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Nya provinsfynd av nattsländor (Trichoptera) i Sverige
2003
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Eight new records of Trichoptera are found in the Swedish provinces Östergötland, Dalar-
na and Hälsingland, in the summer of 2003. Two species, earlier only found as larvae, were
also captured for the first time as adults in Östergötland and Hälsingland. The most inter-
resting finding is the leptocerid Ylodes detruncatus (Martynov), from the province of Da-
larna, which is the third record in Sweden and has not been reported from Sweden in the
last fifty years.
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Resultat och fyndförteckning
De 50 fångstplatserna gav 6 459 individer av 98
arter. Av dessa tillhör 125 individer åtta arter
nattsländor som är nya provinsfynd eller är adul-
ter av två arter, som tidigare endast registrerats
som larvfynd i provinsen. Ingen av de i Ånger-
manland fångade 2 758 nattsländorna av 60 arter
är nya för provinsen.

I nedanstående förteckning är samtliga arter
nya för provinsen förutom där (Ad.) anger att ar-
ten tidigare tagits endast som larver. Alla natt-
sländor är fångade och bestämda av mig.

Nomenklatur och artnumrering följer Gulle-
fors (2002). Koordinater anges enligt Rikets Nät
(RT90).

Östergötland
7. Agapetus ochripes, (6 FF , 26 CC ), (Ad.), Om-
berg, Stocklyckehamn (RN 6465433, 1430047), 16-
17.7.2003, ljusfälla 15W.
11. Hydroptila angulata, (F ), Omberg, Stocklycke-
hamn (RN 6465433, 1430047), 16-17.7.2003, ljusfälla
15W.
23. Orthotrichia costalis, (8 CC ), Omberg, Stock-
lyckehamn (RN 6465433, 1430047), 16-17.7.2003,
ljusfälla 15W, (6 FF , 7 CC ), Motala ström, Borens-
berg (RN 6493140, 1469402), 18.7.2003, slaghåv-
ning.

Inledning
Min kartläggning av nattsländornas förekomst i
Sverige var sommaren 2003 inte lika intensiv
som 2002. För att försöka få tag i fler individer av
den ej bestämda Apatania sp. (Gullefors 2003)
samlade jag i Omberg, Östergötland under ett par
dygn i juli och augusti 2003. På väg från Omberg
övernattade jag i Dalarna. Också där infångades
nattsländor. I Hälsingland och Ångermanland be-
sökte jag flera platser där jag inte tidigare fångat
sländor. Insamlingarna resulterade i nya provins-
fynd, som beskrivs i artikeln.

Material och metoder
Nattsländorna har tagits med slaghåv eller i ljus-
fälla. En av ljusfällorna har bestått av ett 15 W
UV-lysrör, som lagts över en plastbalja med vat-
ten tillsatt med några droppar diskmedel. Ström-
källa har varit ett 12 V batteri. Lysröret har på
flera platser fått lysa från en halvtimme till en
timme, på ett par platser hela nätter. Vid Nyboån
i Hälsingland och Forsån i Ångermanland har
fällor med 18 W UV-lysrör suttit uppe hela sä-
songen. Totalt har jag slaghåvat och fångat i ljus-
fällor på 50 platser vid dammar, sjöar, bäckar, åar
och älvar i Östergötland (7), Dalarna (6), Häl-
singland (23) och Ångermanland (14).
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181. Beraea maura (7 FF , 15 CC ), Omberg, Stock-
lyckebäcken (RN 6465433, 1430047), 17.7.2003,
slaghåvning, (2 FF , 5 CC ), Omberg, Dämmet till
Viltvattnet (RN 6466000, 1432841), 17.7.2003, slag-
håvning.

Dalarna
207. Leptocerus tineiformis, (C ), Övre Hillen, Ludvi-
ka (RN 6671501, 1468385), 17-18.7.2003, ljusfälla
15W.
220. Ylodes detruncatus, (1 F , 3 CC ), Övre Hillen,
Ludvika (RN 6671501, 1468385), 17-18.7.2003, ljus-
fälla 15W.

Hälsingland
15. Hydroptila pulchricornis, (F ), Kyrksjön, Forsa
(RN 6847123, 1560053), 8.7.2003, slaghåvning, (F ,
C ), Sörsjön (RN 6864525, 1578610), 7.7.2003, slag-
håvning.
23. Orthotrichia costalis, (F ), Tillsjötjärnen, Stocka
(RN 6865023, 1580488), 7.7.2003, slaghåvning, (5
FF , 2 CC ), Ingan, Näsviken (RN 6850186,
1556324), 8.7.2003, slaghåvning, (F ), Ångersjön
(RN 6823152, 1562227), 10.7.2003, slaghåvning,
(F , C ), Lillfjärden, Hudiksvall (RN 6847436,
1568738), 10.7.2003, slaghåvning.
47. Ecnomus tenellus, (10 FF ,1 C ), Hedsjön (RN
6821160, 1565390), 10.7.2003, slaghåvning, (9 FF ,
1 C ), Norrsjön (RN 6864357, 1578893), 11.8.2003,
ljusfälla 15W.
198. Ceraclea alboguttata, (1 F , 1 C ), (Ad.), Harsjö-
bäcken, Holm (RN 6864937, 1577544), 11.8.2003,
ljusfälla 15W.

Diskussion
Årets nya provinsfynd är inte lika många som
2002 års, vilket lätt förklaras av att insamlings-
intensiteten inte varit lika stor. Fjolårets 46 nya
provinsfynd av vuxna nattsländor baserades på
fångst av närmare 50 000 individer av 140 arter
medan årets åtta nyfynd utgår från 6 459 indivi-
der av 98 arter. Antalet insamlingsplatser var
bara något fler (ca 60) 2002 jämfört med 2003
(50). Liksom flera av förra årets redovisade ny-
fynd fyller flera av fynden från 2003 endast i ut-
bredningsluckor som finns i min katalog (Gulle-
fors 2002). Några av fynden skall dock kom-
menteras.

23. Orthotrichia costalis. De nya fynden utö-
kar antalet noterade provinser för arten till tolv
och visar att den snarare är försummad än ovan-
lig eller sällsynt. Hälsingland är nu artens kända
nordgräns.

47. Ecnomus tenellus. Tidigare var Gästrik-
land den nordligaste provinsen för arten (Forss-

lund 1953, Gullefors 1988). E. tenellus är en
vanlig art i södra Sverige, t ex under en enda
natt, 18.7.2002, togs vid Ätransfors, Halland 1
336 (737 FF , 599 CC ) individer av arten i en
enkel ljusfälla. Vid Såganässjön, Råshult togs
319 (149 FF , 170 CC ) individer av E. tenellus
nästa natt i samma ljusfälla (19.7.2002). Arten
tycks inte finnas i sådan massförekomst i norr.
Det är i sjöarna längs norrlandskusten som den
har sin nu kända nordligaste utbredning.

181. Beraea maura är rödlistad (DD, Kun-
skapsbrist) (Gärdenfors 2000). Tidigare har
vuxna djur påträffats i endast tre provinser (Skå-
ne, Gotland och Södermanland) och som larver i
Halland och Västergötland (Gullefors 2002,
2003). Vid Stocklyckebäcken och bäcken från
Dämmet till Viltvattnet på Omberg, där arten
slaghåvades, finns rikligt med lövträd. Larverna
lever i bäckar bland nedfallna löv, vilka tillsam-
mans med svampmycel troligen också utgör de-
ras föda (Wiggins 1998).

207. Leptocerus tineiformis är rödlistad (VU,
Sårbar) (Gärdenfors 2000). Arten har sällan på-
träffats i större antal utan fångas i regel endast i
enstaka exemplar. Vid Omberg, Stocklycke-
hamn 16 – 17.7.2003 togs dock 32 (7 FF , 25
CC ) individer av L. tineiformis i en ljusfälla.

220. Ylodes detruncatus har tidigare endast
påträffats i Östergötland (Forsslund & Tjeder
1942) och Uppland (Forsslund 1953). De fyra
individerna tagna vid Övre Hillen, Ludvika är
de första fynden på femtio år. Dalarna är den
mest undersökta provinsen i Sverige vad gäller
nattsländor. Karl-Herman Forsslund (1900 –
1973) och Bo Tjeder (1901 – 1992) började re-
dan under studieåren på Falu Läroverk inventera
insektsfaunan i Dalarna (Forsslund 1971, Lind-
roth 1973) och fortsatte sedan hela livet under
besök i hembygden. Jag har uppfattat Dalarnas
nattsländefauna som mycket väl undersökt och
därför inte lagt så mycket tid på att fånga i land-
skapet. Behovet att inventera i andra landskap,
där nattsländefaunan är mindre känd, har varit
större. Mot den bakgrunden får det anses över-
raskande att två nya arter för provinsen tas vid
ett enda tillfälle. Området för fynden, dvs. Lud-
vika med omnejd blev mycket väl undersökt av
Karl-Herman Forsslund som vuxit upp på
Brunnsviks Folkhögskola.

Östergötland har med de nu rapporterade fyn-
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den 134 nattsländearter (med den ej bestämda
Apatania-honan inräknad), Dalarna 175 och
Hälsingland 158.

Tack
Tack till Lennart Gullefors, Ludvika, för ljusfälle-
fångsten vid Övre Hillen och till Hans Malicky, Lunz,
Österrike, för kontroll av Ylodes detruncatus. Till-
stånd för fångst av insekter på Omberg har beviljats
av Länsstyrelsen i Östergötland.
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Nytt standardverk om Europas nattflyn: Catocalinae och
Plusiinae

Goater, B., Ronkay, L. & Fibiger, M.
2003. Noctuidae Europaeae volume 10.
Catocalinae & Plusiinae. Entomologi-
cal Press Sorö. 452 s. inkl 16 färgplan-
scher på fjärilar och 112 planscher i
svartvitt foto med genitaliebilder (for-
mat 290 x 210 mm). Engelsk text. Pris
1090 DKK exkl postavgifter (10 % ra-
batt för abonnenter på Noctuidae Euro-
paeae.) Boken kan beställas genom
Apollo Books, Danmark
(www.apollobooks.com).

Inledningsvis diskuteras fylogenin hos Catocalinae
från tribusnivå till de olika släktena, alltöversiktligt
presenterat i ett cladogram. Därefter presenteras un-
derfamiljerna Catocalinae (98 arter) och Plusinae (58
arter). Dessutom har den till Catocalinae parallella
underfamiljen  Calpinae (2 arter) behandlats, vilket
totalt blir 158 arter. På de 16 planscherna är 743 fjäri-
lar avbildade. Det är en estetisk upplevelse att lång-
samt bläddra sig igenom färgplanscherna och förund-
ras över dessa arters färger och former. Bildkvalitén
är liksom tidigare av yppersta klass. Genitalierna är
fotograferade och bildbehandlade så att varenda de-

talj framträder mycket tydligt, det bästa jag sett i den-
na väg. Ett plus är också att genitaliernas byggnad är
föredömligt förklarade i stora tydliga figurer.

Av de arter som boken behandlar är 44 anträffade i
Sverige (bofasta eller tillfälligt). De svenska arterna


