har urskijt tva

separata underarter inom detta omrade.Bioge。 _

graflska data utsager saledes att utvecklingen

och diversifleringen av litten s. ο″r力οε力″α 十
systerarter ar nara fbrbunden med de tertiara

bergssystemen.S.ο ″′力οε力′′α upptrider har frin

submontana till h6galpina zoner och har karakta‐

ren av en ekologiskt tanlligen generaliserad och

biologiskt plastisk, montan fom. I Europa har

arten (d v s nOnlinatformen)eXpanderat langt
nornit i de relativt nyligen isfria omridena.Den

saknas emellertid inom tundrazonen och de ark‐

tiskt alpina zonerna i Nordskandinavien Man
kan d五Jttr anta att arten under den senaste

huvudglaciationens maximunl(ca 20.000 ar se‐

dan)● upptぬde inom de egentliga periglaciala

tundra‐ och kanstappZOnerna i Europa utan var

begransad till en smalare zon med mer rnoderat

klmat lings norra medelhavsregionen ёsterut.

De f n disiunkta sydliga randforekomsterna i
Pyren`erna, Appeninerna och Kaukasus ligger

inom dessa refugialomraden. Gransen fё r den
kontinuerliga utbredningen i nordost gar vid rnel‐

lersta Ural och Ob vid gransen till det vastsibi_

riska laglandet och begrinsas i sё der av skogs―

stapp_。 ch sぬppzonerna. Utbredningen hos S.

″。b′ris kan delvis betraktas som en spegelbild till

S.ο″′力οc力′′α. S. ″οbF′お ar synbarligen anmant
och kontinuerligt utbredd fran Amur‐ Primorski
regionen i ttarran ostern ёver de mer sydliga
delarna av SibiHen och Nordmongoliet till Al‐

tay‐ Sayan― bergen och Yenisey i vaster. Den
markanta gransen langS Amurrnot Kina ar saker_

lgen tt reell,OCh man noterar darvid den sken―

barligen isolerade fOrekomsten i utkanten av Tl‐

bet.Man observerar sasonl ettiё gonfallande fak‐

tum att gぬnsen fё r den kontinuerliga utbred―

ningen av S.″ οbF′ Js vasterut i Yenisey― Altay‐ re―

gionen sammanfaler med lttet br nttra isolera‐

de ёstliga utposter av S.ο ″′力οc力′′α i detta omra‐

de(nOnlinatunderarten). C)Invant galler att S.

″οbF″s upptrader ined en vastlig isolerad utpost i

Melersta Ural(Sverd10vsk― Tyumen‐ omradet)
inom gransomradena for den kontinuerHga ut―
bredningen av S.ο rr力οεカメ′α i nordost.S.″ οι′″s

har vidare nagra starkt isolerade och lokala fOre‐

komster i submontana lagen i Nordostalperna

och Karpaterna.Dylika i Centraleuropa dittunkt

upptradande s k sibinska faunaelement brukar

nagot oegentligt betecknas som glacialrelikter.

Deras fё rekomst har kan fё rklaras sonl ett resul‐

tat av en pOstglacial invasion av kontinentala

t面gazonarter i Europa under preboreal― boreal

tid och en sedcrmera isolering i bl a vissa bergs‐

。mraden isamband med ёvergangen till varmare

tempererat klimat(de Lattin 1967:416).Omvant
kan den 6stliga expansionen och den pafё uande
isoleringen av S. ο″′力οc力′′α inom gransom琵 1_

dena tiu Ostsibirien och Centralasien(MOngolis‐

ka Altay)eVentuent tankas ha skett under rnot‐

svarande penoder

Fёrekomsten av med S.4ο b′′′s fyletiskt nar_

staende arter i Nordamerika indikerar en tidigare

f6rbindelse och kontinuitet i utbredningen hos

denna lilje via Beringien.En landfё rbindelse av

vaxlande typ mellan Asien och Nordamerika via

Beringssund‐ regionen anses ha existerat konti‐

nuerligt fran atminstonc senare delen av krita

anda till pliocen f6r ca. 3 ■111. ar sedan,dl ett

avbrott skedde i samband med en marin trans‐
gression. I)leistocena fbrbindelser har existerat

under skiuda perioder, dock ar detaberna har
annu tt helt klarlagda(Se vidare Matthews 1979).



De recenta arterna av″ οb′″s‐ litten ir centrerade

tin mattligt boreala och tempererade zoner,dvs

de kan betraktas sonl mattligt kanadapterade. I

beaktande av detta och med hansyn till tillgang‐

liga data ёver den tertiara klimat_ och vegeta‐

tionsutvecklingen inonl BcHngien och angran‐

sande regioner(t eX WOlfe & Leopold 1967,
Matthews 1979)kan man postulera att fё rutsatt‐

ningar fOr en trans‐ bedngisk kontinuitet i ut‐

bredningen hos″ο♭j′
Fs― litten brelag under mit‐

ten och senare delen av nliocen fё r att senare

brytas som ett resultat av den progressiva ned‐

kyiningen av klimatet och utbildningen av skogs‐

tundra cch tundra pl hё gre breddgraderi pliocen

och framat.

Huvudslutsatserna av det hittills sagda ar,att

trots klara belagg fё r omfattande variationer i

utbredningen hos ο″′力οc力 ila‐ gruppens arter un‐

der pleistocen och i recent tid,sa kan man klart

urskilia ctt grundlaggande vikariansmё nster av

ett rner ursprungligt slag.Detta rn6nster inotsva‐

rar en primar fyletisk― biogeograrlsk splittring i

tva huvudlitter(klader),delS ο″力οcカメ′α‐litten

med pHInar centrering till de tertiara, curasia―

■ska bergssystemen (Alpid‐ Himalaya kom‐
plexet),delS den asi‐ amerikanska″ οbF′ Is―littcn.

Den amfl‐beringiska vikariansen inom ″οb′′Js‐

litten i kOmbination med de recenta arternas zo‐

nala utbredning tillater vidare slutsatsen att

ο″′力οε力′′α―gruppen miste ha existerat atnlinsto‐

ne under senare delen av nliocen,d v s fё r grovt

10 nlin.ar sedan. Den geograrlska separationen

och vikariansen menan ο′′ヵoε力F′α‐och″οbJ′′s‐

litterna i Eurasien kan relateras till nagra prima―

ra biogeograrlska''delarzoner'' av bade recent‐

ekologisk och paleogeograrlsk signiflkans, Sa‐

lunda sammanfaner vastgransen fё r den konti‐

nuerliga sibiriska utbredningen hos S. ″οbゴ′′s

med vad sonl i zoogeograrlsk litteratur brukar

kallas''Johansen― litten''eller"Yenisey‐ fauna―

delaren''.Detta ar att betrakta som den priinara

longitudinena fauna_ Och ■oradelaren (biOgeo‐

graflska sektorgransen)i Palearktis,vilken sepa‐

rerar vastligt,respektive 6stligt eurasiatiska(si―

biriska)taigaelement.Den sammanfaller med
gransё vergingen menan det vastsibiriska laglan_

det och det ostsibiriska h6glandet och samtidigt

med 6vergangSZOnen melan atlantiskt,respekti‐

ve pacirlskt inflytande pa klimatet(Johansen

1955,Yemelyanov 1974).Sett i ett paleogeogra‐

flskt perspektiv motsvarar detta vastkanten av

den menansibiriska platin eller Angaralandet,
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sonl under paleogen (paleOcen― oligocen) var

skijt fran Europa(mer eXakt,det paleogena s k

Fenno‐ Sarmatien)aV ett mellanliggandc havs‐
Sund(Obik havet och Turgai sundet),SOm intog

det nuvarande vastsibiriska laglandet och fё r‐

band den Arktiska oceanen med Tethys‐ havet i

sё der. サミven efter tillbakadragandet av denna

epikontinentala havsarm torde det vistsibiriska

lttlandet i sin karaktar av議」ant vatmarksom‐

radC (i nutiden sumpig taiga med vidstrackta

ёversvamningSOmraden), separerande mer hё g―

lanta och bergiga omraden i 6ster och vaster,

utgJort en viktig geograrlsk diskOntinuitet och

darigenOm spridningsbarriar vilket kommer till

uttryck i utbredningen hos S.ο ″′たοε力f′α och S.

″οbF′′s.En delarzon lnenan。 ′′ヵoεカメ′α‐och″οι′‐

″s‐ lirjerna kan vidare urskilias i Sydostasien i

omradena mellan de burmesiska bergen i Hima―

layas utkant och kantomridena av Osttibet och
anslutande delar av Kina(Yunnan,Iく ansu).Ty‐

varr ar kunskaperna om gruppens utbredning
inom detta omrade otinrackliga fё r en narmare

analys av situationen inom denna biogeograrlskt

mycket viktiga region.

Nuvarande Europa och angransande delar av

Mellersta Asiei utgiorde under den tidigare de‐

len av Tertiar ett ytterligt uppsplittrat omride

genomdraget av Tethys―havets armar och sund

och avsnё rda inlandsbassanger Och hade darige‐

nom karaktaren av arkipelag och halv6ar lings

den stora sammanhingande asienmassans vast―

kant. AfHkaplattans narmande till och kollision

med Europa medfёrde en fё rtringning och om‐

fattande torrlaggning av detta tidigare omfattan‐

dc havsomrade paraHellt rned uppveckningen av
de alpida bergssystemen i miocen (HSi et al.
1977).1」nder samma perioder skedde den egent‐

liga httningen av Himalaya och angransande
asiatiska bergsomriden. Dessa genomgripande
geologiska handelser resulteradc salunda l att

Europa blev brettlandfast rned Asicn under neo‐

gen och vidare i en fysisk och biogeograrlsk

samlnanlankning av dessa regioner via de ter‐

tiara bergSsystemen,vilka antagit ronen sOm ett

primart centrum fёr biotiskt differentiering

(''m■ Or track'';Croizat 1962:68)i Palearktis.

Studerar man vikariansmё nstren inom ο′′力ο―

c力′′α‐gruppen i fbrhanande tin detta paleogeo―

grarlska scenario blir slutsatsen att splittringen i

ο′′力οc力′′α‐ och″ οら′′′s―linierna fran en gemen‐

sam ursprungsart b6r ha sketti Asicn― var,nar

och hur skan ei narmarc s6kas utredas har.Jag
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fbreslar emenertid att denna splittring (vika―

rianshindelse)var intilnt kopplad i tiden och
rummet med httningen av de tertihra bergsyste―

men i miocen,varvid ο″力οε力J′θ―liniens tidiga

fёretradare primart utdifferentierades som mon―

tana former av en mer generaliserad pio可 五rtyp

inom geograrlska Och ekologiska marginalom‐

raden,i motsats till″ ο♭′′is‐ liniens bretradare

med prirnar anknytning till geologiskt och ekolo―

giskt stabilare omraden och habitats i de inre

delarna av Asien. Den fort16pandc diversifle―

ringen av ο″r力οε力″α―litten inOm de tertiara

bergssystemen har resulterat i en spridning till

Europa

Sanllmanfattande slutsatser

Avsiktcn har har varit att sё ka belysa fё rutsatt―

ningarna fё r ett narmare klarlaggandc av de mer

ursprungliga vikariansmё nstrcn och darmed ur_

sprunget hos kanadapterade, holarktiska in―
sektsgrupper, vilkas nutida utbredning kan fё r―

vantas vara starkt paverkad av pleistocena och

rcccnta fё rindringar i klimat och landskaps―

zoner. Problemet ganer mcd andra ord faststal―

landet av laget fё r de ursprungliga vikarians‐ el‐

ler artsplittringshandelserna i runlmet och tiden

och atskibandet av dessa fran senare modirlka‐

tioner av arternas utbredning― ener,fё r att an‐

vinda Rosens(1978)ternlinologi, att skiba pa
pro― respektive epigenerativa orsaker till arter‐

nas nutida utbredning.1)ylika rner recenta rnodi‐

rlkationer i utbredningen,inbegripande avscvar‐

da utvidgningar respektive saminandragningar

och fragmenteringar av utbredningsarealer, pa―

visades ovan for artcr inom οrr/10c/1J′α―gruppen.

Man observcrar aven den dittunkta fOrckomsten

av C/1ゴ ′οχα″r力 rrs ρ′′οslrs lings Nordvisteuropas

kustcr(Fig. 1), Vilken kan betraktas som en re‐

likt fran en vistlig expansion av kontinentala

kanstappartcr i glacial eller senglacial tid. 1)en

arktiska C.sr′ ′′α′″s har vidarc pavisats som sub―

fossil i senglaciala avlagringar(Ca.lo 500 ar gam_

la)i England.

Analyscrna av utbredningsmёnstren av nagra

kalladapterade saldidgrupper ovan ledcr till slut―

satscn att det ar mttligt,atminstonc inom de

harvid tillampadc granserna fё r taxononlisk och

geograrlsk upp16sning,att identiflera och separe―

ra rner rcccnt utvcckladc(cpigenerativa)sardrag

i utbrcdningen hos arter och gruppcr fran de mer

ursprungliga biogeograrlska rё ttcrna till grup―

pernas d市crsiflering i tid och rum.Som jag br‐

sё kt belysa har,ar basen fbr detta insikten att de

mer ursprungliga(progenerativa)mё nstren i ut‐

brcdningen inom en monofyletisk grupp endast
kan haricdas genom att kartlagga de fylogcnc―

tiska samband, som knyter sanlman arterna
inom de oⅡka dclomraden som intages av grup―

pen och relatera dessa till den geograflska,geo―

logiska och klimatiska utvecklingen inonl regio‐

nen i frtta Detta innebar med andra ord ett

faststhllandc av vikariansmё nster och deras kau‐

sala uttolkning.Vid nlina studier av den paleark‐

tiska saldidf・ aunans evolution harjag med varic‐

rande grad av detauupp16sning sё kt kartlagga

vikariansmё nster inom och menan ollka art―
grupper,varvid ett par exempel har diskuterats

har.De hittills vunna resultaten anger existensen

av ett begransat antal elementara mё nster ener

utbredningsspar, vilka kan vara saminankopp‐

lade pa ollka satt via vissa priinara''faunaknu―

tar''.En allman slutsats av dessa studicr ar att de

basala mё nstren i denna f・ aunas diversiflering

kan harledas till atminstone miocen Detta star

vali samklang med den geologiska och klimatis―

ka utvecklingen i Eurasien. Under denna hin―

delseHka pcriod(Ca 5-24 mill. ar scdan)antOg
Eurasien sin nuvarande geogranska utformning,

dc tcrtぬ ra bergen genomgick sin ma対 mala ha‐

ningsfas och grundm6nstren hos de nuvarande
klimat‐ och landskapszonerna ctablcrades.Mina

allmanna slutsatscr 6verensstiminer v11 lned re―

sultat fran studier under senare ar av tertiara Och

kvartara insektsfossil frin nordliga regioner.

Matthews(1979)framhaller som cn huvudslut―

sats av dessa studicr att r6tterna till den nuva―

rande boreala och arktiska insektsfaunan var vil

ctablerade i nlioccn och att den ''evolutionara

pulsen''till denna faunas diversiflering tt ar rcla_

terad till utvecklingen av pleistocena refugia,

sonl ofta havdats. Effekten av den senpliocena―

pleistocena klimatvariationerna med upprcpadc

kontinentala glaciationer(Stadialer)har priinart

endast inneburit cn modirlcring av dcssa grund―

mёnster och en utarmning av dcnna scntcrti,ra

fauna
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Fёr ttu decennier sedan utkom tvi arbeten,som

behandlade rovsteklarna(Sphecidac)i Norden.
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och Schnliedeknechts Die Hymenoptera Nord‐
und Mitteleuropas(1895). Dessa bada nordiska

faunor var fё r sin tid mycket anvindbara och ar

sedan iange utsalda.F6r de blda andra nordiska

landerna rlnns icke nagra faunor. Fё r Norges
vidkonlmande fanns dock Siebkes Enumeration
lnsectorum Norvegicum Fasc.V(1860).I Fin―
land utkom 1935 Enumeration lnsectorum Fen―

niac II Hymenoptera l,Symphyta ct Aculeata,
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som aven var en poangf6rteckning. Valkeila

(1962)har br de fyra sydvastliga naturhistoriska
provinserna i Finland(Al,N,St och Ta)JOrt en

fё rteckning 6ver samtliga i omridet funna gadd―

steklar.

Genom Lomholdts arbete har vi antligen fitt

en samlad bild av de fyra nordiska landernas
gaddstekelfauna.Arbetetinleds med en diagnos

av spheciderna but av kapitlet med den fullbiト

dade insektens morfologi.Sedanお jer ett avsnitt

med dessa insekters ievnadssatt. Iくapitlet ''E)i―

stribution and zoogeography'' har sitt speciena

intresse. Pa sid.26 flnnes en taben ёver antalet

arter i de olika landerna och angrinsade omra―

den.Som jambrelse med denna tabell har jag
giOrt en sammanstalining av antalet arter hos

Lomholdt och har ovan namnda arbeten.
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