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A compilation is made of distributional records, flight behaviour and habitats of the two
caddis flies Semblis phalaenoides (L.) and S. atrata (Gmelin) in Sweden. Their distribution
areas are large and generally overlapping, ranging from south central Sweden to theArctic
Circle, a distance of more than 1000 km. However, their areas of actual occupancy seem to
be small and fragmented. In total, 43 localities are known for S. phalaenoides and 5l for S.

atrata, of which 15 and 35 respectively represent localities found during the last 20 years
(including 5 and 25 localities respectively with larvae). Larvae of both species have been
found predominantly in slow flowing sections of 2-7 m wide brooks and streams with clear,
humus coloured, oxygen rich and slightly acidic water, and with a stony sand bottom with
rather dense vegetation of Potamogeton, Myriophyllum, Carex and mosses. Adults of both
species have been observed flying at brooks, streams and rivers, S. phalaenoides mainly at
slow running rivers and streams, S. atrata mainly at streams and brooks. All the waters
have been surrounded by mixed forest, often in sandy terrain, and with a riparian zone of
Salix, Carex and moist meadow vegetation subject to natural flooding. The flight period is
concentrated to two weeks in mid June for S. phalaenoides, and to the second halfofJune
for S. atrata. Flight activity of S. phaLaenoides was observed at a steep and sandy cut bank
at the meandering part of the Klariilven river. Several males were seen during a 30 min-
period, flying gracefully back and forth in bright sunshine in late afternoon. During a l0
min-period ofcloudiness they stopped flying, and continued again when the sun was clear.
Flight activity in bright sunshine in late morning has also been reported. There are several
reports of flight activity only in sunshine for S. atrata also, mostly in late morning and
around moist meadows close to water. Dissections of larvae of both species proved that
they are predators, feeding on larvae of Chironomidae (dominant prey), Neuroptera (Sia-
lls), Trichoptera, Ephemeroptera and Plecoptera, and that they occasionally eat algae and
other plants. It is suggested that both species normally occur locally at very low abundance
throughout their Swedish ranges. Both species are included in the Swedish Red List, and
are considered to be threatened principally by acidification and hydropower-induced flow
perturbations. The nature of their rarity and their conservation status are discussed.
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Inledning
Sveriges tvi stdrsta nattsldndor, Semblis phalae-
noides (L.) och S. atrata (Gmelin) (Trichoptera:
Phryganeidae), hirr till negra av de mest gitfulla
insekterna i vflr fauna. Fi mdnniskor har sett

dem, trots att de flyger i solsken, tir stora och
vackra, samt vitt utbredda. I juni 1933 obser-
verade Carl H. Lindroth och Thure Palm ett fler-
tal flygande S. phalaenoides vid Klareilven i
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Fig. I. Nattslr)ndan Semblis phalaenoides, ht)r fdreslagen det svenska namnet sto(kickig kungsnattsliinda, rir
en stor och vacker insekt medvitavingar med svartaJlcickar Artenflyger i solsken ldngs vattendrag i en stor del
av Sverig,e men obse-rvationerna rirfdtaligq. Hanne frdn Vt)rmland, Klarrilven, Gravol, 17.6 1989, spiinnvidd 58
mm (leg. et coll. S-A. Berglind). Foto: S.-A. Berglind.

Semblis phalaenoides from Sweden. Male from the Klarcilven river, Vcirmland province, wing span 58 mm.

Viirmland (Lindroth & Palm 1934). Niistan 60
3r senare seg en av oss ISAB) flera flygande
exemplar liings en sandig nipa vid Klariilven,
inte l6ngt frin diir Lindroth och Palm varit. Pi
hill pflminde sliindorna om mindre makaonfjliri-
lar, bide till utseende och flygsiitt. De fltig i
maklig takt fram och tillbaka pfr olika hcijd liings
nipan, frin nigon meter ovan vattnet till uppe
bland triiden pfl nipkrcinet.

Di kunskapen om sivdl S. phalaenoide.s som
S. atrata iir liten, dven sett i ett internationellt
perspektiv, fdljer hiir en presentation av de bida
arterna, inklusive en sammanstiillning av alla
hittills kiinda svenska fyndlokaler. Arterna iir
ocksi intressanta att diskutera ur naturvardssyn-
punkt eftersom de belyser ett ofta 6terkom-
mande problem vid uppriittandet av rcidlistor. Ar
arterna naturligt sdllsynta, och kanske beroende
av en ovanlig och eventuellt hotad biotop, eller
iir de fcirbisedda, och isifall vartdr?

Den ene av oss, SAB, svarar fcir uppgifter om
adulta sldndor samt den civergripande texten,
medan EE och PEL svarar fcir uppgifter om lar-
ver samt vattenmiljdkaraktiiristika.
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Utseende
Slaktet Semblis Fabricius omfattas i Europa en-
dast av arterna S. phalaenoides och S. atrata
(Malicky 1983). Vid ett flyktigt piseende liknar
sliindorna, som ndmnts, brokiga fjiirilar med
sina benvita vingar med svarta-svartbruna
fliickar (Fig. 1-2). Likt alla andra nattsliindor,
men till skillnad frin fiiirilar, saknar de dock
vingfjiill och de kan knappast fdrvtixlas med an-
dra svenska insekter. De bida Semblis-artemas
fiirg och teckning civerensstdmmer i grova drag,
och faktiskt trodde Zetterstedt i btirjan av 1800-
talet att de var varieteter av samma art (se Bohe-
man 1846), men slZindorna kan enkelt skiljas pi
bl.a. nedanst6ende karaktdrer (efter Mclachlan
1874-80, Wallengren 1880 och l89l samt efter
bedcimning av riksmuseets och egna exemplar).

Semblis phalaenoides (Fig. l). Vingspdnn-
vidd:55-65 mm (n = 17) (1 ex72mm, coll. K.
Trosell); framvingarna gulaktigt vita med stcirre

och mindre skarpt avgrdnsade svarta-svartblia
fliickar; i framvingens ytterkant en regelbunden
serie med mdrka fldckar; bakvingarna vita med
2-4 svarta-svartblia fliickar i framkanten och ett



nattsLdnda, har vitgenomskinliga vingar med
art, som i mdnga avseenden liknar sin stdrre
biicken, 7.7 1924, spiinnvidd 47 mm (leg. O.
Berglind.

Semblis atrata from Sweden. Male from lnos, Nritsjdbcicken, Htilsingland province, wing span 47 mm.
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brett sammanhiingande mcirkt band i bakkanten;
antenner, kropp och ben svarta (bakersta benpa-
rets tibior stundom mcirkt brungula).

Semblis atrata (Fig.2). Vingspiinnvidd: 42-
55 mm (n = 28) (upp rill 60 mm enligt Wallen-
gren I 891 ); framvingarna genomskinligt vitgul-
aktiga med st6rre och mindre, delvis samman-
fl ytande, svartbruna fl 6ckar; framvingens ytter-
kant utan regelbunden serie med m6rka fliickar
(endast smi skuggningar); bakvingarna genom-
skinligt vitaktiga med 2-3 svartbruna fliickar i
framkanten och mcirka skuggningar kring rib-
bornas utlopp i bakkanten; antenner, kropp, lflr
och tibiornas bas dverviigande svarta-svart-
bruna, tibiorna i rivrigt jiimte tarserna brungula,
siirskilt pi insidan och pi det bakre benparet
som stundom ocksi kan ha delvis brungula 16r.

Sliindornas genitalier erbjuder andra sdkra
kdnnetecken. Fcir hannarna finns dessa tydligt
avbildade i Kachalova (1987, s. 147) och Ma-
Iicky (1983, s. 126), frir honorna i Malicky
(1983, s. 129). Fiirg och reckning verkar inre
skilja sig mellan kcinen. Hos S. phalaenoideshar
konstaterats att honorna har i snitt nigot liingre
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vingar dn hannarna (Kuusela 1998). Aven hos S.
atrata verkr honorna vara i snitt nigot stcirre.
Hos gamla, torrpreparerade exemplar har de
mcirka vingteckningarna ofta brunblekts hos
b6da arterna.

Larverna beskrivs detaljerat i Lepneva ( I 97 I ,
s. 56-63). Kort kan sAgas att larven av S. phalae-
noides iir upp till 45 mm ling och med ett upp
till 70 mm lingt hus (Fig. 8). Det svagt bcijda
huset 6r vanligen uppbyggt av 5-6 skilda seg-
ment som bestflr av uttuggade vdxtdelar. Fronto-
clypeus har en bred, brun mittstrimma som blir
bredare mot den bakre delen och antar en spad-
liknande form. Vidare finns en bred, brun strim-
ma ltings vardera sidan av frontoclypeus. prono-
tum har en diffus, brun fliick p5 var sida om mitt-
linjen.

Larven av S. atrata iir upp till 30 mm ling och
med ett upp till 45 mm lingt hus. Huset har sam-
ma utseende och konstruktion som hos S. pha-
laenoides. Frontoclypeus har en smal, brun mitt-
strimma och en smal, brun strimma liings var-
dera sidan. Pronotum har ett smalt, brunt, diago-
nalt band pi var sida om mittlinjen.
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Svenska namnftirslag
Pfl engelska kallas S. phalaenoides fOr "Spotted

caddisfly". Nflgot accepterat svenskt trivial-
namn finns iinnu inte. I den finliindska r<idlistan

har anviints de svenska namnen "bjOrnspinnarlik
nattsldnda" fdr S. phalaenoides och "rotfjiirillik
nattsliinda" for S. atrata (Kommissionen fcir

rivervakning av hotade djur och viixter 1992).

Att hiinga upp nya insektsnamn pfl andra mfltr
ligt kiinda insektarters iir dock fciga progressivt
eftersom det inte fOder nigra associationer fcir

andra iin de som kan den insektsgrupp som refe-

reras till. Vi fdreslir istiillet namnen "storfliickig
kungsnattsliinda" fdr S. phalaenoides och "smfl-

fliickig kungsnattsldnda" fdr S. atrata. Dessa

namn knyter direkt an till arternas vingm6nster
samt "aristokratiska" utseende och upptriidande
(se nedan).

Utbredning samt fynd i Sverige
Semblis phalaenoides iir funnen inom den norra

delen av den palearktiska regionen med ltiv- och

taigaskogar (Kuusela 1991, 1998), frin Nord-
och Centraleuropa osterut till Sibirien, Sakhalin,
Korea, norra Kina och Japan (Lepneva 1971,

Botosaneanu & Malicky 1978). Utbredningsbil-
den fdr S. atrata dverlappar delvis och striicker
sig frfln Nordeuropa till Sibirien, Mongoliet och

Japan (Lepneva l97l). I Finland fdrekommer
bida arterna civer i stort sett hela landet, om iin
lokalt (Nybom 1960, Kuusela 1998). I Norge dr

blott S. atratafwnen (Andersen & Wiberg-Lar-
sen 1987, Solem & Gullefors 1996). I Sverige

har S. phalaenoides noterats frin Smiland och

Viistergcitland nomrt till Lule lappmark, och S.

atrata frirr VlstergOtland till Lule lappmark
(Forsslund & ljeder 1942, Gullefors 1988, samt

denna uppsats).
Nedan och i Fig. 3-4 presenteras samtliga

kiinda fynd av S. phalaenoides och S. atrata i
Sverige. Totalt 43 lokaler dr kiinda fot S. phalae'
noides och 5l fdr S. atrata, varav 5 respektive

24 lokaler grundar sig pfl larvfynd (fr.o.m.

1980). Under den senaste 20-irsperioden iir S.

phalaenoides funnen pi totalt 15 lokaler i
Sverige och S. atrata pi 35 lokaler. En samman-

stiillning av antalet fyndlokaler fot adulta djur

under olika tidsperioder ges i Fig. 9. Flera av
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uppgifterna grundar sig pi Karl-Herman Forss-

lunds efterldmnade journalnoteringar (FJ)' som

inkluderar fynddata fcir de flesta svenska musei-

exemplar. Journalen ftirvaras i Zoologiska mu-

seet i Lund (sista irtalet ftir fyndnotering iir
1955, Forsslund d6d 1973). Dartill har giorts en

genomging av samlingen i Naturhistoriska riks-
museet i Stockholm (RM; som inkluderar Forss-

lunds samling) samt riktats fdrfrigningar till de

entomologiska museerna i Lund (LM)' Gttte-

borg (GM) och Uppsala (UM). Nya fyndlokaler
har under arbetets ging ocksi viinligen medde-

lats av flera entomologer, bl.a. efter ett upprop i
Ent. Tidskr. nr 3 I 993. Om inte annat anges ned-

an, avses adulta djur.
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Fig. 3. Kcinda fyndlokaler fiir S. phalaenoides i
Sverige. Punkt - fynd 1980-97, cirkel = frire 1980.

Known records of S. phalaenoides in Sweden. Filled
circles = records 1980-97, open circles = before 1980

i Bo Tjeders saml., FJ); Nis, Priistviken vid liikarebo-
stiillet, 24.6 I921 (Tore Ekblom, UM, FJ); Floda, No-
ret, framvingar 1930 (C.H. Lindroth, FJ och RM);
Malingsbo, bro 6ver vatten, 2 ex (Grista Grcinberg, FJ
och RM); Lima, Vaisterdaliilven vid Limedsforsen, I
ex 1933 (leg. E. Dahl, det. Bo ljeder, FJ); Nis, Siiss-
flottan, brick som rinner tjver myr I km frin Daliilven,
flera ex pA 1950-talet (B. Ehnstrdm, pers. medd.);
Riittvik samhdlle, 1 framvinge 2.7 1915 (leg. Christer
Larsen, coll. Tord ljeder, RM). - Hs: Edsbyn (FJ);
Yoxna,22.6 l9l4 (T. Lagerberg, RM, FJ); Ferila,
Svarlin vid Kilbo, I ex 14.6 1943 (leg. O. Lundblad,
FJ och RM); Bollnils, SV Sunnerstaholm, I levande
ex sittande pi grusviigen till Priistnlisgirden juni 1980
(leg. K. Trosell, pers. medd.); Rossin, I ex 1987 (G.
Lindgren, pers. medd.). - Vb: Degerfors, Kulbiicken,
I ex 16.7 1931 (leg. K.-J. Hedqvist, FJ); 3 km N om
Siivar, intill Slivarin, I ex 12.6 1980 (leg. N. Hyden,
pers. medd.); Abyiilven, Abyn, 16 ex 18.6 1986 (leg.
H. Wiirmling, GM); 25 km NNV om Vindeln, Varg-
biicken (lokalen beskriven i Nilsson 1989), I larv
1987 (leg. A.N. Nilsson, pers. medd.); Vindeln,
Ekorrbzicken (RN 715495/166205), 5 larver 15.8
1990 (leg. PEL/EE). - Nb: Nedertornei, Haapasaari,
1 ex 15.6 1948 (leg. Ingvar Svensson, RM); Pajala,
Kengis, Utmockan, I framvinge 1.7 l95l (Ander,
LM, FJ); Rine iilv, Storflholm resp. Polcirkeln, larver
juli 1986 (Nilsson 1986); Pire6, Lillpiteiilven (RN
7276551171895), I larv 13.8 1990 (leg. PEL/EE). -
Lu: Jokkmokk, Lillflforsen (ca 5 km NO om Laka-
triisk intill NB-griinsen), I ex2O.6 1943 (leg. B. Peter-
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Fig. 4. Ktinda {yndlokaler fdr S. atrata i Sverige.
Symboler som i Fig. 3.

Known records of S. alrata in Sweden. Symbols as in
Fig. 3.

sen, FJ och UM).
Semblis atrata. - Vg: Habo, Gjutarbrobiicken (=

Gagnin) (RN 643 1 43ll 39465), 2 larv er I 4. l0 I 985
(leg. PEL/EE). - Nii: Frcisvidal, I ex 17.6 1944 (leg.
Lohmander, GM, det. Forsslund efter genit.-fig., FJ).
- Up: Tierp, Lerin (RN 6711051158235), I larv 8.7
1987 (leg. PEL/EE). - Vs: Lindesberg, viigkant vid
bron S om samiallet, 1 trafikdridat ex 15.6 1983 (leg.
N. Hyden, pers medd.). - Vr: Hagfors bruk, 2 ex juni
1884 (leg. S. Bengtsson, det. Tjeder, LM, FJ). - Dr:
Idre fjall (trol. Lingfiiillet), 12.6 1889 (C.G. Anders-
son, FJ); Idre by, 25.6 1926 (E. Bergstrom, FJ); Idre,
Oja 6, Riskista,2 ex 20.6 1928 (G. Sthen, FJ och
RM); Lima, Dal?ilven vid S6miis by, 2 ex juni 1930
(Axel Olsson, FJ och RM); Sundborn, O Toxen, bdck
Fagertjiirn-Logiirden, 15.6 1930 (Bo Tjeder,.FJ); Silr-
na,4 ex 19.7 1937 (G. Sthen, FJ och RM); Alvdalen,
S J<illen, 2 ex 28.6 1955 (K.-H. Forsslund, RM);
Dala-Floda, Ringforsen, tiver fuktiing ca 150-200 m
frin rilven, 10-tal flygande ex i solsken under sen e-m
ll.6 1978 (2 ex tillvaratagna, leg. J.-O. Bjrirklund,
pers medd.);.Idre,68 ex (!) 18.6 1989 (leg. H. Wirm-
ling, GM); Alvdalen, Gryvlan (RN 680585/137790),
I larv 8.8 1990 (leg. P. Holmberg/EE); Falun, Tall-
bergsbdcken (RN 676160/151040), 17 larver 10.8
1995 (leg. Magnus Bjurman). - Gii: Ovansjri skogar
(coll. Wall., FJ); Torsiker, Dalkarlssjcibiicken (RN
6'702651153584), I larv 1995 (leg. SLU). - Hs: Dels-
bo, I ex juli 1907 (leg. H. Rosin, det. leder, LM, FJ);
Loos, Hiisttjiimsbzicken (O. Sjdberg, FJ); Hiissjaberg,
14.6 l92l (O. Sjiiberg, FJ och RM); Loos, Natsj6-

I I
--,
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biicken, 2 ex1 .7 1924 (O. Sjciberg, FJ, RIVI och UM);
Hudiksvall, Orabiicken (RN 686680/152395), 1 latv
10.8 1984 (leg. PEL/EE); Hudiksvall, ljiirnabiicken

vall, Svartvallstjiirnbiicken (RN 683760/1547 I 0), I
larv 22.7 1993 (leg. P. Holmberg/EE); Hudiksvall,
Prettingvallbzicken (RN 6841251154140, -451-35.
resp. -80/-4090), I larv 9.8 resp. I 1.8 1984, I larv 7.10
1985, 1 larv 12.8 1988, 2 larver 19.7 1989,2 larver
23.7 1993 (leg. PEL/EE, L. Norin/EE resp. P. Holm-
berg/EE); Rickebo, Klubbkallbiicken diir den korsar
viigen tiver SlAtterna, 2-5 ex per observationstillfiil:le
flygande i solsken vid minadsskiftet juni-juli fr6n
1989-95 (leg. K. Trosell, pers. medd.). - Hr: Rindan,
6-7 km nedstrcims Rindalen, bl.a. vid Giilderzingarna
(RN 69012/1377-78), minst 5 ex20-26.6 1985,3 ex
27.6 1988 och I ex 26.6 1994 fltig i solsken mitt pa
dagen river strandzingar, samt I ex 24.6 1994 i solsken
kings ikanten dver en liten iing (RN 69008/13833) (4

eg. R. Lindgren, pers. medd. med
uppstrdms Sodans utlopp i Rindan
-5), minst 5 ex20-26.6 1985, nigra

ex 17.7 1993. 4 ex 24.6 1994 och nigot ex 24.6 199-s

fldg i solsken pi dagen 6ver strandtingar (J.A. An-
dersson via R. Lindgren, pers. medd); Hiirjedalen,
Gldten (RN 688470/138350), I larv 6.8 1990 (leg.
PEL/EE), samt okAnt antal larver 1995 (RN 688321/
138461) (leg. SLU). - Me: Ange. LlinsterAn (RN
6927921145688 resp..-90/-90), 2 larver 14.6 1990
(leg. H. Sdderberg). - An: Forsed, I ex sittande i grii-
set (Gullefors 1985 samt pers. medd.); Solleftei, Laf-
san (RN 7045101151230 resp. -20l-33),2larver 12.6
l99l (leg. H. Sciderberg); Ornskrildsvik, Kunnin (RN
704130/158870), I larv 10.6 1992 (leg. H. Srider-
berg). - Vb: Degerfors sn, Kulb?ickslidens fdrstjks-
park, Storkitatjiirnsbiicken, 3.7 1928 (FJ); Norsjct,
Menstriiskbiicken (RN 7 22045 I | 667 7 O), 2 larv er 24.7
1980 resp. 1 larv 14.8 1990 (leg. PELIEE); Vindeln,
Kulbiicken (RN 7127451168195), I larv 14.8 1983
(leg. PEL/EE). - Nb: Raknds. I ex 28.6 1946 (leg. F.

Nordstr<im, FJ och RM.1. - As: Dorotea. I ex 26.6
1944 (1. Svensson, RM); Marsins utlopp ur Fatsjdn
(RN 72080/15095), 5 ex flygande i solsken pi f-m
20.7 1995 (t ex infingat, leg. R. Lindgren, pers.
medd.) ; Vilhelmina, Lcigdin (RN 7 1 5680/ I 5 845 5), 2
larv er 24.7 I 980 (leg. PEL/EE) ; Vilhelmina, Hornsj6-
biicken (RN 7l9070ll5l5l0),3 larver 13.7 1989 (leg.
L. Bondestad); Bjurholm, Trehdrningsbiicken (RN
7099451167625), 1 larv 10.5 1990 (leg. L. Bonde-
stad); Bjurholm, Myrkanalen (RN 7100851167685
resp. -95155),2 I (leg. L. Bondestad). -
Ly: Lycksele, I (Zett:s saml., FJ och
RM, se ziven Boh orsele, 1908, -09 och -
ll (C.B. Gaunitz, FJ); Sorsele, byn, Rankbiicksdiirn
2.7 1920, Stenskraveltjiirn 14.6-14.7 1921, byn 27 .6
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och 30.6 l921 (Sven G., FJ och 8 ex i RM); Norsj6,
Skepptraskan (RN 72337011649'70), I law 23.7 1980
(PELIEE). - Lu: Jokkmokk, juli 1924 (C.H. Lind-
roth, FJ och RM).

Habitat
Artemas habitatkrav iir inte narmare definiera-
de. Lepneva ( I 97 1, s. 56-63) anger att i f.d. Sov-
jet lever arternas larver bland vegetation pa botG
nen av stillastflende och strdmmande vatten. Bo-
tosaneanu & Malicky (1978) skriver att S. pha-
laenoides kan leva i siviil stillastflende vatten
som i aar med smarre vattenfall samt lugna par-
tier av mindre floder. Kuusela (1991, 1998) ka-
raktariserar narmare dess habitat i Finland, dhr
den rir funnen vid biickar, iar och dlvar. I norra
Finland, drir stcirre populationer petrAffats, fdre-
drar arten lugna partier av alvar med vegetation
pe bofinen samt med busk- och tirtbevuxna
strander, sme6ar och dversvamningsmarker.
Vattnen heir karaktiiri seras som (dys-)oligotrofa
och av god kvalitet. Kuusela noterar dock att ar-
ten aven pAtrdffats vid sura och polyhumdsa vat-
ten vars pH-vtirden temporart understigit 5 vid
virfloder.

Angiende habitatvalet i Sverige, visar de hiir
redovisade fyndlokalerna att S. phalaenoides fo-
rekommer i viisentligen samma typer av miljtier
som i Finland, siledes vid biickar, iar och eilvar.

Flertalet biotopbeskrivningar diirutciver tir
mycket knapphiindiga. Arten verkar i hrig grad
vara knuten till blandskogsomgivna vattendrag
med klart vatten och stenig eller ren sandbotten
(Fig. 5). En ndrmare karaktdristik av svenska
fyndlokaler fcir larver ger Lingdell (1995a), som
pitriiffat enstaka larver av S. phalaenoides i 2-1
m breda, sandiga/steniga och hastigt rinnande
vatten som man kan gfl civer, med dmligen tat
vegetation av nate (Potamogeton), slinga (My-
riophyllum), videcirt (Lysimachia) och starr
(Carex). Vattendragen har ofta varit omgivna av

tdt och skuggande blandskog, och vattnet klart,
humusfdrgat, kyligt och syrgasrikt med medel-
hdgt pH-viirde. I Trehdrningsbdcken i Vtistman-
land har en larv av S. phalaenoides pitrdffats i
en biotop med pH 5.7, medan den fria vatten-
massan hade pH 4.4 (PEL, pers. obs.). Lingdell
(1995a) pipekar att flertalet fyndlokaler ligger
inom mycket fcirsurningskrinsliga marker. Den
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beskrivna typen av vattendrag, med syrerikt vat-
ten av god kvalitet, tycks intressant nog ocksi
gallalha giillt ftir de sydliga utpostlokalerna i
Sverige. Det har t.ex. troligen funnits hrr (Thy-

mallus thymallus) - en fisk med stora krav pi
vattenkvalitet och bottensubstrat - i lokalen vid
Munksjdn-Rocksjdn strax S om Viittern i Smfl-
land (T. Ost, pers. medd). I Thorne & Sj<istrand
(1988) framgir att det finns ett flertal syrerika
tillfldden med god vattenkvalitet och stenig
sandbotten till Viittern, diir det vore vdrt att s6ka
efter S. phalaenoides.

Betriiffande habitatvalet fdr S. atrata, anger
Lepneva (1971) skogsbzickar och andra smfl vat-
tendrag. Nybom (1960) anger likasi bdckar som
habitat i Finland. Aven i Sverige tycks S. atrata
vara knuten i huvudsak till biickar, men flera
fynd av sleindor har ocksfl gjorts vid 6ar och
nigra vid Daleilven. Siirskilt mflnga observatio-
ner av flygande sldndor har gjorts l6ngs Rindan
i Hiirjedalen. Denna 6 strrimmar fcirsiktigt fram
med l6nga striickor av relativ selkaraktdr. An
omges frdmst av tallhed, lokalt ziven granskog,
[r ca l-1.5 m djup, och med bottenmaterial av
huvudsakligen sand med inslag av grdvre stenar.
Flera platser har flera hundra meter linga
strdckor med strandringar, som oversilas vid
kraftiga virfloder, och det eir hdr de flesta obser-
vationerna giorts (R. Lindgren, pers. medd.).
Inga larver av S. atrata har pitrhffats i Randan,
trots att en mdngd bottenfaunaprover tagits. No-
teras bcir att det finns minga ej underscikta smzir-
re tillflriden till Rindan som dr snarlika de loka-
ler i rivriga Sverige varifrin larvfynd fdreligger
(EE och PEL, pers. obs., se ziven nedan). En an-
nan stdrre population av arten, ndra Rickebo i
Hiilsingland, har konstaterats flyga vid den l-
1.5 m breda Klubbkiillbiicken, som erbjuder
sandbotten och en hel del strand- och vattenve-
getation (K. Trosell, pers. medd.). Vidare har
flera sliindor setts sdka sig till panier med finse-
diment och grzis mellan block vid stranden av
Marsin i Asele lappmark, dtir strand- och bot-
tenmaterialet i dvrigt domineras av grova block
(R. Lindgren, pers. medd.).

Angiende de fyndlokaler fcir larver av S.

atrata som registrerats, utg6rs flertalet av smi
(mindre zin 5 m breda), steniga, hastigt rinnande
vattendrag med ofta ett stort inslag av sand i bot-
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tenmaterialet (Fig. 6). Vattnet har varit av sam-

ma karaktdr som fdr S. phalaenoides, d.v.s.

klart, humusfiirgat, kyligt och syrgasrikt med
medelhdgt pH-vdrde. Vegetationen har varit
tdmligen tzit och bestiende av starr och mossor.

Omgivningarna har oftast utgjorts av skuggande
blandskog, men ofta ndra <ippna marker med
stranddngsvegetation. Lingdell (1995b) under-
stryker att dven for S. atrata ligger de svenska
fyndlokalerna inom mycket fcirsurningskdnsli ga

omriden. Intressant nog har ocksi fdr denna art
konstaterats en sydlig utpostlokal av liknande
karaktiir som ftjr S. phalaenoides, niimligen
Gagnin vid Veittern i Vdstergcitland (Lingdell
1995b) - ett vattendrag som fcir dvrigt ocksi
rymmer harr (Thcirne & Sjristrand 1988).

Flygperiod
Av de totalt 27 svenska fyndtillfiillen av adulta
S. phalaenoides frir vilka fingst- eller observa-
tionsdatum dr kzint, ar 20 dmligen jiimnt fdrde-
lade frin 9-26.6 med en topp kring minadens
mitt (Fig. 7). Flygtiden tycks vara nigot tidigare
zin den i Finland, ddr arten flyger frdmst runt
sommarsolstflndet under de tvi sista veckorna i
juni (enstaka exemplar har ocksfl pitraffats fram

Fig. 7. Flygtiderfdr S. phalaenoi.des (n = 27) respek-
tive S. atrata (n = 40) i Sverige enligt datumfdrfynd-
tilft)llen (insamlade eller observerade exemplar),
som gruppe rat s vec kov is.

The Jlight season of S. phalaenoides (n = 27 ) and S.

atrata (n = 40) in Sweden according to the dates of
findings (collected or observed specimens), which
have been arranged weekLy.
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till frirsta veckan i augusti) (Kuusela 1998). An-
giende flygperiodens kingd frir enskilda popula-
tioner, ilr mycket lite kiint. Majoriteten fynd hiir-
rcir frin enstaka exemplar vid respektive lokal.
Vid Fr<isvidalsbticken i Niirke har dock S. pha-
Laenoides observerats under en tviveckors-pe-
riod flr 1846 (Boheman 1846). Vidare anger
Kuusela (1998) att flygperioden kan strricka sig
6ver en minad i norra Finland.

Av 40 svenska fyndtillfiillen av kdnt datum
fcir adulta S. atrata lir 38 relativt jrimnt fbrdelade
frfln I I .6-1 .7 med en topp under de tvi sista
veckorna i juni (Fig. 7). Forsslund citerar i sin
journal O. Sjdberg som skriver apropi fynd av S.

at rat a v id Niitsjdbiicken och Hiisttjiimsbdcken
vid Loos i Hiilsingland: "Fcirekommer siillsynt
vid forsande bdckar, tycks ha helt korl flygtid
omkr. midsommar, ut ungefiir di hiiggen blom-
mar." Vid Rindan i Hiirjedalen, dtir arten obser-
verats under flera 6r, iir de flesta fynden likasi
koncenterade till omkring midsommar (se Fynd-
fcirteckningen). I Finland har fynd av arten note-
rats fr6n 6.6-15.7 (Nybom 1960).

Flygbeteende
Eftersom skindorna sfl seillan observerats - och
dessutom flyger pi ett frir nattsleindor mycket
ovanligt satt - fdftjanar deras flygbeteende att
ndrmare beskrivas. En fdrsta beskrivning av fly-
gande S. phalaenoides gjordes av Lciwenhjelm
ir 1844, som vid den ovan ndmnda Frdsvidals-
bdcken gjorde fdljande observation ndr han upp-
tdckte arten fdr fcirsta gflngen i Sverige: "Ehuru
vid frirsta cigonkastet under flygten lik en strirre
hvit fliiril, skiljes den likvdl snart derifrin, ge-

nom dess vinglande och mer fladdrande flygt.
Den zir ej srirdeles svir att finga, sA vida den icke
drifves af vinden. Den slir ofta ned i grdset, der
den dn kryper pi marken, dn sitter liings nigot
stri. Ofta springer den p6 vattenytan och synes
vara lifligare i sina rrjrelser pi det vita iin pi det
torra elementet. Dess flygt iir tung, och fram-
bringar den derunder ett smattrande ljud med
vingarna." (Boheman 1846). Att arten tycks rcira
sig obehindrat dven pi vattenytan understryks
senare av Porat (1914), som "en junidag vid
middagstiden passerade 6,n, som sammanbinder
Rocksjcin och Munksjdn, och fick se hur en

Nattslcindorna Semblis phalaenoides och S. alrata i Sverige

'fliickig nattskinda' (Holostomis phalaenoides
L.) lugnt och med jdmna simtag fcirflyttade sig
n6gra meter pA vattenytan i riktning mot mig,
tills hon fann vilostad pi ett ndckrosblad. Hon
begagnade diirvid, som jag tyckte, sina stora
framvingar och det med god verkan, ty farten
var jiimn och ganska snabb."

En mycket intressant observation av S. pha-
laenoides giorde Lindroth & Palm (1934) under
deras monumentala insamlingsresa av skalbag-
gar l6ngs Klariilven hr 1933. Under en solig,
lugn och varm kveill vid en hcig sandnipa iakt-
togs att sldndorna "slogo till pi vegetationen el-
ler pi den nakna marken alldeles invid vatten-
kanten. Innan djuren blivit skriimda, var deras
flykt lingsam och fladdrande; varsnade de fara,
fcirscikte de ddremot med snabba kast rddda sig
och giorde deirunder ofta lflnga flygturer ut 6ver
vattnet. Ldnge brukade det dock ej drcija, innan
de fltervdnde till nipan, som fcireftjll vara deras
iilsklingstillhill. Niista fdrmiddag, di vddret
fortfarande var vackert, uppfadde Neuronia (=
Semblis, fdrf. anm.) pi samma plats och i n6got
strirre antal."

Under en inventering av sandmarksinsekter
kings Klardlven 6r I989 kunde SAB bekrdfta att
nipor tycks vara gynnsamma frir S. phalaenoi-
des.Frin krcinet av en nipa vid Gravol iakttogs
den 17.6 uppskattningsvis ett tiotal exemplar
flyga i starkt solsken kl. 17.00-17.30 (sommar-
tid). Sliindorna flrig ledigt och lugnt fram och
tillbaka pi olika h<ijd utefter nipan, frfln nigon
meter ovan iilven till uppe bland triiden pi nip-
krcinet. Intressant nog upphdrde sliindorna att
flyga under ca l0 minuter di solen gick i moln,
fcir att omedelbart iteruppta flygningen dfl solen
visade sig igen. Ett exemplar infingades, som
var en hanne. Tvi dagar innan de flygande slzin-
dorna iakttogs pitraffades en S. phalaenoides ph
en glest videbevuxen sandbank pfl niiset Ruds-
lingen (Fig. 5), 4 mil S om fciregiende lokal. Un-
der sen eftermiddag i starkt solsken fl<ig pkits-
ligt en hanne upp ur en videbuske, ca 5 m frin
dlven. Detta exemplar infingades omedelbart,
vilket intetgjorde fortsatta iakttagelser av flyg-
beteendet. Slutligen bcir ndmnas en observation
av en hona, vid den betydligt mindre men likasi
i sandig jord meandrande Svartin inom norra
Brattforsheden i Veirmland (se Berglind et al.
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1997). Den hdr individen kom flygande ensam
en solig eftermiddag den 16.6 1990, ca I m ovan
vattnet vid en lugnflytande meanderbige. Trots
minga ytterligare bescik av SAB i soligt viider i
juni 1989-97 vid bide Klariilven och Svartin har
inga fler sldndor observerats.

Sammanfattningsvis kan siigas att S. phalae-
noides flyger liings vattendrag i solsken, fciretrd-
desvis under sen eftermiddag-tidig kviill, med
ett flygsiitt likt en stcirre dagfjiirils, t.ex. en ma-
kaon- eller kanske dnnu mera en hagtornsfjiiril.
Enligt Kuusela (1991, 1998) er detta flygande
en del av artens svdrmning och kan pigi under
flera timmar. Arten kan ocksfl fdreta snabba, rik-
tade rcirelser flera hundra meter om den blir
skriimd. Kuusela menar att dessa flyktrcirelser
fciranlett en uppfattning i gammal litteratur att
arten skulle migrera. Mclachlan (1874-80) re-
fererar bl.a. till att migrerande svdrmar flera
ginger har setts i dstra Preussen och att ett hund-
ratal individer utan svirighet kunnat infingas!

Vi har inte funnit nigon beskrivning i littera-
turen av flygbeteendet fdr S. atrata och vi har
inte heller sjdlva sett nigra flyga. Flera rappor-
trjrer har dock observerat arten flyga i solsken
med relativt l6ngsam, vinglig flykt piminnande
om dagfjiirilars. Vid Rindan i Hiirjedalen har
Roine Lindgren vid minst fem tillfiillen observe-
rat arten flyga civer stranddngar i solsken mellan
kl. I 1.30-13.00. Pi andra hill har flygande sldn-
dor iakttagits kl. 10.45-1l.30, "mitt pi dagen"
respektive under sen eftermiddag - alltid i sol-
sken (R. Lindgren, K. Trosell och J.-O. Bj6rk-
lund, pers. medd.).

Larvernas ftidoval och upptrldande
Semblis-larver (Fig. 8) har observerats krypa
omkring pA vattenvrixter, och deras frida har an-
tagits bestfl av vrixtdelar och mikroskopisk p6-
viixt (Lingdell 1995a och b). En detaljstudie av
en larv av S. atrata i Menstrdskbdcken i Viister-
botten visar att de kan dta alger, och det enda
maginnehillet i fem dissekerade larver av S.

atrata frin Tallbergsbiicken i Dalarna var vaxt-
delar (EE och PEL, pers. obs.). Vegetabilier ut-
grir dock bara en del av fridan. En underscikning
av maginnehillet i larver av bida arterna och
frfln flera lokaler visar att de i hdg grad [r rov-
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Fig. 8. l,arven av S. phalaenoides bygger sitt upp till
70 mm ldnga, strutliknande hus av stdrre vtixt-
fragment som arrangeras i ringar. Endast tio laryer
har hittills pdtrciffats i Sverige. Den avbildade larven
frdn Vdsterbotten, Vindeln, Ekorrbdcken 15.8 1990.
Teckning: E. Engblom.

ktrva of S. phalaenoides fromVAsrcrbotten province,
northern Sweden. Hitherto only ten larvae have been

found in Sweden.
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djur (Tab. 1 ). Fj adermygglarver (Chironomidae)
har huvudsakligen svalts hela medan civrig foda
varit mer eller mindre tuggad. Fcidans skick in-
dikerar att den ej var dod di den intogs. Det kan
synas miirkligt att larver av SembLis, med sitt
lflnga och krcikta hus att sleipa pi, har fcirmitt att
fflnga snabbsimmande bytesdjur som larver av
dagsliindorna Baetis och C e ntropt il um. Faktum
zir dock att Semblis-larver kan r6ra sig mycket
snabbt river kortare strrickor. Som andra stora
phryganeider har Semblis ett hoppspringande
rcirelsemcinster.

Maginnehillet i de tvi Semblis-arterna pi-
minner i h<ig grad om maginnehillet frin larver
av nattslrindan Rhy ac ophila nubila, sdvsldndan

Sialis lutaria och beicksltindan Diura nanseni,
som alla iir allmiint forekommande i och om-
kring de biotoper diir vi pitriiffat Semblis-larver.
Nigon av de nrimnda arterna, likvdl som andra
konkurrerande rovdjur, fanns vid l00Vo av Sem'
blis-biotoperna.

Att dcima av det relativt stora antalet fynd av

flygande S. phalaenoides vid Klardlven i Vzirm-
land under en ling tidsperiod (se Fyndfbrteck-
ningen) tycks denna zilv rymma en ovanligt stor
population av arten. En miirklig omsttindighet 6r
dock att larver av S. phalaenoides aldrig pitr2if-
fats i Klardlven. Detta trots att det finns 6ver 300
registrerade bottenfaunaprover tagna l6ngs hela
dlven inklusive vid nipor och i avsndrda restvat-
ten (av EE och PEL m.fl.). Prover har tagits pi
ett standardiserat satt, dels vid stranden, dels
utet sa lingt man kan gi (alternativt till mitten
av mindre vattendrag), och dels mittemellan
dessa prover (fdr metodik, se Engblom & Ling-
dell l99l). En m<ijlighet dr att larverna utveck-
las i mindre biflriden till Klarzilven och att blott
flygaktiviteten koncentreras till zilvstranden.
Rent sannolikhetsmdssigt kan man emellertid
tiinka sig att larverna undgfltt infingning helt
enkelt p.g.a. den mycket sttirre bottenarealen
jiimfort med vid de mindre vattendrag ddr larver
pitrdffats. Larverna kan ocksi leva pi si djupt
vatten att de undgitt proven. I RAne ?ilv har dock
tvi fynd gjorts pA liknande provvattendjup som i
Klardlven (Nilsson I 986).

Det verkar som om larverna av SembLis nor-
malt forekommer mycket glest i Sverige. Av de

ll 223 bottenfaunaprover frin Limnodata HBs

Naftsltindorna Semblis phalaenoides och S. atrata i Sverige

Tab. 1. Frida fdr larver av S. phalaenoides och S,
atrata. Maginnehdllet har undersiikts i I individfrdn
tre olika lokaler fdr respektive art. Andelen anges
som: x liten, xx medelhdg, xxx dominerande andel i
maginnehdllet. Lokalerna fbr S. phalaenoi.des tir:
Ekorrbticken i Vb, Trehrirningsbiicken i Vs, och LiLl-
pitecilven i Nb; lokalernafdr S. atrata iir: Gjutarbro-
biicken i Vg, och Menstriiskbiicken och Kulbiicken i
vb.

Prey for larvae of S. phalaenoides and S. atrala. The
stomach contents of I individual from three separate
localities have been analyzed for each species. The

fraction of prey items is indicated as: x small, xx
intermediate, xxx dominating fraction of the stomach
contents.

F<ida/Prey S. phalaenoides S. atrata

Diptera, Chironomidae,
fjiidermyggor
Orthocladinae
Tanypdoinae

Neuroptera, nltvingar
Sialis
Trichoptera, nattsldndor
Oxyethira
Stenophyllacini
Ephemeroptera, dagsldndor
Leptop hle bia marg inata
L. vespefiina
Baetis niger
B. fuscatus
Centroptilum luteolum
Plecoptera, biicksliindor
Nemoura
Diverse insektsrester/
Insect fragments
Alger/Algae

xxx
x

xxx
xxx

x

x

x
x
x
x
x

x
x

databas som ligger till grund fcir de artutbred-
ningskartor som redovisas i Degerman et al.
(1994), pitriiffades larver av S. phalaenoides i
blott 3 prover (3 olika lokaler) och av S. atratai
28 prover (22 lokaler). Vid Naturvirdsverkets
riksinventering av bottenfauna i I 232 sktlda
sjdar och vattendrag 1995 gjordes inget fynd av
S. phalaenoides respektive tvi fynd a\ S. atrcta
(varav det ena noterades intill en tidigare kiind
fyndlokal). Sedan 1994 har Limnodata HBs da-

xx

ll

x

x
x
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tabas utcikats med ytterligare I 234 prover, som
resulterat i ett enda nyfynd ay S. atrata. I ndstan
samtliga dessa fyndprover har det rcirt sig om
enstaka larver. Intressant att notera 6r att larver
av S. atrata pAtraffats vid flera provtagningstill-
fiillen i Prettingvallbdcken, Tjiirnabeicken och
Svartvalldztrnsbdcken i Hiilsingland, men inte i
nigon av 80 andra bdcklokaler inom en radie av
20 km som undersdkts regelbundet sedan 1981.
Det finns ingen anledning att tro att arten skulle
ha fcirbisetts i de andra bdckarna dven om lar-
verna synes upptreida i si l6ga Atheter som 0.05-
0.2 individer/m2 ddr de fcirekommer. Den hittills
ttitaste fdrekomsten av larver av S. cttrata, 2.8
individer/m2 ( l7 larver), har noterats i Tallbergs-
bticken i Dalarna. Motsvarande siffra frir S. pha-
laenoides iir 0.8 individer/m2 (5 larver), i Ekorr-
bicken i Vzisterbotten. Larver ay S. atrata har
pitreffats fr6n maj-november och de fi larvfyn-
den av S. phalaenoides har gjorts under augusti
och oktober.

En ndrmare granskning visar att Semblis-
larverna i strommande vatten endast pfltriiffats i
smi, vegetationsrika lugnvattenmikrobiotoper,
medan Rhyacophila och Diura finns i sivdl
dessa miljrier som i merparten av civriga mikro-
biotoper inom det strcimmande omr6det. Av de
totalt 6 m2 bottenyta som undersdkts vid flertalet
av fyndlokalernafor Semblis torde i snitt mindre
dn TOVo av ytan ha ldmpat sig frir Semblis,
medan ca70Vo liimpat sig frir Rhyacophila och
Diura. De bida senare 5r anpassade till ett liv i
strcimmande vatten. Mflnga husbyggande natt-
sldndor i strrimmande vatten bygger tunga hus
av sand och/eller grus, och kan pi si vis hilla sig
kvar i strrimmen. Fbr Semblis-larverna, med
sina lAnga och ldtta hus av viixtdelar, iir det san-
nolikt mycket svflrt att hilla sig kvar i och fram-
fcirallt jaga i strdmmande vatten. Semblis-lar-
verna torde siledes utnyttja endast sm6 nischer i
lugna partier av strcimmande vatten.

Intressant att notera zir ocksi att av totalt ca
1000 underscikta maginnehill frfln ciring, lax,
harr, regnbflge, elritsa, amerikansk biickdring,
sik, giidda, abborre, gers, stensimpa, bergsimpa,
lake, mort, lcija, sarv, braxen, sutare, grcinling,
nissciga och flodkriifta har inget innehillit larver
av Semblis. Semblis har iiven saknats i de totalt
150 strcimstarefekalier som underscikts. Dare-
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mot har larver av Rhyacophila, Sialis och Diura
varit vanliga i maginnehillen hos ett flertal av
ndmnda fiskarter och inte ovanliga i strdmstare-
fekalier. Det verkar siledes som att predation
frin andra arter inte zir en szirskilt viktig anled-
ning till de glesa populationerna av Semblis.

MZirkligt dr att Semblis-larver kortare dn 5.5
mm inte noterats i nigot av de 30 prover som
fdrfattarna tagit del av, trots en ganska stor upp-
miitt variation i ltingder. I det prov med l7 larver
av S. atrata som insamlats r Tallbergsbdcken va-
rierade ldngden frin 5.5- 10.5 mm. I normala fall
fir man in betydligt fler smivuxna an storvuxna
larver av en given art, och av andra phryganei-
der har vi pfltriiffat larver ner till I mm liingd.

Naturligt siillsynta?
Arter med stora utbredningsomriden frirekom-
mer i regel pi m6nga lokaler samt tenderar att
vara lokalt allmhnnare an arter med mera be-
greinsad utbredning (se t.ex. Gaston & Lawton
1988, Gaston 1991, Hanski et al. 1993, Gaston
1994). Med tanke pfl den vida utbredningen frir
S. phalaenoide.r och .S. atrata slrydl globalt som i
Sverige, kunde man fOrveinta sig att de skulle
vara lokalt allmdnna. Si tycks emellertid siillan
vara fallet (eiven om vissa spektakukira undan-
tag noterats av Mclachlan 1874-80). Varlcir har
sA relativt fi individer av S. phalaenoides och S.

atrata observerats i Sverige?
Frirst kan konstateras att de storvuxr.a Sem-

blis-artemapassar in i ett generellt mdnster mel-
lan lokal abundans och kroppsstorlek, d:ir stcirre
arter normalt iir sdllsyntare dn mindre (se Gaston
1994). Mrjnstret iir dock mindre vdl styrkt fdr
insektspopulationer (Gaston & Lawton 1988)
och det kan i sin tur korreleras till flera andra
faktorer, bl.a. rrofisk nivi (se Gaston 1994).
Semblis-larverna dr rovdjur, och behnner sig sfl-
ledes relativt hdgt upp i nZiringskedjan. Alla vat-
tenlevande skindlarver som vi pitraffat och med
sdkerhet vet rir rovdjur har alltid haft viildigt liga
populationstdtheter jiimfcirt med rivriga funktio-
nella grupper, d.v.s. detritushtare, filtrerare, srin-
derdelare och skrapare. Vi har 6 andra sidan hit-
tat de sympatriska och likaledes rovlevande
larverna av Rhyacophila, Sialis och Diura i be-
tydligt stdrre antal och pA minga fler lokaler dn
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Semblis. Att Semblis-larverna helt enkelt skulle
ha undgitt upptAckt i st6rre utstriickning bedci-
mer vi som fdga troligt, med tanke pi de mycket
omfattande bottenfaunaunderscikningar som ut-
fcirts i biickar, iar, iilvar och sjriar river hela lan-
det, och som diskuterats ovan.

Att de adulta sldndorna i vrisentlig grad skulle
ha frirbisetts verkar likasA besynnerligt med
tanke pi deras irigonfallande yttre och dagaktiva
leverne. Av Fig. 9 framgflr att det 16ga antalet
fynd av adulta djur iindi till viss del reflekterar
graden av uppmiirksamhet pi dessa slzindor.
Flest fynd har glorts under perioderna 1920-60
samt 1980-97 - da ett konsekvent insamlande
av uppgifter har zigt rum, dels av Karl-Herman
Forsslund, dels av oss. (Notabelt rir att Forss-
lund, virt lands frdmste nattslzindekiinnare i bdr-
jan och mitten av 1900-talet, sjrilv inte tycks ha
sett nflgra S. phalaenoides i naturen: alla exem-
plar i hans samling har tagits av andra samlare.)
Nattskindekrinnarna i landet har aldrig varit ni-
got stort skrfl, och de har knappast heller 6kat de
senaste decennierna. A andra sidan borde dven
andra entomologer, inte minst fjlirilsintressera-
de, liigga meirke till dessa after. Av de elva fynd-
rapportcirer som observerat adtlta Semblis under
den senaste 20-irsperioden dr tre nattsleindeklin-
nare, fem andra entomologer och tre allmdnt na-
turintresserade personer (inklusi ve fiskare). Ett
upprop i ET 1993 resulterade i svar frin blott tre
nya rapportcirer. Nzir Kuusela (1991) riktade fcir-
frflgningar till entomologer i Finland om S. pha-
laenoides steg antalet fynd mera, frin totalt 76
fdre 1980 till 107 tio 6r senare.

Mot bakgrund av nuvarande kunskap kan ar-
terna onekligen karaktdriseras som "naturligt"
sdllsynta. Likvlil iir sliindorna totalt sett funna
inom ett ganska stort spektrum av vattendrag, i
Finland har S. phalaenoides t.o.m. kallats eury-
top (Kuusela 1991, 1998). Arter kan dock vara
siillsynta trots att deras biotoper inte frjrefaller
vara srirskilt ovanliga. SA lir inte sdllan fallet
med geografiskt marginella populationer av en
art, d.v.s. sfldana som befinner sig i periferin fdr
artens utbredning (se t.ex. den eleganta studien
av virvelbaggar omkring "Limes norrlandicus"
av Svensson 1992). Kuusela (1991, 1998) me-
nar att detta mdnster kan giilla for S. phalaenoi-
des, dar arten blir allt sallsyntare i vdstra kanten
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Fig. 9. Antalet kiinda Lokaler fdr adulta S. phalae-
noides och S. atrata under olika tidsperioder Arterna
upptiicktes i Sverige fdrsta gdngen 1844 respektive
I 832.

Number of known localities of adult S. phalaenoides
and S. atrata in Sweden at dffirent time periods. The
two species were discovered in Sweden for the first
rime in 1844 and 1832 respectiveLy.

av sitt utbredningsomride frin Finland till
Sverige. Som Kuusela anger, riverensstdmmer
detta utbredningsmdnster med begreppet "diffu-
sive rarity" som introducerades av Schoener
(1987), och som avser att en art blir allt glesare
fdrekommande mot kanten av sitt utbrednings-
omride. Men Kuusela tilliigger ocksi att de
sammanlagda fynden iir si spridda att begreppet
"suffusive rarity", d.v.s. arten zir szillsynt inom
hela dess utbredningsomride (Schoener 1987),
kan vara giltigt fdr S. phalaenoides. Ifall eventu-
ellt bflda Semblis-arterna rir sdllsynt fcirekom-
mande inom hela deras utbredningsomriden har
vi att gdra med Ne anmiirkningsvdrda undantag
mot det ovan ndmnda generella mdnstret om ett
positivt samband mellan utbredningsarea och
lokal abundans (fr Gaston 1994, s.162).

En alternativ fcirklaring till Semblis-arternas
seillsynthet i Sverige dr att de trots allt dr ekolo-
giskt specialiserade pi en ovanlig biotop. Detta
kan likasi vara en f<iljd av att de hiir befinner sig
pi griinsen frir sin utbredning, eftersom den
sammanlagda miljrimiissiga liimpligheten i regel
minskar frfln centrum av en arts utbredningsom-
ride mot periferin (Brown 1984). En indikation
pil att Semblis dr habitatmiissigt starkt begrdnsa-
de i Sverige rlr att deras larver paradoxalt nog
bara dr funna i friska, lite ndringsrikare vatten-
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drag med medelhciga pH-veirden - inom fcirsur-
ningskiinsliga omreden. Fcirmodligen dr detta en
ovanlig typ av vatten. Man skulle kunna teinka
sig att fyndmdnstret delvis dr av sent ursprung
och en fdljd av bl.a. den cikande fcirsurningen,
som kanske trdngt undan arterna frfln minga 1o-

kaler som tidigare var bebodda. Detta motsAgs
dock av att antalet fyndlokaler per 20-6rsperiod
fdr adulta djur inte ar stdrre fore jiimfcirt med ef-
ter 1980 (Fig. 9). Arterna tycks diirtill vara habi-
tatmdssigt begriinsade av att larverna kriiver en

viss typ av lugnvattenmikrobiotoper inom
strrimmande vatten, som tidigare ndmnts. Vidare
brir noteras att de vattendrag som lir bebodda av
Semblis verkar rymma generellt sett stora natur-
viirden, med flera andra siillsynta och rridlistade
evertebrater, t.ex. Rine rilv i Norrbotten (Nils-
son 1986) och Svartin i Vrirmland (Berglind et
al.1997).

Hotsituation
Semblis phalaenoides och S. atrata iir rcidlistade
i bflde Finland ("Hiinsynskriivande"; Kommissi-
onen frir dvervakning av hotade djur och vzixter
1992, s. 126) och Sverige. I Sverige fdrs de till
kategori 3 ("Siillsynta") respektive 4 ("Hdnsyns-
kriivande"; Ehnstrdm et al. 1993). Lingdell
(1995a och b) menar att bida arterna frrimst ho-
tas av fcirsurning och sannolikt ocksi av strand-
ndra skogsbruk. Vidare att de kan skadas av syr-
gastdrande fciroreningar, grumling av vattnet
samt av iindrad flddesrytmik. F6r att trygga ar-
ternas fortlevnad i nuvarande numerdr miste it-
giirder vidtas mot samtliga dessa hot, bl.a. ge-
nom att stiivja Okande fdrsurning, spara bland-
skogsbevuxna skyddszoner ltings striinderna
samt undvika vattenkraftreglering (Lingdell
1995a och b).

Siikerligen har cikad fdrsurning drabbat och
riskerar att drabba vattendrag med Semblis.
Minga av de vatten som idag ligger i riskzonen
dr dock fciremil fcir nitisk kalkningsverksamhet

- om de innehflller lidelfisk. Men naturligtvis dr
detta en riiddning endast pfl kort sikt. Vi vet hel-
ler inte om kalkningen hjiilper jtst Semblis,
Kalkning leder normalt till artrikare bottenfau-
nasamhdllen, men sett civer ett stort antal kal-
kade vatten verkar dessa sammanlagt hysa fdrre
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arter dn ej fcirsurade okalkade vatten (EE och
PEL, pers. obs.). Troligen har en del koloni-
serade vattendrag, speciellt i landets stidra delar,
dven f<iriindrats genom rikad eutrofiering. Detta
giiller t.ex. Frdsvidalsbiicken i Niirke (H. Ljung-
berg, pers. medd.), ddr S. phalaenoides sigs se-

nasr 1846.
Diirtill har siikerligen den dramatiska utbygg-

naden av vattenkraft i Sverige (se t.ex. Bernes
1994) medfdrt att itskilliga av de vattendrag diir
sldndorna observerades under 1900-talets fdrsta
hiilft vid det hdr laget iir reglerade. Flera studier
har visat att art- och individrikedomen av siveil
nattsleindor, dagsldndor som andra akvatiska in-
sekter minskar i vattendrag som regleras (Gulle-
fors & Sjdberg 1987, Englund & Malmqvist
1996, Malmqvist & Englund 1996, Englund et
al. 1991). Orovdckande dr det dkande intresset
fcir s.k. minikraftverk, eftersom Semblis ofta
tycks leva i vattendrag av den storlek som nu
hotas av utbyggnad. Det dr krint sedan tidigare
att rdknat per utvunnen energienhet blir de eko-
logiska skadorna oftast stOrre av minikraftverk
In av stora kraftverk (Nilsson 1982). Det finns
risk att Semblis-larverna piverkas negativt av
den iindrade flddesrytmiken, bl.a. pfl grund av
att en minskad art- och individrikedom av andra
insektslarver kan leda till problem med fddotill-
gingen f6r de storvuxna, rovlevande Semblis-
larverna. Siirskilt allvarligt kan vara om noll-
tappning tilliimpas, iiven tillfiilligt, eftersom vis-
sa nattsldndelarver har svirigheter med syre-
upptagningen i stillastiende vatten (Philipson
1 954). Den rovlevande nattsl6ndan Rhyacophila
nubila, som ofta observerats tillsammans med
Semblis (EE och PEL, pers obs.), har konstate-
rats fdrsvinna helt nedstr<ims ett kraftverk med
nolltappning (Gullefors & Sjdberg 1985).

Vidare ar det ett sorgligt faktum att minga
skogsbiickar fcirstcirts av det tills f<ir helt nyligen
mycket virdslcisa storskogsbruket, som ofta inte
efterldmnat nigon ndmnvtird skyddszon av skog
kring biickarna (se t.ex. Bernes 1994). En ftir-
hoppningsvis mindre vanlig hotfaktor dr direkt
avtappning av vattendrag, som konstaterats vara
orsaken till det hittills enda dokumenterade ut-
driendet av en population av S. phalaenoides i
Finland (Kuusela l99l ).

Risken ar stor att alla ndmnda hotfaktorer re-
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sulterat i att Semblis-artema idag frirekommer i
ett glesare natverk av liimpliga vattendrag iin
fdrr. Siirskilt allvarligt kan vara om avstenden
mellan koloniserade vattendrag blivit/blir si
stora att spridning mellan dem inte liingre iiger
rum. Risken fcir utdriende av mer eller mindre
slumpvisa faktorer kan di rika dramatiskt fdr de
kvarvarande isolerade populationerna, i synner-
het om arterna dessutom upptriider i liga nume-
riir (fr t.ex. Thomas 1990, Hanski & Simberloff
1997).

Mycket iterstir annu att kira om Semblis-ar-
terna fdr att batffe ringa in deras krav pi livs-
milj6. Vi behciver ocksi veta mer om deras aktu-
ella utbredning fdr att sdkrare kunna bedcima
deras hotsituation i Sverige. Genom att fdrst
inventera de gamla fyndlokalerna vore mycket
vunnet. Med tanke pi flygvanorna borde det
vara mrijligt att pivisa flygande skindor med
koncentrerade insatser under flygtiden (under
fcirutsiittning att de kldcks varje ir). Mdare iir
bottenprovtagning efter larver, men ocksi
direkta observationer av larver vid soligt viider,
en metod att finna arterna under en stcirre del av
6ret.

Tack
Artikeln till[gnas minnet av Karl-Herman Forsslund
(t 1973), vars noggrannajournalnoteringar ligger till
grund fdr vir kunskap om Semblis-arternas utbred-
ning i Sverige i iildre tid. Forsslund var en pionjiir
inom entomologisk naturvird, och en av Sveriges ge-
nom tiderna mest mingkunniga entomologer. Vidare
riktas ett hjartlgt tack till: Bo Gullefors, Hudiksvall,
Kalevi Kuusela, Oulu (Finland), och Bo W. Svensson,
Uppsala, ftir uppmuntran och kloka synpunkter pi
manuset; Roy Danielsson, Lund, som gjorde Karl-
Herman Forsslunds journalnoteringar tillgiingliga:
Bert Gustafsson. Lars-Ake Janzon och Per Lindskog
(t), Stockholm, som fdrmedlade fynduppgifter ocf,
visade riitt i samlingarna pi..riksmuseet; Hikan
Ljungberg, Lund, och Torbjcim Ost, Knivsta, ftir bl.a.
diverse intressant muntlig information om lo"kalers
utseende; samt inte minst Rune Axelsson. Akers-
berga, Magnus Bjurman, Falun, Jan-Olof Bjcirklund,
Stockholm, Lena Bondestad, Ume6, Bengt Ehnstrcim,
Uppsala, Claes Eliasson, Lindesberg, Per Holmberg,
Nils Hyddn, Enkciping, Gunilla Lindgren, Giivle,
Roine Lindgren, Giivle, Torbjrirn Lundberg, Stcillet,
Anders N. Nilsson, Mullsjti, Lars Norin, Stockholm,
Kjell Trosell, Bollniis, Dan Salmonsson, Strillet, och
Hikan Sciderberg, Hdrniisand. fdr alla sentida obser-
vationer och fynduppgifter. SAB riktar ett siirskilt
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tack till Liinsstyrelsen i Viirmlands ldn som finansie-
rade insektsinventeringen i Ovre Klariilvdalen och pfl
Brattforsheden under 1989 respektive 1990, och PEL
och EE vill speciellt tacka Naturvirdsverket samt alla
liinsstyrelser och kommuner som finansierat de bot-
tenfaunaprovtagningar som ligger till grund fcir flera
av de uppgifter om larver som liimnas i denna artikel.
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