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The aquatic Coleoptcra of the Vindcliilven rivcr was studicd. Collecting data from 34 localitics
sorcai .rut akrnu J-i(l krn of thc river are used to charactcrize distrihutions and habitats of 92
.'irccies. inctutliig 8 [amilics. d()minatcd by thc Dytiscidac. Water beetles occupy allparts of
tirc ri,,er. ancl arcimost tlivcrsc in shallttw areas with slow-running tlr slagnant water' C)nly few
spccics are found in rapitls. and almost 2/f of the species found are restricted to river-laSoons
anrl seasonallv flooder] river-meadows. This fact stresses the impact of the natural seasonal

fluctuations in water level on a high tirunal diversity. Species richness decreases markedly from
the lower to the upper reaches. but is also correlated with collecting intensity. Most species

found are widelr-- distributed in the region and are found also in other similar hutritats, viz,
smaller running waters, lakes and temporary pools. Sevcralspecies with southern distributions
in Sweden are iestricted to the river trasin in[and from thc Bothnian coast. The Pronouncedly
southeastern specie s Grupod|tes bilileattrs (Sturm) has an isolated oc'currencc in thc river.
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Inlroduklion

De norrlindska storAlvarna kan genom sin langd

och strackning omfatla mvcket olikartade forhil-
Ianden. bade edafiskt och klimatiskt. Vindelilven
borjar i fjiillen vid norska grlnsen pa ca 800 m

hiijd iiver havct. Huvuddelen av iilvloppcl liggcr i

skogslandct men evcn ctt litcl avsnitt av kuslland-
skap finns rcprcscntcrat. De foriindringar som dl-

ven genomger under sitt lopp iir mycket pitagliga.
och borde diirl0r kraftigt pivcrka zilvtaunans sam-

nransattning. Ur detla perspektiv ar del av stort
intresse att studera utbredningen av djur och vdx-

ter i dlven. Under naturliga fdrhallanden utgor
dcn slora variationen i strdmhastighet tillsam-
mans mcd dcn arstidsbundna rytmcn ivattenfdr-
ingcn myckct viktiga faktorcr som till stor del bc-
stAmmer botlnarnas och strzindcrnas utscende.

Det ar vikligt att komma iheg att alvens utseende
viixlar mycket starkt med irstiderna och att alven

t.ickcr in hela omrirdet upp till den extrema hog-
vattenlinjcn. Ur faunasynpunkt ar oversvdm-

ningsmarkcr och avsniirda vikar minst lika intres-
santa sonr sjiilva Alvfflran.

De vattenlevande skalbaggarna :ir cn artrik
grupp som finns i ilvens alla miljoer, iiven om art-
rikedomen ar storst pi oversvimningsmarkerna
och ldgst i sjrilva forsarna. Artrikedomen dr iiven

strirrc i iilvens grunda delar iin ide djuparc. Bland
ilvens skalbaggar finns biide herbivorcr och prc-
datorer. iven om de senare dominerar starkt. Vik-
tiga bytesdjur ir andra insektlarver och mindre
kriiftdiur. Spridningsftirm6gan varierar starkt hos

vattenskalbaggarna. mycket beroende av hur vil
utvecklad adultcrnas vingmuskulatur och ddrmed
tlygfrirmAga dr. Gcncrellt tycks det som om de ar-
tcr som lL'vcr i mcr Pcrmancnla vallcn Ar \amrc
flvgare och diirt'or i huvudsak spridcr sig rned vatt-
net.

Jag skall har ge en oversikt av Vindclilvens vat-
Ienskalbaggar med uppgitier om varje arts utbrcd-
ning och habitatval i ilven. E.n sidan sammanstdll-
ning saknas idag ftlr vattendrag av jAmforbar stor-
lck. Ftir mindre vattcndrag kan nimnas en upp-
sats av Knic ( 1977). som iven dr mycket rik pi re-
ferenser.

Vindeliilven: huvuddrag och delmiljiier

Vindclzilvcns dalging dr ur botanisk synvinkcl vzil

urrdersiikt (Erixon 1981a). f)ctaljeradc naturin-
venteringar finns tcir hcla dalgingen (l-undqvtst
1980. Erixon lgltlb & l9t{2). Aven gcomorfolo-
giskt ar iilven rclativt val undcrsrikt (sc Sundborg
et al. l9U0 for en dvcrsikt). U r zoologrsk synvinkel
saknas heltickande arbeten for samtliga djurgrup-
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per. Vad galler bottcnfauna fdrcligger ett flertal
arbctcn som behandlar vissa taxa inom begransa-
dc delar av iilven. Ndmnas kan Ulfstrands (1968,
1969 & 1970) arbeten over knott och olika typer av
sliindor, samt Olsson (1983) om dagslandor. En
omfattande litteratursammanstiillning finns hos
C. Nilsson ( 1979).

Vindelilven rinnr:r gcnom l-yckselc lappmark
och Vasterhotten frin norska grzinsen ned tillsam-
manflcidct mcd Umc:ilven 3 rlil NW Umei (Fig.
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Fig. 1. Vindelilven upP till Ammarnis med liigc i Fcnnoskandien. Liings iilven har markerats namn och liige fiir tlc
3.1 underscikta lokalerna samt de I scktioner som urskiljts. Vidare visas grdnsen mellan Visterbotten och Lvcksele
lappmark med en streckad Iinje.
'l he VindelAlvcn river wilh namcs and positions of the 34 localities studied and the g sections here rccognized. Thc
hatched area on the inscrted map shows the drainage-area of the river.

I ). Det hir redovisade materialet behandlar:ilvcn
frin sammanflridet upp till Ammarntis, cn strlcka
pi ca 35 miloch mcd cn fallhiijd pi 325 m. Hogsta
kustlinien ligger pa ca 220 nr ii h vid Rusksele. I
tlvens ncrlre dclar:ir mcdclvattenforr ngen 180 m'/
s mcd cxtrcmvardcna 15 och 1.6-50 rnt/s. Den tota-
la vattenstandsarnplituden iir 3 6 m och dlvens
normala bredd kan <ika med 80 7" under hogvat-
ten. Alvens vatten ir klart och relativt neringsfat-
tigt med ett pH kring 7. Dcssa paranrctrar kan

sandsele D
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liingsriktningen indelas ilven efter str6mhastighet
i avor och cjversvimningsmarker, sel. stryckor och
lbrsar. Vcrtikalt skiljs hiir mellan sublitoral, vat-
tenstrand och landstrand. Vitl selen bestir land-
strandcn ofta av raningar, dvs tidigarc rojda vit-
slattermarker sorn nu domincras av hitgvexta gras

och viden. Angeskiillor dr grunda vattcnsamling"
ar. oftast med finsedimentbotten, pi raningar.

Det hiir redovisade materialet har insamlats pi
de 34 lokaler som namngivits i Fig. l. Vidare har
iilven indelats i 9 olika sektioner (Fig. I) for redo-
visning av arternas utbredning iiilven. Dessa sek-
tioner har avgransats sa att de sammanfaller med
viktiga fiiriindringar ialvcns utseende och iven 6r
av ungcfiir lika ornfattning. Hiir skall gcs en kort
karakteristik av varje scktion. Ovan Storvindcln
(9), ifjiillzoncn. har hlvcn ctt hastigt lopp och

bottnarna bestir nrcst av stcn och block. Vid Am-
marnis finns ett relativt stort delta. Sektion ll lig-
ger huvudsakligen i forfjillsregionen och omfattar
sjoarna Storvindeln och Nedre Gautstrasket.
Storvinclcln karakteriseras av sin storlek.55 kmr,
och stora vattenamplitud (5 m). OmrAdet mellan
Sorselc och Vormscle (5-7) ir bitvis rclativt flackt
och sjilva alvloppet ktinnctccknas av lingsmala
sel, avbrutna av ett stort antal, oftast stcniga,
flacka forsar. Ett flertal stora. vanligen leng-

strackta avor finns liksom vidstrickta 6versvinr-
ningsmirrker. Det senare giillcr dven sektionerna
2-4 iven om avorna ir mindre ide nedre delarna.
Nedanliir htigsta kustlinjcn (vid Rusksele) blir fin-
scdimcntstrendcrna mer domincrande och si
smaningom (2) tar iilvcns niplandskrrp vid. Alvcn
rinner hiir ien djup dalging, mest markcrat isck-
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Fie. l. Vindelalvens irstidsbundna vattenstandsfdrandringar 1974-1976. miilta utifran fixpunkt vid Sirapsbacken.
(Om rad etter Olsson 198-j).

Scasonal fluctuations in warer level, in relation to a fixed point, at Sirapsbacken in the Vindeliilven rivcr. 197'1-1976.

Hatched bars show ice cover.

snabbt fdriindras i mindre vattensamlingar ner dc
avsn<jrs frAn alven efter hdgvatten. Vattent'dring-
cn iir som liigst i borjan av april. och stiger diircfter
snabbt ioch med alt sn6smaltningen tar fart (Fig.
2 ). Vanligen har vdrfloden 2 toppar, en fOrsla i slu-
tct av maj och en senare kring midsommar. Nor-
nralt ger htistregncn upphov till en mindre topp i
oktober. Alven iir isbclagd unr.ler ca 6 minader,
lran novenrber till maj.

Alven kan indelas cfter okandc stromhaslighet
i avor, sel. stryckor och forsar (Erixon l9ttltt). Dc
ca 2/3 av ilvens liingd som iir lugnflytandc hcteck-
nas sel. Strinderna utgdrs oftast av sand eller fin-
sccliment och kan vara rika pe vegetation. Avor ar
mcr cllcr mindre avsndrda fr;in dlvens huvudfAra
men paverkas av dcss vattenstindsvlxlingar. Tre
huvudtvpcr kan urskiljas: (1) uttorkningsavor, (2)
lagunavor, och (3) bickavor. Strtimmande forhil-
landen riidcr endast ibi.ickavornas djupf6ror. En-
ligt Erixon (1981b) har avor alltid en forbindelse
med dlven. och ovriga vattensamlingar fors hdr
samman med oversvdmningsnrarkcr. Forsar och

stryckor betecknas av hog striimhastighet. hcigre i

forsar- med foljd att bottnarna domineras av grus
och hlock.

AI\strirrtdcn cllcr litoralzonen utgr-irs av omra-
det mellan hogvattenst,ind och dcn liigsta niviin till
vilken bottensubstratet fryser undcr vintcrn (Ols-
son 1976). Nedanfor stranden vidtar sublitoralzo-
nen. Stranden indelas vidarc i en landstrand (geo-
litoralzon) och en vattenstrand (hydrolitoralzon )
skilda it av det normala sommarligvattenstendet.

Ftir att bcnemna olika habitat i ;ilven har de 2
ovansteendc indelningsgrundcrna anvAnts. I
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tion 1, och de smala strandplanen medfor att avor

och iivcrsvdmningsnrarker minskar i betydelse.

Material och metod

Dct hir rcdovisadc nraterialet hiirrdr huvudsakli-
gcn frin cgna insamlingar utfdrda mellan ircn
1977 och l9tl4. Utover detta ingir fynduppgifter
frin littcratur. museimaterial och insamlingar
gjorda vid Zooekologiska institutioncn. Umei
universitet. De senare har huvudsakligen ingdtt i

det s k VINA-projektet (Lintlroth & Lundqvist
1974). Vad gdllcr museimatcrial skall speciellt
namnas dct som insanrlats i zilvens ovre delar av
Brinck och Ulfstrand m fl oclr som forvaras i
Zoologiska museet. l-und.

Dc 9 scktioner som iilven indelats i (Fig. l).
skiljer sig i hog grad vad gdller unders(ikningsin-
sals. Best kand ar sektion 2, spccicllt omridet
kring Sirapsbacken. diir mtngariga insamlingar
gjorts. Seklionerna l. -3 och 4 far anses rclativt v.ll
kiinda di de besokts ctt flertal ginger undcr en
foljd av iir. Sektionerna 5-7 har undersokts re-
lativt litc. huvuddclcn av materialet hirifrin
hiirstamnrar fran cn helgs samlande iseptember
l9ti4. Ornriitlct ovanfrir Sorsele Ar endast kAnt via
muscimatcrial och litteraturuppgifter. AllmAnt
kan sdgas att materialet blir tunnare ju lingrc upp
i ilven vi kommer. Det bor pipekas atl matcrialet
till huvuddelen insamlats frin grunda omriden.
vilkel inneblir att sublitorala dclar iir bristfiilligt
undersokta och att dc djuparc levandc arterna
dlirfor zir rclativt f(irtriscdda. Sjilva insamlingen
har fcir dct mcsta utliirls mcd vattenhev, I VINA-
materialet ingAr djur som insamlats med bot-
tcnhuggarc. Undcrsiikningen iir begrdnsad till de
skalbaggar som forekommer under vatten i adult
stndium. Nomenklaturen foljer i huvudsak
Silfverberg (1979). Utbredningsuppgifter har
hiimtats fran bl a Nilsson (1983a & 1984).

Resultat

Utbredning, frekvens och habitatval for de i Vin-
dellilven funna artcrna redovisas i Tab. l. Totalt
har 92 artcr patr,iffats. av dcssa ar l2 tillfalliga.
Kvarslacndc ll0 arter domineras av Dytiscidac
(7t) %). och i mindrc grad av Hydrophilidac
(10 %) och Haliplidae (7 %). Ovriga familjerrcp-
rescntcrzls endast av enstaka arter. Betriiffandc
habitatval har en stor majoritet, 6-5 artcr. cn prefe-
rcns f6r av<lr. Selen f{iredras av 23 arter. medan
endast 8 arte'r huvuclsaklig(rn piitraffats i forsar

och stryckor. Flera artcr zir gemensamma fOr avor
och sel. I djuplcd iir arterna tordelade sa att l-l
petraffats allm:int i sublitoralen. ,1.1 pa vat-
tenstran(lcn och 52 pii landstranden. Med tanke
p:i vattcnstindsfririindringar :ir det rnte fdr-
vanandc aIt manga arter Ir gemensamma for vat-
tcn- och landstranden. I Tab. I redovisas riven dct
lotala artantalct f(jr varje sektion. Dessa siffror dr
llirekt beroende av fii ngstinsa tsen. Det hogsta ar-
tantalet. T.+, finns isektion 2. och huvudtrenden ir
en minskning uppstrdms. Nedan ges cn kortfattad
karakteristik fdr varje art. d:ir dc sotn ansetts
tillfatliga uteslutits och f6rckomstcn iiilven jiim-
f0rs med dcn i ovriga regioncn.

Brythius elevutu.; t'ristatus.l. Sahlberg. Petriif-
fad iiilvcns nedrc del upp till Sirapsbacken. I ov-
riga Norrland funnen i aar och alvar inom dcn
ristra delen. I Vindeliilven fdretrAdesvis pd sub-
litorala sandbottnar i mer strOmmandc sclparticr.

Haliplus corrlrrrrs Stephens. I Vindclrilven cn-
dast funnen vid Bjurselc och Sikscle'. I <ivriga
Norrland huvudsakligen i sjoar och tilvmagasin.
riven ihave't. Har troligcn sina vistligastc lokaler i

iilvarna. I Vindcliilvcn pi sublitorala sandbottnar
ibrcda, saktflytantlc sel. Bunden till kransalger.

Huliphrs J'luvirttllis Slurnr. Funnen i dlvens
nedrc dcl upp till Avanas. I Norrland siillsvnt i

sjriar och Alvar ide ostra delarna. I Vindelrilven pa
sublitorala sandbottnar isel, garna just ncdstroms
forspartier. Bunden till kransalger.

Haliplus fulvus lupponurr Thonrson. Dcn
allmdnnaste och mcst utbrcdda haliplidcn iiilven.
tagen upp till Sorsclc-omr:idcl. Uthrcdd dver hela
Norrland isjriar och strirre vattendrag. I Vindeliil-
ven huvutlsakligcn pa finrnatcrialbottnar i sel ocll
lagunavor.

H ul i p lut lineo lat Lt,s Mannerheim. I Vindeliilven
allmzinl torckomnrande upp till Sirapsbacken. Ut-
hredd civer stdrre delen av Norrland isjtiar och
vattendrag. I Vindeldlven i huvuclsak pii vcg-
etationsrika finmaterialbottnar i scl och
lagunavor.

Haliplus rufitollis (Degccr). PetrritTad i alvens
nedcrsta dcl upp till Rridascl. I Norrland tbret-
ridcsvis i sj<iar och dammar i kustomridet. I
Vindcliilven i mer vegetationsrika avur.

HygrotLts inacquulis (Fabricius). Pitrriffad cn-
staka i vegetationsrika avor vid Rod6scl.
Sirapsbacken och Vormselc i iilvcns nctlre halva.
Allmiin i sjciar och dammar i iistra Norrland.

Hygrolus tluinquelineutu:i (Zetterstedt). Fun-
ncn lzings hela zilvcn upp till O. Sandsele. Mycket



allman i sel och alla tvper av avor. I dvrigl utbredd
over hela Norrland. friimst i sjoar och dammar.

Hygrotus tersicolor (Schaller). Vanlig i iilvens
nedre delar. men funnen upp till Vormsele. I sel.
glirna med sandbotten. I Norrland sparsamt
forekommande i sj oar och iilvscl i de n cjstra delcn.
Har troligen sina v:istligastc lokaler i iilvarna.

Coelumbus impressopurttrutus (Schaller). PAt-
rriffad cnstaka i vegetationsrika avor vid Sptiland
och Sirapsbacken i zilvcns nedre dcl. I Norrland
huvudsakligen i niiringsrika smiivatten i kustom-
ridet.

Coelumbus noven ineutus (Stephens). PetrAf-
facl pa sandbotten iscl och avor frAn Amselc till
Vindelgransele. och zivcn i Ncdre Gautstraskct
och Storvindeln. Forckonrnrcr civcr hela Norr-
land. huvudsa k lrgen ioligotrofa sjoar.

Ilttlroporus angustatus Sturm. I Vindelilven
endast funnen i Gammgardsbiickavan vid Roda-
scl. Enligt Erixon (1982) rir detta den enda ava
liings Vindeliilven som uppvisar eutrofa drag. och
artcn var htr allm[n. Finns annars huvudsakligen
i niiringsrika sjoar och myrar langs kusten.

Hy'droporus arclicus Tlromson. Funnen spar-
sanrt inrer niringsrika avor liings hela iilven ncd
till R0dasel. Arten har annars sin huvudforckomst
r fjiillen. men tranger lAngs dlvarna inda ned nrot
kusten.

Hrdroporus brevis F. Sahlberg. Funnen endast
vitl Sirapsbacken och Vindelgransele. Mycket all-
miin pa dcn fcirstndmnda lokalen ien svacka pi ra-
ningsmark som pa vArcn fiirst fylls av smaltvattcn
och pi forsommarcn rivcrsviimmas av dlven. Spar-
sanrt lorekommandc i tillfiilliga skogsvatten dvcr
hela Norrland, vanligarc norrut.

Hrdroporus tlorsnlrs (Fahricius). Pitriiffad pi 4

lokaler fran Sirapsbacken till Bjdrksele ivegcta-
tionsrika avor och iingeskiillor. Arten frjrekom-
mer mycket lokalt <iver hela Norrland.

Hvdroporus erylhrocephalus (Linnaeus). Detta
zir cn av de vanligaste arterna i sel och avor. Den
torekommer liings hela iilvcn och iir allm:in ovcr
hela Norrland.

I lvdroporus fusciperrrris Schaum. Patraffad fren
R6disel upp till Nedre Gautstrdsket. och allmiin i

avor och pi civersvdmningsmarker. Vida spridd i

Norrland. men mer allm:int forekommande en-
dast l:ings dlvarna. En tidigare fynduppgift frin Si-
rapsbackcn fdr H. uunangulu.r Thomson (Nilsson
l()7ll) avscr r'gent ligtr. H.litst'iptnnis.

H _vdroporus glahriasorlrrs Autti. Endast piitriif-
fad i Stenringavan vid Bjorkselc. Dh artcn h:ir:ir
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mycket allman har den ej ansetts tillfdllig. Arten
fdrekommer sparsamt i mindre skogsvatten Over
hela Norrland, och ftirekomsten i Stenringavan
kan vara bctingad av forbintlclsc med sidana ha-
bitat.

Hydroporus in<ttgnilus Sharp. Pitriiftad spar-
samt frin Rodisel upp till Holmfors. Frirekom-
nrcr ldngs dlven i avsnorda smevattcn. giirna vid
kAllutflddcn. Vin utbredd i Norrland iolika typcr
av smavatten.

Ilvdroporus nrclanocephalus (Marsham). En-
dast petrAffad vid Mardseleforsen, dir den var all-
miin ihiillkar n:ira forsen. Ej ovanlig ismtvatten
pi myr och i skog dver hela Norrland.

Hvdropor*s nigellus Manncrhe im. Vanlig i

avor och pi oversvtirnn ingsmarker frin Rodasel
upp till Sorsclc. Allmiin itcmporAra vatten over
hela Norrland.

Hydroporus obscw rts Sturm. Relativt allmi.int
forekommande pi sandbotten i sel i ilvens Ovre

delar. frin Mardsele till Ammarn:is. I Ovrigt all-
mdn dver heia Norrland men trots dctta ej funnen
i iilvens nedre del.

Hydroporus pulustri.r (Linnaeus). En av dc ab-
solut vanligastc artcrna som ftirekommcr iscl och
avor ldngs hela ilven. Likalcdes allmin ovcr hcla
Norrland isjriar och stiirrc vattendrag.

H y dro po rus ruJ-if rorrs (Miiller). Patrdffad i avor
och pi oversvdmningsmarker upp till Storvindeln.
Tvcks vara mer allmant forekommande i :ilvens
nedre delar. Funnen i tillfiilliga vatten over hela
Norrland.

Hvdroporus striola (Gyllcnhal). Myckct allmiin
i avor och pi dvcrsvrimningsmarkcr lrings hcla iil-
vcn. I hela Norrland vanlig i olika slag av vatntar-
kc r.

H 1' tl ro po r us trislis (Paykull). Patraffad cnslaka
i avor och fir anscs pii griinscn till tillfiillig i iilvcn
da dcn dr vanlig i smavattcn rivcr hcla Norrland.

Hydroporus unbrosLts (Gyllenhal). Forekonl-
mer relativt allmint i sel och avor langs hela rilven.
Vanlig iolika slag av vatmarker over hela Norr-
land.

Graptodytes bilin?atr.r (Sturm)- Endasi funncn i

3 cxcmplar pzi 2 isolcradc lokalcr: Anrsclc rtch

Rockmvrheden. 13ida fynden har gjorts pir ra-
ningsmarker diir arten forekommer i sma. grunda
vattensamlingar med finsedimentbotten, s k ing-
eskillor. Forutom dessa bida fynd dr arten cndast
kirnd ifrin en annan lokal iNorrland, Purkijaur i
Lilla Lulellvcn (Nilsson 1983a). DA dcnna lokal
pavcrkats av ilvrcglcring iir artens nuticla lorc-
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Tab. t. t Vindeliilven funna vattenlevande skalbaggsarter. Utbredning i alven anges utifrin de g sektioner som ut-
miirkts i Fig. I . Frekvens anges som kvoten mellan antal lokaler dIr arten petreffats och det totala antalet som undcr-
s<ikts frdn nedersta till tiversta sektionen der arten petreffats. Habitat anges dels som (A) avor och rivenvamnings-
markcr. (S) sel, samt (F) forsar och stryckor. dels som (s) sublitoral. (v) vattenstrand. och (l) landstrand. Tillfiilliga
artcr med asterisk.

Species of aquatic Coleoptera lbund in the Vindelalven rivcr. Distributions in the rivcr given as occurrence in thc 9
sections shown in Fig. 1. Frequency is given as the ratio between the number of localities where the species was found
ald the total number of Iocalities studied from the lowest to the uppermost section in which the species was found.
Habitat is given first as (A) "ava" or rivcrJagoons, (S) "sel" or slow-running parts. and (F) rapids. and second as (s)
sublittoral, (v) hydroliltoral. and (l) geolittoral. Accidental species with an asterisk.

Art t27456789 Frekvens Habitat

Haliplidae
B rydtius ?Ietutus cri staI us
Haliplus confinis
ll. flovicollis
Il. fulvns lopponum
It. lircolatus
H. ruficollis

Dyliscidae
Ilygrot/{t inequalis
Il. quinquelineatLrs
It. versicolor
C oc Iatrb us impres so p un<\at us
C, novemlineqtus
H y drc p o rus acutan gu I u s ^
H. angu\lalus
H. urdicus
H. hreyis
H. dorsalis
It. ervthroceplnlu
It. eugenioe*
It. fuscipennis
H. glabriuscuhrs
H. incogtritus
H. lcvanderi*
H. kngicornis*
H, melunuriuso
H. nrcltnocephalus
H. neglectus'
I l. nigelhrs

It. ptlusrris
H. rulilions
H. striola
H. submuticus"
H. tristis

G rapt odv te s b ilineutLts
G. granularis
G. pictus
l)croneoes lotus
l'otonto nectes as si,], ili s

I'. griseostriatus
Orcodl'tcs alpirus
O. sannnrkii
Pl0tanbus maculatus
Agultus arcticLts
A. bigldtulus
A. bipwulutu.r
A. tonftui.s
A- co gener
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Art 123 4 s 6 7 8 9 Frekvens Habitat

A. ericltsotti
A. fuscipennis
A. labiotus
A. serricornis
A- stumii
A. subtilis
A. wasastjernae*
Ilybius aenescens
L attgttstior
L ater
l. fuliginosus
l. guniger
l. subaeneus
Rhantus cxsoIetus
R. suturellus
Colymbetes dolabratus
C. paykulli
C. striatus
A c i I i us <' an al i culqt u s

D y I is c us ci r c umc i nctus
D. lapponicus
D. marginalis

Gyrinidae
Gtrinus aeratus
G. marinus
G- opoctts

Hydraenidae
Hldraena brifteni''
Limnehius tuncateIlus

Hydrophilidae
H e I o p h o r u s brevip alpi s
H. llavipes
H. grondis
H. granularis
H. lapponicus*
H. pallidus
H. strigiJrons
Hl,drobius fuscipes*
Anacaena limbata*
Lacuthiu.c minunt.t
Enochrus affinis

Elmidae
Elmis aenes
O u I i mn i us tub e rc ulqt u s
Limnius yulckmari

Dryopidae
Drltops griseus

Chrysomelidae
M ac ro p lea 0p pe ndic t! I at a
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Summa 4674 45 4433 23 329 t9

komst diir mycket oseker. I <ivriga landet ir denna
art numera endast kiind ifrin Oland och Gotland
ddr den ir allmiin i vatar. och en lokal i Svdskane
(Fig 3).

Graptodytes gtanularis (Linnaeus). Pitriiffad i
dlvens nedre halva upp till Vindelgranselc. Ej
ovanlig i relativt naringsrika avor med finsedi-
mentbotten. Sparsamt forekommande i Norr-
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ka kustlandskapen dar den uteslutande tagits iiil-
var. Ldngre silderut frf,mst isj<iar.

Deron? e\ /atrr.s (Stephens). I Vindeliilven cn-
dast kiind if rdn 5 lokaler fran Hjuken till Vormse-
lc. Di den Aven ir funnen i Umeiilvcn ncdstrdms
sammanflcidet (Nilsson 1983b) kan den forv:intas
upptrada aven i Vindel:ilvcns nedcrsta sektion.
Sparsamt fcirekommande i lugnare vattcn med
stenar och block ianslutning till forsar. otiast vid
forsens slut. Fdrutom ovan nimnda fynd iir den i
Norrland endast kdnd ifran 3 andra vattendrag:
Ammcran. Kaltisjokk trch Oredlren (Nilsson
1983b). I (ivriga Sverigc cndast kind ifren Vaist-
kusten.

Potamonecte.r assirrllrs (Pavkull). Relativt van-
lig isel. huvudsakligen pa sandbotten. iiilvcns
nedre delar dir den patreffats upp iitl Vormsclc.
Sparsamt forekommande i oligotrofa sjdar. ilv-
magasin och -sel rjver hela Norrland.

Potamonectes depressus (Fabricius). Allmin i
sel upp till Sorsele. dock vanligare i alvens nedre
delar. Vanlig i sjriar och vattendra!. river hela
Norrland.

Potanlon?des griseostriLttus (Degeer). Patriif-
fad i iilvcns iivrc dclar ncd till Amsele. Foretr:ides-
vis i avor nrcd sand- eller finsedimentbotten. Ar-
ten dr allmdn i fjiitlen och lAngs kustcn i hiillkar.
och representeras mojligen idcssa bada omradcn
av olika raser (Nilsson 1982). I mellanomrddet Ar
den ovanlig, och huvudsakligen funnen i ilvarna.

Oreodvtes a/,olnr.r.s (Paykull). Funnen i tlvens
ovre dcl ncd till Vindelgransele. och zivcn liingre
ncd vid Avands. Arten finns pir ren sandhottcn i

scl och dr troligen allmdn i de stora sjiiarna ovan
Sorscle. Isolerade fdrekomster i iilvcns ncdrc tlel
torde finnas just nedstroms forsar. Arton ar i

Norrland vanlig i fjiillregioncn och finns iiven
lAngs kusten pi exponcratic havsstrinder. I mel-
lanomrddet lir den buntlcn till dc storre ilvarna
(Nilsson 1982).

Orectdytes sunmar,tll (C. R. Sahlberg). Allmiin
i forsar och strvckor liings hela dlven. Vanlig i inre
Norrland mcn i kustlandskapen bundcn till de
sliirrc vattcndragen. Enda kanda undantagcl ar
Stora Sandsjon i Degerfors s:n. dar artcn iir vanlig
pe ren sandbotten.

Platantbus ntat'ulatus (l.innaeus). Funnen en-
dast pi 5 lokaler utspridcla liings niistan hela iilven.
Fcirekommcr iforsar och stryckor bland stenar
och block. Troligcn:iven pd exponerade str:inder
ide stora sjriarna ovan Sorsele. Vanlig isjiiar och
vattcndrag dver hela Norrland.

Fig. l Lltbredning av ()ruptodytes blli,rcdrr.r (Sturm) i
Svcrige. Fyllda trianglar anger fynd cftcr. och ofyllda fd-
re 195(1.

Disrribution .t[ Crupbirtes bilirrcatus (Sturm) in Su,c-
den. l'illcd trianglcs show rccords made after. and unfil-
lc'cl hr'forc 1950.

lantls kustland med de vdstligastc 1-vndlokalerna
vid iilvarna.

(iraptodvtes picnrs (Fabricius). Vanlig i sel och
Iagunavor i dlvens nctlre del d:ir den pitriiffats upp
till Ruskselc. Relativt ovanlig ide <ivre norrlinds-



Agabus ur('ticus (Paykull). Mycket allmiin i sel

och avor lings hela ilven. Vanlig i stdrrc vattcn
ovcr hela Norrland.

Agabus ltigtntulus (Thomson). Ej ovanlig i avor
och pa ovcrsvamningsmarker mellan Rddiseloch
Rockmyrhedcn. Samtliga fynd i Vaslerbottens lAn

ar gjorda i Vindeliilvcn. I Norrbotten kand ifrin
ett begrinsat antal lokaler vid dc stcirrc iilvarna
samt pA Haparanda Sandskiir. Uthredd mcn nu-
mera sillsynt iovriga Sverige.

Agabus ltipustulalrrs (Linnaeus). Pdtratfad en-
staka i avor. Troligcn vanligare i ilvens ovre delar
och dir reprcsentcrad av A, b. solieri Aub€. Ut-
bredd Over hcla Norrland. i fiiilltrakterna allmdn i
grunda sjoar och danrmar. och iskogslanclet ioli-
ka smavatten. ofta kallkallor.

Ag,abus confinis (Ciyllenhal). Endast patrlffatl
pa 3lokaler langs iilven: Bergniis, Sirapsbacken
och Rockmvrheden. I samtliga fall funnen i mind-
rc avor pa raningsmark. Utbredd 6ver hela Norr-
land. dock patagligt sparsammare i kustlandet. I

likhet med A. .subtilrs och de 3 ftiljande arterna har
den civervintrande iigg. och larvutvecklingen sker
i grunda golar som bildas undcr snosmiltningen
och som sedan 6versviimmas zrv iilvcn (Nilsson
1986). Larverna lever hiir huvudsakligcn av larvcr
t ill stickmyggor.

Agabus congenct' (Thunberg). Trots att den ej
patriiffats i 2 av sektionerna torde arten vara all-
nriin i avor och pi 0versvdmningsmarker liings hc-
la :ilvcn. Inkluderar iven den nerstaende. troligen
artskilda, A. Iapponicus (Thomson). Typiska ex

av A. congcner donrincrar dock atminstone upp
till Sorsele. Mycket allmiin rivcr hcla Norrland.

Agabus crichsotti (iemmingcr & Haroltl [: xi-
groeeneus Er.]. Pitriffad pa ett flcrtal lokalcr
nrcllan Bergnis och Sorsele. pi vilka dcn iir all-
nriin i avor och pi dversvamningsmarker. Vanlig i

tL-mporara vatten ovcr hela Norrland.
Agabus Jitscipennr"r (Paykull). Ej ovanlig ivege-

tationsrika avor iilvcns nedre del. Fyndet i Am-
marnds visar dock att dcn kan finnas lings hela iil-
vcn. Fcirekommer sparsamt ovcr hela Norrland i
tilvar och mer naringsrika sioar. Finns i arlult sta-
tlium endast under sensommaren och hdstcn.

Agabus lultiotus (Brahm). Vanlig i avor och pi
riversvdm n ingsmarkcr fran Rodisel tillBjorksele.
Aven funnen i en iingcskiilla vicl Rockmyrheden.
Ej ovanlig itillf2illiga vatten ovor hela Norrland. I
likhet med de 2 friljande (och ,4. bigattrilrrs) over-
vintrar denna art som vuxen (Nilsson 191t6) och
larvutvecklingen skcr huvudsakligen under dlvens
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virflod. Huvudsaklig foda iir larvcr till fj iidcrmyg-
gor.

Agobus serriconris (Paykull). Allmiin i avor
lings hcla ilven. dock mer frekvent i dlvens ovrc
dcl. Forckommcr allmant 6ver hela Norrland i ve-
getatiollsrika sjiiar och dammar.

Agabus sturmii \Gyllcnhal). Petraffad enstaka i

avor i iilvens ncdre del upp till Vormsele. Saknas i
fjiilltrakterna, nren iir annars vanlig i olika typcr
av vatten.

Agabus subtilis Erichson. Ej ovanlig i avor och
pe oversvamningsmarker lings huvuddclen av.{l-
vcn. dlr den:ir klind upp till Sorsele. Mstcrbot-
tens lzin kdnd huvudsakligen ifrin Vindeliilven.
t)ch i Norrbotten funnen enstaka vid andra dlvar.
Mera spridd i sddra Svcrige.

llyltius aenescens Thomson. Funnen enstaka i
avor friin Vindeln till Mirdscle. Allmiin i olika
vatten dver hela Norrland.

Ilvbius angustior (Gyllenhal). Ej ovanlig i avor
l:ings iilven, diir den petrAffats ned till Vindcln.
Allmiin i olika vatten civer hela Norrland.

I\-bius ater (l)cgcer). Funncn i 2 vegetationsri-
ka avor iilvens nedre del. I Norrland huvudsakli-
gen utbredd langs kusten diir den cj rir ovanlig i
kdrr och vegetationsrika sjoar.

I11'bius fuliginosus (Fabricius). Funnen enstaka
i sel och avor upp till Sandsele. Ftirckommer spar-
samt i olika vatten i hela Norrland. allmiin ikusl-
regioncn.

Ilybius guttiger (Gyllenhal). Endast funnen i

avor vid Vindcln och Ber-gnis. Frirekommer spar-
samt Ovcr hela Norrland, i kustregionen allmdn i

k:irr och vegetationsrika sjiiar.
llybius subaeneus Ericlrson. Endast lunnen i

ava vid Sirapsbacken. Utl;rcdd 6vcr hcla Norr-
land, vanligast pe sankangar liings kuslcn.

Rhonms e.tsoletus (Forster). Mvckcl vanlig iscl
och avor liings huvuddelen av dlven diir dcn pa-
trziffats upp till Rockmyrheden. Utanfdr fjaillrc-
gionen vanlig isjdar och ilvar i hela Norrland.

Rhanns strttrrellus (Harris). Funnen enstaka i
mindre avor upp till Bjorkselc. I hcla Norrland
vanlig isjoar och mindre vattcn.

Colynrbetes dolabratus (Paykull). Endast fun-
ncn i ava vid Ammarn:is. I Visterbotten endast
kiind frin fjiillregionen. kan ldngre norrut aivcn

upptrAda i skogslandet.
Colt,rnbetes puykulll Erichson. Funnen enstaka

i avor pa 3 vitt skilda lokalcr. Allmlin i olika typcr
av vatten civer hela Norrlancl.

Co ly mb etes srriata.r (Lin naeus). All rniint forc-
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kommande i avor lings hela dlven upp till Sorsele.
I Norrland ej ovanlig i olika vattcn langs kusten.
men i inlandet mer lrunden till iilvarna.

Aci lius cu na I iculuras (Nicolai ). Petraffad ensta-
ka i avsnOrtla golar och mindre avor fr6n Vindeln
till Sandsclc. Utantbr fjiillregionen vanlig iolika
vatten.

Dytiscus circumcirrctas Ahrens. Endast funnen i

ava vid Vindeln. F<irekommer i sjtiar och dammar
river hela Norrland.

Dytiscus lapponicus Cyllenhal. Endast funnen i
ava vid Ammarniis. Spridd over hela Norrland
med huvudsaklig forckomst i tjiillregionen.

Dytiscus marginalis Linnaeus. Funnen enstaka i
avor frin Hjuken till Sandsele. Ej ovanlig i Norr-
land utanfrir tl iillre gionen.

Gvrinus aeratus Stephens. Sparsamt fdrekom-
mande i avor upp till Vormsele, Allmiin i sitiar och
danrmar over hela Norrland.

G y rinus nnrit us Gyllenhal. Sparsamt fiirekom-
mande i stdrre lagunavor idlvcns mcllcrsta delar.
Ej ovanlig isjoar utanfiir tjiillrcgionen.

Cvrinus ctpacus ('. R. Sahlberg. Funnen i ut-
torkningsavor och i hiillkar vid forsar langs huvud-
clclcn av ilvcn. Ej ovanlig i mindre vatten i hela
Norrland.

Limnebius truncatellus (Thunberg). Endast
funncn i avor vid Sirapsbacken och Bjurscle. Le-
ver just ivattenbrynet och ar utbredd iivcr hela
Norrland. Vanligast i kallkiillor och mindre vat-
tendrag.

Helopltonts brevipalpis Bedel. Funnen i stort
antal i dcn cutrofa GammgArdsbiickavan vid Ro-
disel. Ej ovanlig imindre vatten iNorrland utan-
lor fjiillregionen.

Helophorus flavipes Fabricius. Pitriiffad i avor i
dlvens nedre del. Fyndct i Ammarnas gdr det tro-
ligt att den kan finnas liings hcla ilven. Allmdn i
mindre skogsvattcn iiver hela Norrland.

Helophorus grandis llliger. Endast funnen i
R0di-avan vid Rridascl. Denna art ar mycket sall-
synt i aivrc Norrland, och fdrutom delta fynd kin-
ncr jag dcn cndast frin Gtadaberg i Dcger[ors s:n
tliir jag har tagit den i en mindrc lcrgtil.

Helophorus granularis (Linnacus). Endast ta-
gen i mindre avor vid R0disel och Sirapsbacken i
dlvens nedre del. Artcn har iNorrland sin huvud-
sakliga forekomst i kustregionen dir den ej iir
ovanlig pl olika typcr av oversvamningsmarker.

Helophorus pallidus Gebler. Lokalt mycket tal-
rik i iingcskiillor frAn Bjursele upp till Rockmyrhe-
dcn. En tiimligen siillsynt nordlig art som jag ej pi-

trAffat utanfor lilvsn. Kiind ifrin ett fital spridda
fynd i rivriga Norrland.

Helophorus strigifrons Thomson. Funnen i avor
i ilvens nedre dcl upp till Sirapsbacken. Allmiin i

olika typcr av tenrporara vatten i hela Norrland.
Enochrus a//rrls (Thunberg). Forekommcr

sparsamt i avor iilvens nedre del dzir den pAtrif-
fats upp till BjOrksele. Mycket allmiin vid alla
slags vatten i hela Norrland.

Laccobius minurus (Linnaeus). Mycket allmiin
vid sjiilva vattenbrynet i sel och avor, speciellt pi
finsedimentbottcn. upp till Rockmyrheden. Van-
lig vid storre vatten i hela Norrland.

Elmis aenea (Miiller). Vanlig i forsar och slryc-
kor ldngs hela iilven. Aven imer strommandc scl-
partier diir den ibland kan tas sittande pi natc.
Talrik i Ammarnds-omrAdet enligt Ulfstrand
( 1968). Allman i rinnande vatten dvcr hela Norr-
la nd.

Oulinmius tuberc'ulatus (Miiller). Funnen en-
staka i forsar upp till H()lmforsen. I Norrland
utanfrir fjSllregioncn vanlig ivattendrag och oli-
gotrofa sjciar.

Limnius volrkmari (Panzer). Funnen talrikt i

forsar upp till Holmforsen. I Norrland utanfr.rr
tliillregionen ej ovalig irinnande vattcn.

Dryops griseus (Erichson). Funncn enstaka i

avor ldngs stora delar av ilven. talrik i Sandavan
vid Rusksele. I Norrland iovrigt kiind ifrin Norr-
bottens skdrgird och enstaka andra lokaler.

Macroplea appendiculutu (Panzer). Endast pa-
treffad i sel vid Sirapsbacken. Troligen utbredd
[5ngs huvuddelcn av dlven och Caunitz (1928)
gamla lynd frdn Sorsele av Donacia tnutico Dc-
geer esvftar troligen denna art. Ej ovanlig i sjatar,
stdrre vattendrag och havsvikar utanfor fjiillregio-
nen.

Diskussion

De i Vindeliilven pitriiffade skalbaggsarterna kan
faunistiskt indelas i 3 huvudgruppcr: (l) de vars
regionala utbredning sammanfaller mcd den i il-
ven. (2) sydliga arter som tranger upp liings iilven,
och (3) "fjlllartcr" som trAnger ned liings iilven.
Dcn forsta gruppcn omfattar huvuddelen av arter-
na. vilkct kan tolkas se atl alven till storsta delen
koloniserats av arter frin andra. liknande habitat.
De iselen och lagunavorna dominerande artcrna
iterfinns isjoar, medan forsfaunan iiilven domr-
neras av samma arler som de mindre vattendra-
gen. Mindre avor och oversvamningsmarker do-



mineras av arter som annars Aterfinns i olika typer
av mindre- ofta temporara valten. Till den andra
gruppcn kan fdras l-l arter. vilka tillsammans re-
presentcrar biidc forsar. scloch avor. Iluvuddelen
av dessa arter pirtriitTas ikustrcgioncn Avcn utan-
t'or iilven. men trzingcr in iskogslandct lnngs iil-
ven, Nagra arter. som Graplod)tes bilineatus, G.
pictrts, Deronectes lcttus, Agabus subtilis och Helo-
phorus grandis, tycks i6vre Norrland endast fdrc-
komma vid iilvarna. Den sista gruppen dr mycket
litcn och omfallar egentligen bara Hrdroporus
axlldls och Helophorus pollidus. Mojligen kan
aten ()reodves alpinus och Pototnotkctcs Rriseo-
.s/rlor[.r placeras hir, mcn hirda dessa arter fore-
lorn nrc r iivcn lhngs havskustcn.

Sammanfattningsvis kan siigas att ilvcns vaIIcn-
levande skalbaggsfauna till huvuddelcn samman-
faller med regionens i rivrigt. l)en viktigaste skill-
naden Ar atl en rad mer sydliga arter via alven
trangcr in iskogslandet. och inegra fall endast
atcrlinns iiivre Norrland vid de storre ilvarna.
Fdr dc artcr som i Visterbottens lan har sina vast-
ligaste lokalcr lings ilvcn tycks giilla att nAgon

skarp ovre utbrcdningsgrans saknas. Ingcn av ar-
terna har dock pitriffats ovan Sorselc. Troligt:ir
att en kontinuerlig utbredning i6lvens ncdre lopp
gradvis cive196r i isolerade torekomstcr ph srirskilt
gvnnsamma lokaler. Detta gdr att cn ovrc uthred-
ningsgrlns ir svir att faslstilla.

Nzigra jimf0relser med andra ilvar iir svAra att
gora cli nryckct fir data ftireligger. Speciellt intres
sant iir hdr faunans sammansattning i reglerade iil-
var. nagol som vi tvviirr vct vildigt lite om. Cenc-
rellt torde de artcr som iVinclcliilvcn patriiffats i

forsar, avor och pi oversv:inrningsmarkc r drabbas
hardast av en reglering di dcssa habitat htrvid fiir-
svinner eller genomgAr kraftiga foriindringar. Sel-
faunan torde vara mindre kiinslig di den domine-
ras av artcr som huvudsakligen finns isjdar och
alltsa far anscs vil anpassad till de forhallanden
sonr ridcr i reglcringsmagasin. Vad gillcr de fors-
levande arterna ir flertalct iivcn vanliga i andra
vattendrag och dArfdr ej direkt hotadc av cn reglc-
ring. Undantaget iir hiir framf0rallt Deronectes la-
a r. rncn iven Nonnandia rritcrrs (Miiller), en el-
mid som dock cj innu petraffats i Vindeliilven
(Nilsson 19fl4). Fdr vattenskalbaggarnas del torde
dock en reglering hdrdast drabba de arter som pe-
triiffats i avor och pi (ivcrsvdmningsmarker.

Minga av dessa arler ir sonr ovan niimnts iNorr-
land mcr cller mindre bundna trll de stdrrc Alvarna
och tbrutom den direkta bindningen kan iilvcn
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riven ha stor bctydclse som spridningskiilla. En
vdrdering av betydelsen av oversv:inrningsmarkcr
miste dven innefatta de arter sonr utnyttjar dcnr
nar de ar torrlagda, dvs den strandlevande faunan,
som Aven den kan vara mycket artrik (O. Nilsson
& Lundbcrg 1985).

Till sist vill jag tacka Tommy Olsson och Gunno
Renman. biida Umeh. ftir deras kommentarcr till
manuskriptel. Roy Daniclsson. Lund, stiilldc vin-
ligen museimaterial till fiirfogandc.
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Recension
F'iiltbiologerna. 1985. Knuffa fdr ins?kter. Del I
Onr insektsgrupperna oclt deras utseende. 176 si-
dor. Boken kan bestillas fran Fiiltbiologerna, box
6022. 19106 Sollcntuna. tcl. 08-754 tl6 40. Pris:
35 kr for mctllcm i SNF ellcr FAltbiologerna. an-
nars 50 kr.

Fllttriologcrna genomf<ir med jamna mellanrunr
karnpanjer ("knuffar") for an oka kunskapen orn
olika djur- och vixtgrupper. Turcn har nu kommit
till insekterna, som uppmiirksamrnas l9115-86. I
samband med insektsknuifcn ger Fiilthiologerna
ut 3 bocker om insektcr: "Svcriges trollsllndor"
av Gdran Sahlin. "Knuffa t-<ir insekter. Del I -
Om insektsgrupperna och deras utseende" samt
"Knuffa frir insckter. Del ll Om insekternas
ckologi och evolution". Den sistnamnda har i skri-
vandc stund innu inte kommit ut.

I "Knuftzr fr)r insekter. Del I" fir vi cn latlsam
och trevlig introduktion till insektsgruppcrna. Bo-
kcn inleds med ett fyndigt skrivct kapilcl om in-
sektssystematik. vilket ger en fin bild av biide den
traditionella och dcn mo(lcrna svstcnratiken. Ett
friischt inslag utgor avsnitlct om de vetenskapliga
namnen. Dcssa ir utan tvckan en stotesten for
mirnga nvbcirjarc och di kan det sdkert underlatta
att [a vcta niigot om hur de grekiska och latinska
ortlcn uttalas och vad de betyder. Det har Ar ctl
iinrnc som frirsummas alltfor ofta i inscktsbockcr.

Sorn f<irfattarna mycket riktigt pipckar miste
man ha vissa kunskaper om insektcrnas byggnad
for att kunna anv{nda bcst:imningstaheller. Hir
liimnar emellcrtitl Knuffa-bokcn mycket i ovrigt
att dnska. Man tiir till excrnpcl aldrig i texten veta
all mcllank r()ppssegmente n benimns prr)-. mcs()-
rcspcktivc rnetathorax. Vidare har en rad fcl in-
smugit sig i figurerna. I figur I ovcr jordloparen
fir frambrostet heta prothorax i stallct for proster-
num, mellanbrtislet mctalhorax (!) istiillet for me-
sosternum och bakbrtistel rncsothorax (l) istallet
f(ir mctaslcrnum. I figur 4 har man lyckats numrc-
ra stritantenncns leder fran fel hill. Vannalribbor
och jugalribbor har bytt plats i figur 6 och samnra

missode har drabbat krlvan och framlarmcn i fi-
gur 8.

Bestiimningsnyckeln till ordningarna rir cn clcl-
vis forenklad och omarbetad vcrsion av den labcll
som finns iChinerys "Nordcuropas insektcr".
Nyckeln :ir hclt fri fran facktermcr och rikligt illu-
strerad, vilkct gor clc n lrittanvend. Forenk lingarna
har dock medfdrt att nagra mindre insektsgrup-
pcr, hland annat vinglosa stovsliindor. inte kan be-
stAmmas r ill ratt ordning.

Huvuddelen av boken Sgnas it beskrivningar av
de olika insektsordningarna. Av de stcirrc
ordningarna fir vi llira k:inna de viktigastc famil-
jcrna. Materialet presenteras mcd ett cnkclt
sprdk, myckct bildcr och en hel dcl humor. Ett fa-
tal fclaktigheter har slunkit igenom fackgransk-
ningen. Pii sidan 75 phstar man till exempel att
hdrfisarnas stinkkdrtlar mynnar pa sista bak-
kroppsscgmentet hos fullvuxna djur. I figur 63 har
man torviixlat Coccinella quaruordccimpustttktta
och Propvlaaa quatuordecimpltfictala och pe sidan
l1{l fir man intrycket att matarlarver i allmiinhet
har 2 bakre bukfotspar.

Sista kapitlet behandlar invcntcringar samt in-
samling och prcparcring av inscktcr. Boken avslu-
tas scdan mcd cn littcraturfortcckning som hdr till
det battre som puhlicerats i den viigen. Listan Ar
myckct aktucll och manga arbeten ar fcirsedda
mcd korta kommentarer om deras omfattning. an-
viindbarhet samt varifren de kan bestiillas. Myc-
ket praktiskt I

"Knuffa frir insekter. Del I" lAmpar sig iramfiir
allt frir nyborjare utan fdrkunskapcr. Frir dcn som
har kommit lite liingrc kan dlrn ulgdra ctt mer l;itt-
liist (och billigarc) altcrnativ till den faktaspaic
kadc och nagot tungsmalta "Nordeuropas insek-
ter" av Michael Chinery. Erfarenheter frin dcn
gingna sommaren visar att "Knufla for inscktcr.
Del I" fungerar bra som ldrobok pzi kortare nvbrir-
jarkurscr om inscktcr. Fiiltbiologernas bok kan
utan tvckan hjiilpa till att sprida insektsintresset
utanfor de redan frilstas skara!
Fredrik Ronquist


