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Sammanfattning
Klotspindeln Rugathodes instabilis har påträffats
vid Lappkärret i Stockholm. Kärret ingår i de
delar av Djurgården som f n är under utredning
vad gäller framtida naturskyddsåtgärder (projekt
E,koparken WWF). Arten är tidigare inte känd
tiån Skandinavien eller Finland men är spridd i
Mellaneuropa och på Brittiska öarna. Den när-
stående arten .R. bellicosus har tidigare endast
rapporterats från Lappland. Ytterligare fynd
visar, att den är rätt spridd i Sverige och förekom-
mer söderut åtminstone till Dalarna. Den är
också känd från Norge. Finland och Island och
har en vid utbredning i delar av övriga Europa. R.

hellicosus håller till bland stenar i blockmarker.
stenrösen och liknande.

Handbok om insektfossil i kvartära aylagringar

Buckland, P.C. & Coope, G.R. 1991. ,4
bibliography and literature review of
Quaternary entomology. Publisher J.R.
Collis Publications, Department of
Archaeology & Prehistory, lJniversity of
Sheffield, Sheffield. 85 s, 21x15 cm.
ISBN 0-906090-35-0. Pris: häftad 5.95
GBP, 5,25" diskett 3.00 GBP.
Efter att ha läst två artiklar i de senaste numren
av E,ntomologisk Tidskrift som handlar om mil-
jövård och faunahistoria, så kan man lätt få den
uppfattningen att, antingen "vi har ingen sub-
stantiell kunskap om insekter i Sverige före slutet
av 1700-talet" (Gärdenfors & Baranowski 1992)
eller att det endast förekommer ca 300 år gamla
subfossila insektsfynd från Göteborgstrakten
(Andersson 1992). Detta är lyckligtvis inte sant.

Kvartär paleoentomologi är ett tvärvetenskap-

ligt ämne i ordets rätta bemärkelse. Forskningen
utnyttjar kunskaper i både entomologi och
geologi, samt i vissa fall även ämnesområden
som arkeologi. Det ligger sålunda i ämnets natur
att forskningsresultat kan publiceras i geologiska,
entomologiska och kanske arkeologiska tidskrif-
ter. Detta faktum gör det naturligtvis besvärliga-
re, speciellt för icke initierade, att följa forsk-
ningen inom kvartär paleoentomologi.

Fynd av insektlämningar i kvartära avlagringar
uppmärksammades redan i slutet av förra
århundradet och svenska forskare var i samman-
hanget tidigt ute. För ca 30 är sedan intensifiera-
des den kvartära paleoentomologiska forsk-
ningen mycket, främst beroende på att insam-
lingsmetodik förbättrades avsevärt och genom att
insektsfynden kunde dateras med hjälp av kol-
14-metodens introducerande. Ett tusental artik-
lar har hittills publicerats i ämnet, dock har ingen
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handbok som behandlar metodik och översikt
över forskningsresultat funnits. Nyligen har dock
denna brist avhjälpts i och med utgivningen i
England av den lilla men innehållsrika pocketbo-
ken "A bibliography and literature review of
Quaternary entomology". Den består av två
delar. Den första delen behandlar metodik och
den forskning som bedrivits inom ämnet. Den
andra delen utgör en publikationslista av arbeten
som behandlar paleoentomologi världen över.

Metodikavsnittet beskriver i vilka typer av av-
lagringar man kan finna subfossila insekter, hur
man samlar in dem och med vilka tekniker man
extraherar dem ur jordprover. Här beskrivs
också hur man lämpligen går tillväga när man
försöker bestämma sina insektrester. E,fterföljan-
de kapitel tar upp vilka insektgrupper som är
vanliga som subfossil i tex sjö-, flodsediment och
torv.

Den kvartära paleoentomologiska forskningen
har bidragit med en hel del information när det
gäller insekters evolution under de senaste tre
miljoner åren. Hitttills gjorda fynd visar på att
ingen ny artbildning hos insekter ägt rum under
Mellan- och Senpleistocen, åtminstone inte från
tempererade till arktiska områden. Inte heller
kan man spåra några storskaliga utdöenden av

arter. Det här står ju i bjärt kontrast till exempel-
vis däggdjurens snabba evolution under samma
tidsperiod.

Den biogeografiska forskningen har också dra-
git nytta av studier av insektlämningar. Många
bevis på att artens geografiska utbredningsmöns-
ter har ändrats drastiskt i tiden finns. Ett slående
exempel är dyngbaggen Aphodius holdereri Reit-
ter som idag endast lever på den tibetanska hög-
platån, men som under den senaste nedisningen
för ca 20000 år sedan var en vanlig art på Brittis-
ka öarna.

Fynd av insektrester tillsammans med lämning-
ar av växter, ben med mera görs ofta i samband
med arkeologiska utgrävningar. Flera paleoento-
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mologer har därför mer eller mindre specialiserat
sig på att studera insektrester med arkeologisk
anknytning. Flera exempel ges på hur man ge-

nom dessa fynd kunnat rekonstruera närmiljöer,
pest och sjukdomar, föroreningar orsakad av

mänsklig aktivitet, utnyttjande av vissa byggna-
der med mera. Exemplen visar också hur pass

riklig information man kan få genom paleoento-
mologiska undersökningar och hur denna på ett
värdefullt sätt kan lösa många arkeologiska pro-
blemställningar. Klimatrekonstruktioner basera-
de på stenoterma skalbaggar och andra typer av

rekonstruktioner där man med statistiska meto-
der analyserar resultat redovisas också.

Presentationen avslutas med en diskussion om
kvartär paleoentomologi i ett framtida perspek-
tiv. Det finns många viktiga frågeställningar som
är obesvarade och forskningsområden som ej
prövats. Tropiska och mediterrana områden är i
princip outforskade när det gäller kvartära in-
sektlämningar. Hittills har de flesta ansträng-
ningarna fokuserats på att analysera skalbaggs-
rester, men många andra insektgrupper förtjänar
mer uppmärksamhet, till exempel nattsländor,
skinnbaggar och tvåvingar. Kvartär paleoento-
mologi är fortfarande en relativt ung vetenskap,
varför den bör ha en stor potential för utveckling
inom nya områden.

Den andra delen av monografin består av en

litteraturlista som innehåller överslagsvis ca 7 200
referenser. Denna imponerande sammanställ-
ning saknar troligen få publikationer som berör
subfossila insekter och det finns därför mycket
att hämta även när det gäller skandinaviska arbe-
ten. Litteraturlistan finns också på diskett för da-
taanvändare. Personligen tycker jag denna bok i
bekvämt pocketformat är mycket prisvärd. Jag

rekommenderar den varmt till alla som intresse-
rar sig för insektsfossil och faunahistoria.

Geoffiey Lemdahl
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