
Den akvatiska skalbaggsfaunan i ett isgropsomride i norra
Hilsingland
ANDERS N.NILSSON

Nilsson, A. N.: Den akvatiska skalbaggsfaunan i ett asgropsomrade i norra Hilsingland.

[The aquatic beetle fauna of an area rich in undrained glacial kettle holes in the central
S、vedish province of Halsingland (COICOptcra)]―  Ent. Tidskr  103: 123-129 Lund,
S、vcdcn 1982 1SSN 0013-886x

The distribution of aquatic Coleoptera、 vas studied in an area rich in undrained glacial kcttle

holes in the province of Halsingland, central S、 veden ln an area of about 7 km2 a tOtal
number of 22 different、 vaters, situated in kettle holes, wcrc invcstigated. Alltogether 77

species of aquatic beetles、 vere found in the area,of these 7 are here reported for the flrst

tiine from the province.The materials、 vere mainly conected with a、 vater net and include

both iarvac and adults.The species composition found is very similarto that of correspond‐
ing areas in the northem S、 vedish provincc of Vasterbotten The distHbution of spccics in
thc area is discussed in comparison with thc ontogeny of sha■ o、v lake systems and
charactcristic faunal asscmblages of aquatic Coleoptera are given for the differcnt dcvel―
opmental stages found
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littCn,sOm i omradct har uppmatts til1 245-247

m 6h. Samtliga vattensanllingar, larnar, g61ar

Och karr inom omradet har bildats i samman―

hlngandc c‖ cr friliggande asgropar (PcrSSOn
1976) Ytvattcn rinner lings bergssidorna ncd i

dalbottcn,  v‖ kcn  cndast  avvattnas  genom
grundvattenutnё dc i 6stcr och vaster. Flertalet

asgropar saknar savttl ytavlopp sonl ‐till■6den

och vattcnstandct,som uppvisar en mycket stor
variation,fё ter till Stora dclar grundvattennivin
Bottcnmatcrialct i groparna bestar av grus och

sand och ar mycket vattengenomsiappligt Vat‐

tcn kan cndast halas kvar ovan grundvatten―
nivan cn kort tid under varen innan l'lCn siappt

och i dc gropar vilka har en tatare bOttcn p g a att

ett gytlelager hunnit utbildas. Dc undcrsё kta

vattcnsanllingarna inncfattar tillttilliga gё lar,fat‐

tigkarr,筍 arnar Och ttё ar av skilda siag

～
Iaterial och metod

Materialet insanlladcs undcr tiden ll-17 juni

1981. Vattcnstandct var vid denna tid hё gt och

endast de mest tillfalliga vattcnsanllingarna hadc

hunnit torka ut.E〉 jurcn fingades i huvudsak med

Introduktion

Studicr av dcn akvatiska skalbaggsfaunan i
vastcrbottcn(Nilsson 1979& 1981)har ViSat att

omradcn rika pa isgropar har cn artrik fauna,
varav minga arter far anses som shnsynta i re―

gionen i ёvrigt Fё r att utrёna den vidare giltig―

heten av dctta fё rhanande utvaldes f6r under―

sё kning ett geomorfologiskt motsvarandc omra‐

de i en annan dcl av Norrland

l norra Halsingland,ca 15 km norr om ttuSdal,

ligger Sandviksmoarna― Grё nttarns_Omradet, en

lingstrackt dalgang vars bottcn ir fvlld av cn

maktig isalvsavlagring rik pa asgropar, vilka
rymlncr en mangfald av vattensanllingar i olika

utvccklingsstadicr. Omradct har ingacndc bc_

skrivits av Pcrsson (1976), huvudSakligen ur
geomorfologiskt och hydrologiskt pcrspcktiv.

Inom dctta omride,sonl delvis ar naturrcscrvat.

undcrsё ktcs 22 ollka vattcnsamlingar med av―

scendc pa vattcnskalbaggar Dc undcrs6kta gro―
parna liggcr inom ett ca 7× l km stort omradc

mellan Sandviks― Lungan i vaster och LungJarn

i6stcr och bcgransas mot nord och syd av h6ga
bcrg(Fig.1).Dalbottncns httd liggcr mcllan
200-250m6h,dvs i anslutning t‖ l hёgsta kust―
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hittlp av en vattcnhav mcd inmaskigt nat,pa sa

satt att bottenmaterialct rё rdcs om med町
'lp avfoten varcftcr havcn snabbt drogs genom vatt―

net. Det inhavadc matcrialct sorterades darcftcr

direkt i en vit plastvanna cncr utbredd pa cn
plastduk. I tat mossvcgctation trampadcs mos―

san ned under vattnct varcftcr de ttur sOnl visa―

dc sig fingades mcd cn tcsil. En annan mctod

som till,mpades var att vaxtmateriali strandkan―

tcn sparkades upp pa land och trampadcs till
vareftcr dc ttur sOm visade sig plockadcs fOr

hand.

VattC grOp bcarbetadcs t‖ l dess inga nya artcr

hittades i nagra pa varandra fё bande havprovcr,
宙lkct motsvaras av ca:-3 timmars tid,och alla

olika strandtyper tackts in Gcncrellt kan sagas

att dc stё rrc」arnarna undersё kts mcr cxtensivt

an dc mindre karren Och g61arna.Vid undersё k―

ningcn har badc larver och imagines insamlats.

Det insamlade rnatcrialct fё rvaras spritkonserve―

rat cllcr torrprcparcrat vid lnstitutioncn f6r Eko―

logisk Zoologi vid Umcl Univcrsitct

Beskrivning av de unders6kta groparna

De olika vattensamlingarna bcskrivs har cndast

mycket kortfattat, fё r en nhrmarc beskrivning
hanvisas till Pcrsson (1976) Det hё ga vattcn‐

standet(ё vre geolitoralcn)i inanga gropar under

insamlingsperioden gё r att vegetationsbeskriv―

ningarna blir myckct schcmatiska En grov in―
dcining har」 orts i SJё ar, vilka ar ttupare OCh

aldrig torkar ut. och」 arnar och gё lar, vilka ar

grundarc och mcr bcnagna att torka ut Gropar‐

nas lage framgar av Fig. 1

カわα″

l Sandviks‐ Lungan, huvudJarnen. Har inklu‐

dcras ivcn dcn mcr tillfhniga ёstra tJarncn da dc
vid insanllingstillfanct bildadc en sammanhing‐

andc cnhct Til106de fran sandbacken,utlopp till

vastra」 arnen.sandbottcn mcd tunt gytlclager.
Ostra delcn mcd grasvcgctation. Strandcr mcd
glcs grasvegetation och spridda stanr―  och fra―

kcnruggar i ёstra dclcn

2. Sandviks Langlarn. Avlang 巧6 (ca l km
lang)mcd blockiga och relativt branta strander,

delvis med gles starrvcgctation. Till■ 6dc frin
nlindrc back, avvattnas gcnom braddav10pp till

grundvattcnaquifcr Endast vastra hё rnct undcr―

sё kt.

Fig i  Karta ёvcr dclar av Sandviksmoarna― Grё n―

tlarns_。 mradeti norra Hilsingland,visandc lagct for de
unOerSё kta isgrops― 可6arna och― gёlarna Dalgangen
har delats i 3 scktioner fran vast t‖ l ёst,varvid menan―
liggande avsnitt har utclamnats Det prickadc omradet
ligger utanfor筍 1lVa isalvsavlagringen Siffrorna l-22
anger de olika groparna cnligt beskrivningarna itexten
Omritad encr Persson(1976)

4ヽap of the studied area sho、 ving positions of investi―

gatcd watcrs in kettlc holcs Thc vancy has bcen cut
into 3 scctions,fronl、 vcst to cast Stipplcd areas arc

outside the glacifluvial deposits Numbers indicate di■

fcrcnt kettlc holcs in accordance 、vith descHptions in
text Redrawn from Persson(1976)
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3.Hallattarn.ca 200 m i diamctcr och rclativt

荀up. Huvuddelcn av stranden cndast mcd gles

starrvegetation, i SV― delen flnns en tunga av
fastmyr. Tillf10dc fran Hanabacken、  ytavlopp
saknas.Vattcnstand relativt stabilt.

4.Grё nlarn.storlck ca 400× 75 m.strandcr
branta och bestacndc av sand i dct narmastc utan

vcgetation.Vattcn mycket klart och vattcnstand

mycket variabclt mcd upp till 13 mctcrs ampli―

tud.Saknar ytvattcntill■ 6den och ytavlopp.

5. Strittё LangJarn.storlek ca l× 0,lkm.Till―

flё dc genon1 3 mindrc backar incn ytavlopp sak―

nas Endast v,stra dclcn undcrsё ktes,stranden
har med gles starrvcgetation och mycket rcstcr

av d6da trad.

6. Lungttarn. stOrlek ca 500× 200 m. Tillflё de
fran mindre bhck, ytavlopp saknas. Strander

med glcs starrvcgctation.Sё dra dclcn till stor dcl

tackt av gungfly.Vattenstand rclativt stabilt.

η″″71α ″ο(/1 gδ ノα″

7-10. Dessa 4 gropar liggcr pa cn rad sV om

Sandvlks― Lungans huvudJarn och ar fёrbundna
med varandra av cn pcriodvis uttorkad back.

stranderna ar grisbevaxta liksom hela botten i

gё larna 8-10 vilka ar myCkCt tcmporara och av

grhskarrkaraktar.

1l  Bjё rnslatt. En rclativt grund utvidgning av

Sandbacken,ca 120× 20 m stor ined starrvegeta―

tion lings strandcrna.Botten tackt av brunt dy―

lager. Avcn mindrc karr iangS dCn meandrande

backen undcrsё ktcs ′ヽattenstind rclativt stabilt.

12 SandbackstJarn Liten(50 m i diamctcr)hu―

n16s llrn Omgivcn av nagra m brctt gungfly
Vattcnstand stabilt.

13. Fattigkarr Tuvigt starrkarr sOnl ar kOnstant

vattcndrankt

i4 Litcn(140× 301n)grund klarvattcnJlrn utan
ytavlopp eller ―tillflё den  Riklig vaxtlighCt av

mossa, nhckros m m. ′ヽattcnstind troligcn rcla―

tivt stabilt

i5 0rmlarn.Mindre(Ca 90 m i diameter)klar―
vattcntJarn utan ytavlopp cncr _ti‖ nёdcn och

med rclativt gles vegctation,huvudsakligen igcl―

knopp.

16. Fattigkarr med blandad moss― , Starr―  och
dyg61smosalk.

17. Systcm av 3 mindre.grunda gropar som vid

h6gvattcn flytcr ihop tll en gё l och vid lagvatten

hclt kan torrl,ggas. Tva av groparna ar i det

narmastc vcgCtationslёsa mcdan den trette till

stё rsta dclen ar tackt av starr och vitmossa.

!8. Tva grunda gropar av myrg61skaraktar i an_

slutning till Bcnbcrgsbackcn mcd gyttJcbottcn

och till stora dclar tackta av starr och vitinossa.

Lings sOdra kantcn flnns nagra rnindre kallkalor

mcd brunmossor.

19. Tillfallig g6L periodvis med tillf16dc fran

Benbergsbicken. /ヽid hё gvatten ca 50 m i dia‐

meter.

20. Tinfallig g61 utan ytavlopp cncr_tillflё de ca

20× 100 m vid hё gvattcn. Bottcn i det narmaste

vcgctations16s och tackt av ctt uuSt,tunt gyttJe―

lagcr

21  Tinttilligt graskarr OmgiVct av tat granskog,

ca 20 m i diamctcr.

22. Grund.liten gё l lned mё rkt vatten,och om‐

givcn av skog.Botten tackt av lё v och sma flac_

kar av vitmossa Bclagen en bit upp llngs dalsi‐

dan pa moranmatcrial.

Resultat

De funna arterna i vatte grOp rcdovisas i Tab l

Da nagon kvantitativ metod a anvants redOvisas

funna antal cndast relativt mcd cnstaka cllcr
manga, dcssutom angcs avcn fё rekomst av lar―

vcr i de fan da dessa kunnat artbcsthmmas Fё r―

utom dc i tabcncn rcdovisadc arterna hittades i

omradct aven Иgαわ″∫g″′′αr′ィs(Payk.)dar c)lad‐

bOcken rinner upp och H、 '″″α′″αg″α(′″s Germ.
var vanlig i Sandbicken.Dct totala artantalct fё r

omradet b‖ r da 77, av dcssa har 7 eJ tidigare

rapportcrats fran Holsingland. Dct insanlladc
matcrialct donlincras av dytiscidcrna mcd 58 ar‐

ter.Antal artcr pcr grop varierar fran 4 t‖ 123,dct
hёgsta antalet hittades i den tillfhlliga g61cn vis‐

ter om Gr6nlarn(19).Dc lagsta artantalcn fanns
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Taben l. De funna arternas forekomst i dc studerade groparna. Enstaka forekomst anges med(― ),riklig med

(十 ),och fOrekomst av larver mcd(O)*anger att arten c」 tidigare har rapporterats fran H,lsingland

List of species found together、 vith occurrence in different kettle holes Different symbols used forlo、 v abundance

(― ), rnedium or high abundance(十 )and OCCurrcnce of larvae(0). Species not previously kno、 vn from the
province of Halsingland indicated by an*

Gropl 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 13 14 l-s16 17 18 192021 2?

H alipl us li nt,tlot u s Mannh.
H. heydeni Wehncke
Hyphytlrus ovatus (L.)
* Bide s s u s g r( ) s s e p un( t al u s

Vorbr.
*H)'grotus dctoratus

(Gyll.)
H. inaequulis (F.)
H. v ersic olor (Schall.)
H. quinque line at us (Zett.)
C oelambus nove nlineatu s

(Steph.)
* Hy dropo r u s r/orsclis ( F.)
11. scalr,sizrnas Steph.
4H. anguslutus Slurm
11. tristi.r (Payk.)
H. umbrosus (Gyll.)
* H . glabriust u/as Aub6
*H. Ieyundcri J. Sahlb.
H. palustris (L.)
H. inc'ognitus Sharp
H. striola G1-ll.
H. e ryt hntc c phalus (L.)
H. tartari< us Lec.
11. obs<'rrrl.r Sturm
H. rufifrons (M;Jll.)
H. acutangulus Thoms.
H. memrutnius Nic.
H. melanarius Slurm
*H. Iongitornis Sharp
H. neglectus Schaum
Graptod), tc s granularis ( L. )
G. pit'tus (F.)
Porhydrus linaatus (F.)
Potanonc (t ? s de pre ssus (F.)
Agabus nigntaeneus Er.
A. sturmi (Gyll.)
A. arctit'us (Payk.)
A. w,asastje rnae (Sahlb.)
A. fuscipennis (Payk.)
A. paludosus (F.\
A. affinis lPayk.)
A. biguttulus (Thoms.)
A. congener (Thunb.)
A. serriLornis (Payk.)
A. labiatus (Brahm)
I Iy bius fe ncstrdl4s (F.)
I. ater (DeG.l
I. fuligirutsus (F .)
I. subaeneus Er.
I. r'rassus Thoms.
I. guttiger (Gyll.)
I. oenesccns Thoms.
Rhantus sut urellus (Harr.)
R. exsoletus (Forst.)
Colytnbetcs paykulli Er.
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Grop 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

C. striotus (L.\
Graphotlcrus zondlus

(Hoppe)
Acilius sulcatus (L.l
A. c'tt nuli<'ulutu.s (Nic.)
Dytist' u s ma rginali s (L.)
D. lapponicus Gyll.
G y ri n u s derd1,/.r Steph.
G. opacus Sahlb.
G. .sllb.rtrizrtas Steph.
G. ntinutus F.
Litnne biu s t ru n(ut ellu s

(Thunb.)
Hclopfutrus lutit olIis

Thoms.
H. strigiJions Thoms.
C oelo sl o tnu rtrbo< ulare

(F.)
H 1- tl ro bi u s fu s c ipe s (L.)
Atta<'aena limbutu (F.)
Lttt'tobius tninutus (L.\
Enochrus othropterus

( Marsh.)
E. tastaceus (F.)
E. afJinis (Thunb.)
Berosus luridus (L.\
Dr,vrlps gri.rerrs ( Er. )

Artantal

+
+

18 7  18 6  4

O

○

○O

0 -
― ○

+

○

+
― +
+

十  一

―  ―  十

+

―  十

十  +

+
十

+ 十

13 19 106

一 + +

+

17 11 8

+

15 18 14 16 15 21 23 8  17 10

i dc st6rsta ttё arna(2,4,6)och i dCn grundaste

och mcst tinfalliga g61en (9). P g a undersё k‐

ningcns tilifhlliga karaktar ar dessa artantal● att

se som absoluta,mcn gcr anda en bild av de olika

groptypcrnas relativa artrikedom

Diskusslon

Det undcrsOkta omradct hyscr utan tvckan en for

sin storlck rnyckct artrik fauna vad galler vattcn―

skalbaggar, specicnt mcd avseendc pa dytisci_

derna.Dctta fOrhinandc far i fё rsta hand tillskri‐

vas dcn stora mangfaldcn av vattcnsamlingar i

ollka utvccklingsstadicr Vad ghncr de mindrc
groparna sker ctt naturligt igenv,xningsforlopp i

ordningen larn_myrgё l― karr_mossc lnom
omradct saknas inossc― Stadict,medan alla tidiga―

rc stadier flnns representeradc. Att dc tidigarc

utvccklngsstadierna rlnns kvar ar huvudsakligen

bctingat av dc kraftiga vattcnstandsvixlingarna.

som forsvarar igCnvaxning,Samt avsaknadcn av
ytvattcnti1lopp. Det ar i en av dcssa temporara

gё lar mcd myckct bcgransat vegctationsticke

som dct hё gsta artantalct kunnat konstatcras.

Hёga artantal har hvcn konstaterats i Olands till―

falliga vatar(BruCe 1964) G61arnas temporara
karakthr forhindrar f6rekomst av rlsk,。 ch min―

skar darigenOm prcdationstrycket lsta‖ et fOre―

ko■lmer rnindre vattcnё dla i flera av groparna.

Dct insanlladc materialct kan anvandas fOr att

visa nagot av hur artsammansittningen forand―

rats undcr dcnna utvcckling.Gr6nttarn kan antas

rcpresentera det fё rsta stadict i denna utvcckling

med extrenl vattcnstandsvariation och i det nar_

mastc stcril sandbotten Endast 4 arter fё rckom
httr allmant,dcssa var:rll″ ″()ρ ('″ ′r6ρ

“
ル′sr″′s,〃

て,わ s(″′・:`S,Pて
'rα

771て

'71′

(r′S″′ρ″′ss″s oCh L″ ((θ―

わル
`s 

″1′″′ィ′″s. Nagot fler artcr var vanligt forc―

kommandc  l  Sandvlks― Lungans huvudl五 rns

vastra dcl, som torde rcprcscntcra ett nagot sc_

narc stadium mcd viss vcgctation och en nagot

stab‖ arc vattcnniva. Fё rutom de ovan namnda
artcrna fanns har aven〃 vα ιィs 9fr′′,9″

“
″″′α―

r″s,Cο′′α771ι″571(,1'ど ″2′′″′αr″ s Och C″αρ′
`,″

v′′s

ρたr″s i st6rrc antal. Dc ovan namnda」 arnarna

har blda cn pcrmanent vattcnhalning、 hvcn om
amplitudcn ar hё g

Ormttarn(15)och gё lCn strax vistcr om lgel―

tJhrn(14)har blda grundvattcnomsAttning och
tordc cndast yttcrst sanan hclt tOrka ut.Sandcn
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ticks har av ctt tunt gytlclagCr Och vegctationcn

ar nagot rikligare in i de ovan behandlade ttё ar―

na,rikligast i dcn scnare p g a bittre naringSfё r―

hillandcn Faunan i OrmtJarn panlinncr dclvis

om dcn ovan bcskrivna mcd riklig fё rekomst av
〃.ρα′

`ぉ

rrお Och L.″ J″ ″′′rs,men har tillkommer

avcn andra arter som乃 らフカy″りs οl,α r〃s,〃ッグrο _

ρO′ιな ど′Vr/1″
`,(′

ρ/1α ′″∫och Bで″οsιぉ ′lr″ブグ77∫ . Gё l

nr 14 har en artsammansattning SOm vascntligt

SkibCr sig fran dc bchandladc tJarnarnas, av dc

anmanna arterna ar endast rfv′ ″(,ρο″′rs οわs(ιィ″ι
`sgcmcnsam lsthllet forckommcr har artcr som

〃y′″ο′て,″′rS′て
'rsα

′′s,〃 .′でg′′(.rι

`∫

,c″αρ′οグッr′ S

g″′′,′ィ′″″′s, Иgαbrrs sr′
`′

777′ , R/1α /1r〃 s α sο′′′
`ィ

s

och E″
`,て

力ヽ″″sの

“

″′S tillsammans med〃yρ力y´

″frs och 〃ッ″ορο″″S 
“
rッ r/1″ θ(′′/1α ノ″s. Skillna―

dcrna gcntcmOt Orm」 lrn tOrde tin stor dcl bcro

pa den rikliga forekomsten av vattenmossa(D″ ′―

ρα770(′αグ′ィs sp.)i denna g61.
G61ar panlinnande om dc ovan namnda(14&

15),men aV mcr tillfallig karakthr,ar nr 19 och

20,bida belagna nara GrOnlarn och lned inycket

variabclt vattenstind. Dcn stё rrc bcnagcnhctcn
fё r uttorkning g6r att dcssa g61ar har cn dclvis

annorlunda fauna. Skillnadcrna i artantal och

artsaminansattning ar ocksi stora mellan dessa

bida gropar och tordc bctingas av skillnaden i

vegetation och dct faktum att dcn ena periodvis

har ytvattentiniё dc mcdan dcn andra saknar
detta.Av dc vanliga arterna arン 4gαわ″sノαb′αr′ィs,

R/1α 77r″ SS″′
`ィ

″どノ′″s(hё g fёrekomst av larver)OCh

ια((.ο わルs IPl′″
`ィ

r″s gemensamma.
Myrg61sstadict,som httr endast representeras

av nr 18,har cn artrik fauna som myckct sibcr Sig

fran dc tidigare stadicrna och mer tycks likna det

pabbandc karr_stadicts.AHmant brckommande

arter ar har:〃 y″″ορο″
``Sr″

Fs′ お,〃 .″ 771b″OS″ s,〃 .

′ハ,′
/1″(,(′ρ/`ル s, 〃  ′″((,g″メrtrs, 〃  οわs(″″″s,

Иgα b`ぉ (■鱗 ″Fs,И cο″gピ″′″,′かわ′
`お

g″ rrむ′″OCh
′.α′77′ S(“′,S Dcssa artcr,som fёrekommer hven
if・attigkarrcn,lcvcri skydd av den runt kanterna

vaxandc vitmossan och kan bctccknas som
acidophna(Hebauer 1974). Karrstadict ar rela_
tivt artrikt, avcn om hё gre artantal uppnatts i

tidigarc stadier, och f6rutom de ovan namnda

arterna hittadcs C″ αρ′ο4/11rrs g″α′ιィノα″′∫ och
E″ο(.力″′ぉ

`J「
′tFs i stort antal.Graskaren torde

vara mcr temporara an fattigkarren Och har cn

myckct annorlunda artsammansattning iVen om
de ar nlinst lika rika pl arter. Iく araktcristiska

arter ar bl a″ y′″θ′ο″″∫ ′
`り

ηケο77S, Иgαb″s ′″―

grο α′″′′ィs,И .(0″ g′ ″′″och D″νορs grFs′ ″s. De

4 griskarlen i sandviks‐ Lungan skijer sig i hё g

grad fran nr 21 vad ghncr artsanllnans,ttning ]Dc

f6rra har alla f6rbindcisc mcd cn back och liggcr

mera ёppct mcdan dct sistnamnda saknar bhck―

forbindelsc och ar omgivct av tat granskog.

Ut6vcr vad sonl rcdan sagts om artcrnas bio‐

topval inom omradct ar ёvcrcnsstanlmelscn rc―

lativt god med de uppgifter som flnns i ttё berg

(1962)och Nllsson(1979). Utpraglade可 6-arter

hr bl a〃νgr`,rι′∫,,“ ′・

'(0′

0″ ,G′αρ′て,4/11′
`s′

Fcr″ s

Och rlllbル
`sノ

′″′Sr′
・
“

rι

`s Bノ
′′ss″sg″ζ,ss′ρ″″(rα―

′″s och〃 v′″
`ψ

で,″″SS(｀α′′∫′α72′ィS tOgs blda i sё ar

mcd gungny genom trampning av mossan nar―
mast dct ёppna vattnct.Av J7ッ′″ορο″″∫″οrsα′′s

forekom endast den normala formen,vilken hit―

tadcs i 2 rclativt vcgctationsrika gё lar Dcn i
vastcrbottcn funna variantcn fg′ ″αr″s Gyll.,

karaktcristisk fёr vegetationsfattiga asgropar,

saknadcs i det undersё kta omradet och far anscs

sonl nordlig. G″
“
ρrο″v′′s g″α77″′α′́Fs har har

nhmnts som karaktarsart fё r fattigkarren,Incdan

dcn i Vistcrbottcn och Lycksclc Lappmark ar

typisk fё r vcgctationsfattiga g61ar och aldrig hit―

tas tillsammans rncd vitmossa

Det naturliga utvccklingsfё rloppet fё r gropar―

nas igcnv,xning som ovan bchandlats buS av
stora forandringar i faunans sammansattning.

Vad ghHer vattenskalbaggar tycks dcn prirnara
sandbottcntJarncn och dct slutliga mossc― stadict

hysa den fattigastc faunan. Nagonstans mcllan

dessa stadier nar faunan sin optiinala utveckling,

troligcn kring myrg61stadict. Men variationcn i

artsammansattningCn kan vara mycket stor rnel―

lan ollka gropar i samma igcnvaxningsstadium,

dctta beroende av faktorcr SOm omgivningcns

karaktar. fOrbindcisc mcd andra vattensamling―

ar, utsatthet for uttorkning, typ av vcgctation

mm. I de mer tillfalliga g61arna kan slumpen,

och vilken typ av vattcn som flnns i narhctcn

spcla en viktig ron vid atcrk。 loniscringcn cftcr

cn torrperiod.

Genomgangcn ovan av faunans utvcckling har
cndast bascrats pa almant fё rckommandc artcr
Tas avcn cnstaka fν nd med i berakningen min―

skar skillnadcrna dclvis mcnan de 01ika stadicrna

ivcn om det fortfarandc flnns br vatte stadium

karaktcristiska  arter.  Artsammansattningcns
forandring ar bcrocndc av utdё cndc och nyko―

loniscring av artcr Artcr fran tidigarc stadicr kan

fortfarandc flnnas kvar i cn g61,fast i lag tathct.

Malighctcrna tll nykolonisering gynnas av att
flertalct utvecklingsstadicr flnns inom ctt be―
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grinsat omradc,avcn om spridningcn forsvaras  mcd uppgiftcr och bostad undcr eiltarbetct. Dr.

av att groparna ofta saknar ytvattcnf6rbindelser  Lars Huggcrt, Lund, var vanlig nog att lamna

och skius at av branta asar.Dc manga tillfaniga  kOnstruktiva kommentarer till inanuskriptct.
g61arna gynnar cn rё rlig fauna.

En faunistisk jambrclsc med liknande omra―

den i Visterbotten(Nilsson 1981)visar att skll‐

naderna i artsammansattning ar rclativt sma.Av

de 55 arter som uppgivits fran isgropar inom

vastcrbOtten och Lyckselc Lappmark saknas
endast 9 i dc har redovisadc materialet,och Πer―

talet arter som uppgivits som karaktcristiska fё r

ollka typer av gropar fanns ,ven inom Sand―
viksmoarna― Grё nJarns_Omradct.Av de har
funna arterna saknas endast 〃α′:ρ JI`s /1`y′′″J,

″yg″
`ガ

frs ど′((′″″r′イS och Иgαわ
`ィ

s ρα′lr′οslrs i

vastcrbOtten p g a cn sydligarc utbredning,och

faunan som helhct bar cn tydligt nordlg pragel.

01■ namnande

Ett stort tack till Lars Persson vid Lansstyrelscn

i Gavlc och Bcngt Strandberg,Sandvik,for lj'lp
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I introduktioncn till dctta praktvcrk bcskrivs

kortfattat ttarilarnas klassirlccring,  struktur、

livscykel, upptradandc, biotypval. migration,
■cndcr,sJukdomar och brsvarsmckanismcr I
korta avsnitt bchandlas ttarilarna som skadettur

och hurrnan bekampar dcm,insanlling och pre‐
parcring och skyddsatgarder lnlcdningcn avslu―

tas med cn forteckning ёvcr frcdade artcr i

Europa samt tips pa lampliga ttarilsblommor att

plantcra i sin tridgard.

Pa drygt 150 av sidorna bchandlas 307 utvalda

artcr fran Europa, dar dc ncsta fё rckommcr i

Storbritannicn. lヽcrpartcn av dessa utgё rs av

dagttarilar,mcn stort utrymlnc agnas avcn svar_

marc.spinnarc.matarc och flyn och dessutom 15

smattarilsartcr.AHa ar fOtOgrafcrade i uppspant

skick, och dessutom ar dc flesta fotografcrade

antingen som adulta cner sOm iarver i sin natur‐

liga mijё  l de anra flesta fanen ar bildcrna ut‐

sё kt rcproducerade.Tcxten till arterna bchand‐

lar totalutbredning,utbrcdningcn pa de Brittiska

6arna (Onl dc fOrckonllner dar), habitatsbc‐

skrivning, beskrivning av larvcrna och dcras

levnadsshtt samt flygtider.Nomenklaturcn bber

Lcraut,och ar fOuaktligen modcrn.Inga spc‐

ciclla kannetccken fё r imagines ges.utan bilder―

na ttr valtala br sig可 ,lVa.

En hel dcl smafel angiendc nygtider och ut―

brcdningsuppgifter flnns,och flera nordiska artcr

uppgcs a rlnnas har.Nagra grё vrc fclaktigheter

ar t ex att grasclcfantcn(P力′′7rdて ,rJα ροrα′(,′′α)

pastas fё rckomma i Lappland,att stora skinn―

mc輌 arilcn(/4ρ α′
``″

α′″′s)● flnns i skandinavicn

och att gullvivclarilcn(〃 α771ピ α′・FS′ι
`(′

77α )CndaSt

cn gang ar funncn i Skandinavien och a lingre
fё rckomlncr har.

Dct ar cn trcvlig bok att bladdra l,Och den kan

rckonllncndcras mcst fё r dcss utsёkta fargbildcr

aV tthrilar i sin naturhga rnib6.
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