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The chironomid fauna in one acid and four alcalic tarns at Abisko in Swedish Lapland is
described. The ecology of the species is discussed. A brief history of the study of
Chironomidae in the Abisko area is presented. The article is based on the material
mentioned by Thienemann l94l and on material collected by the author in the years
1973:76. From the alcalic tarns (pH =7.1-9.0) 14 species are listed Oab. l), among them
a new species belonging to the genus Paratanytarsus (Bause) Kieffer. Four of these
species have also been found in the acid tam. Six are known from other localities within
the area and four (Anatopynia plumipes (Fies), Cryptocladopelma lareralis (Goetgh.),
Paratanytarsus n.sp. and Tanytarsus latiJbrceps Edw.) have only been found in the
alcalic tarns. In the acid tarn (pH :4-5) l0 species have been found Oab. 2). Four of
these species have also been found in the alcalic tarns. Two species (Zasiodiamesa
gracilis (Kieff.) and Natarsia punctata (Fabr.)) have in this area only been found in the
acid tarn.

L. Siiwedal, Dept. of Zoology, University of Lund, 5-223 62 Lund, Sweden.

Inledning

Abiskoomradet hё r vad betr」Tar ttadennygg‐

faunan till ett av de bast utfOrskade omradena i

Sverige. IDet ar likasi ett av de battre kanda

omradena i Europa. I Sverige ar det endast de

sydsvenska oligotrofa ttё arna samt Malaren sOm
kan sagas vara lika val utforskade. I)et maste

dock framhanas att man inom Abiskoomradet
inte bara kanner till 16faunan utan aven de arter

vilkas larver lever i sma gё lar,ik,lor ener ter_

restriskt.

Utforskningen av ttadermyggfaunan inom om‐
rうdet bё ttade redan ar 1821 nar den kande diptc‐
rologen J.W.Zetterstedt passerade「 Fornetrask
med bat pa sin vl嘔 fran Jukkattarvi till Norge.I

boken ''Insecta Lapponica'' vilken utkom aren
1838-40 rapporterade Zetterstedt tre arter fran

omradet.zetterstedt utgav ar 1822 en reseskild‐

ring i Linn6s anda, ''Resa genom Sweriges och

Norriges Lappmarker''。  Nttsta rapport rё rande

巧五derlnyggfaunan kom att dr● a ti11 1931 da F.

W. Edwards publicerade ett arbete i serien''In‐

sektfaunan inom Abisko Nationalpark''。 Materi‐

alet sonl detta arbete var baserat pa hade insam_

lats av K.―H.Forsslund och bestod av 17 arter.
Den som emellertid giort de grundligaste under‐

sokningarna over faunan ar A.Thienemann som
under aren 1936 39 studerade de skifliandc bio―

toper som flnns inom omぬ det.Thienemann var
frttnst specialist pa rJademyg80rnas larver och

puppor. Bearbetningen av de fuHbildade tturen

ёverlat han till F.W.Edwards.Detta samarbete

avbrё ts emenertid genom krigsutbrottet 1939.
Arbetet med de fullbildade myggorna ёvertogs

da av M.Goetghebuer. Samarbetet:ned andra
speciaHster resulterade i ett stort antal skrifter.

De sammanfattade resultaten publicerades i bo―

ken ''Lapplandische Chironomiden und ihre
Wohngewasser" vilken utkom 1941. /ヽattnen i

vastra delen av Abiskoomridet har unders6kts

av L.Brundin sonl anvant det insanllade inateri‐

alet dels i en grundlaggande taxononlisk studie

av underfamijen Orthocladiinac och dels i ett

ekologiskt arbete som behandlar olika ttё typer

OCh tttmermyg80mas betydelse i detta samman‐
hang.I)essa blda arbeten utkom 1956. Brundin
bchandlar aven material insanllat i detta omrade

i sitt stora arbete fran 1966 vilket bland mycket

annat omfattar en re宙 sion av underamijen Po‐
dononllnac.

Fёreliggande arbete behandlar fJademygg‐
faunan i ett antal sma gё lar.Materialet som lig―

ger till g口 und fipr bearbetningen ar dels de av
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Thicncmann publiceradc uppgiftcrna, vilka mo‐

dcrniscrats vad bctrarar nomcnklaturcn. dcls

cget insamlat matcrial fran arcn 1973-76 Matc‐

rialct som namns har har hamtats fran manu_

skHptet t‖ l cn fauna Ovcr hcla ladcrmyggfaunan

inom Abiskoomrttct Denna fauna beraknas bli
publicerad senarc undcr arct

Dc studcradc gOlarna lr av tva typcr Dcn cna

ar till sin kcmiska karaktar utpraglat alkalisk

medan dcn andra ar sur Av dcn alkaliska typcn

har fyra skilda golar studcrats mcdan av dcn sura

typen endast en mcd omgivande likartade sma‐
p01ar studerats

Alhlish 8olar

SOder om jbrnvagcn mcllan stationerna Abis―

ko TuHst och Abisko Ostra‖ggcr"ra sma alka

liska g61ar Dc har numrcrats fran vastcr mot

6ster av Thienemann(1941:109-115)och Ekinan

(1957:133-139)
De tva forsta av dessa g01ar ar ca loo m linga

∝ h50 m breda Den tredJc gOlcn,som avcn
kallas NisscJaurc OFig l).ar nastan rtlnd och har

cn diarnctcr av ca 100 m Dcn fJarde g01cn,Disk―
j_,ar likalcd"cirkular mcd en diarnctcr av ca

70 m De trc forsta g01arna hgger pa cn hoJd Ovcr

havet av ca 385 m medan den salde‖ ggcr 380 m

O h DJupetav 861ama varierar menan l och 2 m
Vegetationen i de trc fOrsta g01arna bcstiri de

dJupare delarna av Pο ′α7720g′′ο4″ a′α″s oCh i

strandkantcn av C● ■2、″OS′″α′
“
,CO″

`″
″771′α′

“
s‐

`″
,M′″ッα″′力′S′｀0″α′α,υ′″ε″′α″αソ″なa″s

m fl Vcgctationcn i och kring den flardc gOlcn

har inte studcrats narmarc

Bottnen i de trc fOrsta gOlarna bestar av kalk_

haltiga scdimcnt i dc tva fO「 sta g。larna utgOrcs

dcn av sammanhangandc kalkplattor mcd cn yta
av upp t‖ li m2。ch mCd cn tJocklek av ca 5 cm

3ottncn i dcn trcdJc g01cn bestar av ctt dJupt

lagcr av kalkhal」 ga scdimcnt Den¶ ardc gOlcn

skilJcr sig fran dc ovriga gcnom att bottncn bc―

stir av mOrkbrun dy

Temperaturen i de alkaliska g01arna har matts

vid cnstaka tillfallcn mc‖ an arcn 193`■ 54 Dcn
hOgsta  uppmatta  tcmpcraturen  ar  25,OR3

(8 VI1 1937)och den lagsta 6,7■ 3(171X 1948)
pH har undcr pcrioden 1936-54 varicrat mel‐

lan 7,l och 9,O En sammansta‖ ning av tempcra―

turforh五llandcn och pH‐ varden i dc ollka golama

rlnnsi Ekman 1957
Den elektrolytiska lcdningsformttan har i

Nヽs●aure varicrat mdhn 520つlXl(K20106)

Ett intrcssant fcnomcn som upptrader ar att den

clcktrolytiska lcdningsforrnた an ar sOm storst ti―

digt pa varcn for att scdan snabbt sJunka till sitt

bottcnvardc i samband mcd snosmユiiningen

Lcdningsformttan Okar scdan rclativt langsamt

tlam cmot hOstcn for att atcrigcn kulmincra pa

varen innan sn6sm1ltningcn(Ekman 1957: :37,

tab 85)

Dcn isfria pcriodcn varar ca 4,5 til1 5 manadcr

Av intrcssc i dctta Fan ar sklllnaden menan
DisktJttn och de Ovriga g01arna vad bctrafFar

bottenscdimentet Dessa har till skillnad flan

DisktJam ett kalkhaltigt bottcnscdimcnt Ut‐
bredningen av kalksediment flnns bcskrivcn av

Lundqvist(1939:llg 3 1942:15,20,21,■ g ll)

Kalksedimenten ar kOncentrcradc till Skanc,

01and,Gotland,Uppland,Jamtland samt pa cn_
staka isolerade platser norr om Jamtland varav

forekomsten i trc av dc alkaliska g01arna vid

Abisko ar cn

Den sura golen

i den Oppna heden mcd dvargbJOrk mcllan
Abisko Turisthotel och Tornctrask liggcr cn
gntnd gol med m6rkl och surt vatten Vcgetatio‐

nen bestar av Erbprlο ″〃″_bevaxta kunar Och

mosstた keni framforallt av S′ 力ag″″″ ″″′♭a辱″

∝h mcra s,1lan C●″V′ /gο
"s′

″
“
レ′″″ Bottnen

av dcnna gOl som liggeri en hOgmosse bestar av

torv lntressant i detta sammanhang ar Forhal‐

landct att tJ,lc patrarats pa ca 50 cm dJup l■2m
utanfor gOlen och pa ca 80 cm dJup undcr dcnna

lakttageisen」 Ordes i augusti vid ett tillfalle da

gOlen var helt uttorkad G01en ttr salcdcs inbad―

dad i cn skil av tlalc vilken genom den isoleran‐

de inverkan av den b16ta mossan skyddas Fran

att tina  Vattentempcraturcn har mattS Vid
sp● dda tillrauen mellan aren 193638 Den h6gs‐

ta uppmatta temperaturen ar 224℃ σ V1 1938)
∝ h dcn lagsta 3,5℃ (27V1938)pH harVarierat
mcnan 4 och 5 Vattnct har cn myckctlag kalk_
halt Denna lokal flnns skildrad i Thicncmann

1938 och 1941 varifran ovanstlcnde uppgrter ar

hamtadc

Arterna

l tabe‖  l upptagcs dc artcr som patrttats i dc

alkaliska g01arna mcdan de arter som levcr i dcn

sura g01cn aterflnns itabel1 2 Dc artcr som med‐
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Fig. I . Den lilla alkaliska giilen Nissejaure ("3. Teich am Bahndamm" hos Tienemann l94l : 109-l l5) sedd fr5n
<ister. Foto: B. Kilander b<irjan av maj 1975.

The small alcalic tarn Nissejaure ("3. Teich am Bahndamm" in Tienemann l94l:109-l 15) viewed from the east.
Beginning of May 1975.

tagits i dessa bada tabener ar de dar larven encr

puppan patra∬ ats pa 10kalen.Arter av vilka en―

dast imagostadict insamlats vid lokalen i fraga

har inte medtagits pa grund av osakerhet Om de

verkligen som larver flnns pa lokalen,

И″
`″

sο″メン′たο″″′′J″′α′々α′′sたα gδ′α″″α

Av de sammanlagt 14 arter som patrttFats i
denna biotop fOrckonliner 4 aven i den sura gё ‐

lcn.Dessa arter behandlas i ett egct avsnitt.Av

de ёv五ga 10 arterna ar 6 stycken aven patraffadc

i andra typer av biotoper inom omradet. I de

alkaliska gёlarna rlnns saledes 4 arter vilka inom

Abiskoomradct bara insanllats i denna biotop.

И4α′ορッ″″ ρJr/″

"′

S mastc betraktas som cn
myckct sallsynt art. I)cn ar i sverigc tidigare

8-Ent Tidskr 3/1977

bara kand fran skane, smaland och uppland.
Fynden fran Skine och Uppland rapporterades

av J.W.Zetterstedt 1850.Larvcrna av arten har
patrttFats i sma stillastaendc vatten samt i sma

可ёar dar de lever i litoralzoncn. Kravet pa de

lokaler dar larverna fё rckommeF VCrkar vara att
de skall ha vcgetationsrika, slammiga strander.

Larverna ar troligen rovttur likSom larverna av

de ёvriga arterna inom underfamijen Tanypodi―
nac.De vuxna(巧 uren klacks under april och in可 .

Det smalandska fyndet av 1 9 vid den cxtremt

oligohumё sa《3rilnsgё l(Brundin 1949:672)ar in‐

tressant eftcrsom den typcn av biotop avsevart

Skiber sig fran de alkaliska gёlarna i Abisko.

Grimsgёl har en lag syrchalt vid bottnen under

sominaren samt under vintcrstagnationcn.Den―
na laga halt bcror pa den stabila tcmperatur―

|ド fド鰊=、Lメ :

ヅ
狂irt

,‐■_や ― ギ :二、

■■`■‐1■■|■

亀ヽ・ ==._=I‐



82 Zαだ S夕″′′θ′

skiktningen i kombination med den hё ga humus‐

halten.Vid matningar 7.VII.1947 var pH 6,2 vid

ytan och 5,7 vid bottnen pa 4 mctcrs ttup(Brun_

din 1949:362).И .ρル771″′S ar brutom fran sve_
rige kand frin Finland,1)anmark:g61 vid・

「
ost―

rup och Funke‐ dammen vid Hlllerё d∝ h Tysk―

land:Drcckscc i PIё n,Holstein.

Larverna av P″ οε′α〃′′s sα girrα ′ノs lcver av rov.

Arten ar forutom i de alkaliska gё larna patr」 fad

i en likartad biotop宙 d Njuua.Dcn har patrarats

i alkaliska smap01ar i Holstein, Tyskland men

ocksa i narbelagna 筍oar. Fran Schlesien, nara

Breslau,flnns en uppgift onl att larverna lever i

stёrre pёlar vilka saknar ansanllingar av dё da
grenar och blad pa bottnen utan i stallet har en

botten av sand och siam.P. sagJ′′α″s ar lika_

sa insanllad i det cutrofa Schalkenmehrener

Maar i Eifel.Sammanfattnings宙 s kan sttas att

arten ar patr測田ad i stillastiende ener langSamt

Tab.1.踊麺ermyggor funna i fyra alkaliska g01ar

saier om jarnvtten mellan Abisko Turist och Abisko

Ostra i Lappland De romerska siffrorna visar ttngst―

manad.

List of chironomids found in four alcalic tarns south

of the railway Abisko Turist ― Abisko Ostra in

Swedish Lapland.The Roman numerals indicate the
month of capture.

rinnande vatten men ocksa i siёar Den bre‐
kommer vidare i organiskt fё rorenat vatten och

den har befunnits leva i saltvatten med en salt‐

halt av 5,6-25,7%。 .Utbredningsomradet omfat‐

tar Europa frin Alperna till Abisko samt ёstra

Sibirien och Japan.Taxononlin hos arterna inom

siaktet Proc′ ααノンs ar daHgt kand och det kan
tankas att det under namnet P. sagfr′ α′Js kan

dёba Sig flera arter.En antydan onl detta ar dct
faktum att"P. sα gFrrar′ s" uppvisar ett si brctt

ekologiskt spektrum.

Crた.ο′()p′s′arた ,ο″α′′s har en daHgt kand ckO_

logi. ′ヽad som ar kant ar att arten patrJFats i

stinastiende vatten. Utbrcdningen ar nordligt
holarktisk men C.′ α″′

`ο“
α′Js ar aven patr劉 田ad i

vattern.

Para々′ィル′f′′″ ″な
“
 ar i Abiskoomrttet

kand fran ttё ar och sma stillastaende vatten i

可ёrkSkOgsregionen och den alpina rcgionen.

Den arlikasa kand frin 01igohumё sa ttёariJamt_

land Tre av dessa ttёar(StOra Blattё n,Leipik‐

vattnet och Semningsё n)ligger i en kalkfattig

omgivning.IDe har ctt pH som varierar mcnan

6,4-6,9. Syrgashalten ar hё g. Pa bOttnen av

samtliga tre ttё ar ttnnsjarnsediment.

Ps`cr″οc′αグ′′sル″″′C“s ar ek010giskt daligt

kand.Larverna ar patr測 田ade ittёar oCh i mindre

stinastaende vatten.De ttoar dar arten iakttagits

har varit svagt hum6sa till oligohumё sa.pH har

befunnits vara mellan 6,4■ 7,8.Syrgashalten har
varit hё go Arten har klackts fl・ an ttup mellan l,5

och 10 1n.I Innaren klacktes en d ur en matta av

lsёetes pa l,5 meters● up(Brundin 1949:722).

P.ル″″′ε′S ar enbart kand fran smaland,Jamt_
land samt Lule∝ h Torne Lappmarkcri Svel・ ige

samt fran Jotunheilnen i Norge.

Cりρ′οcJadopι′
“
α ′αた″αJis tt troligen lik‐

sOm narsttende arter ett rovttur.Larvel■ a

sliter hos dessa former inte s6nder sitt byte

och svajer bitar darav utan verkar istallct att

suga ut bytet.Arten patrJttades av「Fhienemann

(1936:183)ifem可 6ar nara Partenkirchen i Tysk―

land.Trc av dcssa ttё ar Var c力 ′″ο″ο″′s―筍ёar

dvs eutrofa och en ttarde kundc karakteriseras

som en Tα″ッ′αrs′s―筍ё dvS Cn 01igotrof ttё .Dcn
femte sJon,Badersee, har karaktaren av lirnno‐

kren.I denna biotop patrJrades larvcrna av C.

′α′′″α′′s levandc i kalkslam.Dcn ar bara kand

fran Alperna och Abiskoomradet.
Cοれsr′″ρ′″J77α ι″′ν′cο s′α ar utbredd 6ver hc‐

la Svcrige. H)en ar vidarc kand fran Finland.
Arten ar hittills intc funnen utanfёr Fennoskan‐

Subfamily Tanypodinae

Ablabesmyia monilis (L.)
A. phatta (EeE.)
Anatopynia plumipe s @ ries)
P roc ladiu s s a g i t t a li s Kieff .

Subfamily Orthocladiinae

Cricotopus laricomalis Edw.
Ort hoc ladiu s ho ls at u s Goetgh.
P ar akieffe rie I I a ni g r a Brund.
P s e c t roc ladi u s fe nnic u s Storh
P. oligosetus Wril.

Subfamily Chironominae

C ry p toc lado p e lma lat e ra li s (Goetgh. )
Constempellina brevicosta E,dw.
Parat anyt arsus laccophilu s (Edw.)
Paratanytarcus n.sp.
Tanyt ar s u s lat ifo rc e p s Edw .

VI=VHI
VI
V
VI

VI
VH
VI
VII
VH

VH
VI
VI
V
VI



dien. Larvcrna har patraffats i dystrofa, oligo‐

humёsa och eutrofa判 oar.I de ttoar som ligger i

切ёrkSkOgsregionen lcver larverna i litoralzonen

medan de i dc smalandska ttё arna Ocksa bre‐

komlncr i profundalen(Brundin 1949:785).Lar‐

verna lever trollgen pa detritus och diatom6er.

Pα″αrα″ッrα rs〃 s′α
`c)pカ

メ′′s ar patrJFad i bide

kalkrika och sura blotopcL I Omradet kring Lunz

i()sterrike levde larverna bade i dcn kalkrika

Lunzer()bersee och i en narbelagen litcn pё li en

hёgmosse.Fё nitom fran Abiskoomradet och
GransJon i Janltland ar′ .′αccορカメ′ンs kand fran

可ёn Windermerci England,Grimselomr』 鳳et och

Schachenscc i Oberbayern samt vilket tidigare
namnts fran omrを同et kring Lunz i Osterike.
Granttё n ar en grund,ca8 m,svagt hum6s ttё .

pH varierade menan 7,5=7,8. Syrgashalten visa‐

dc sig vid de utfёrda undersё kningarna avta rcla‐

tivt stark ned mot bottnen(Brundin 1949:500).

Pα″α′α″ッrars“ s nosp.ar hittills bara kand fran

Nissttaure vid Abisko.Larven patrttades i
kalkslammet pa bottnen av gё len.Arten uppvi‐

sar i det adulta stadiet karaktarer vilka aterfinns

hos en annu inte beskriven art fran Medelhavs―

omridet σ o Reiss in htt.). Puppan uppvisar

aven den mOrfologiska egenhetcr vilka tillsam‐

mans med de som rlnns hos de adulta diuren gё r

att arten miste fёras till en egen artgrupp inom

siaktet Parα ′α″ッJα rs“ s.

露α″ッ′αrs〃 s′θ′ヴο″ε′ρS ar beskriven pa lnateri_
al vilket insamlades av A. 

‐

「
hienemann i den

alkaliska  gё len  Niss●aure  chienemann
1941:235). Dcn har hittills inte patr」 Fats i ner

exemplar an de vilka ltt till grund br besknv―

ningen.「 Fypexemplaret av arten befinner sig i

British Museum Natural History)i London men

saknar tyvarr bakkropp.De studier som』 orts

av exemplarct(Rciss och Fittkau 1971)har emel‐

lertid visat att dct ined sakerhet rё r sig onl en val

derlnierad art. Larvcrna lever troligtvis liksom

de ncsta narstacndc av detritus, alger ener dia_

tomeer.

И″′r sο″メケ′たο
““

′r′ ″
`″

s′″a gδル″

Samlnanlagt 10 arter ar kanda fran denna typ

av biotop.Av dcssa ar 4 ocksa patraffade i de

alkaHska gёlarna.De behandlas i ett cgct avsnitt.

Av de atcrstaende 6加r4kanda avcn frin andra
biotoper inom omradet medan saledes 2 bara
patrttFats i denna biOtop.

Den cnda sakra biotopen fOr ια∫Jοdiα

“
′sα
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Tab.2.Fjなiemlyggor funna i en sur gё l mellan Abisko

Turiststation Och「 Fornetrask i Lappland.De romerska
siffrorna visar fingstmanad

List of chironomids fOund in an acid tarn situated

between Abisko TOurist Station and Lake Torne‐
trask in swedish Lapland.The Roman numerals indi‐

cate month of cOnection

Subfamily Podonominae

Lasiodiamesa gracilis (Kieff.)
Trichotanypus posticalis (Lundb.)

Subfamily Tanypodinae

Ablabesmyia monilis (L.)
A. phatta (Egg.)
N at ar s ia p u nc t at a (F abr.)

Subfamily Orthocladiinae

M e t rio c ne mu s at rat u I u s (Zett.)
O rt hoc ladiu s hols at u s G oetgh.
P s e c t roc ladiu s ocl o mac u lat u s W l'j,l.
P. oligosetus Wli'l.

Subfamily Chironominae

M icropsec tra rose iv e ntris (Kieff. )

VI
VHI

VI
VH
VI VII
V=VI

VI

grac′ris inom Abiskoomridet ar dcn sura gё len

varifran arten rapporteras av Brundin.Det finns

emellertid ocksa rappOrter om att den skulle ha

patrJttats pa andra lokaler inomく

"bridct.Artenhar emellcrtid ofta fOrvattlats rned en narstaende

art vilken ocksa fё rekOmineri traktcn.Det andra
sJ(ra fyndet av ι.g“ c〃Fs ar fran dcn p。 lyhu―

m6sa g61en Grilnsgё l i Smaland. I)essa bada
uppgiftcr tyder pa att arten skunc vara bunden

till sura biotoper En kort beskrivning av Grilns‐

g01 ges pa p. 81. Larverna av 二. g″αε:lis ar
rOVttur Och deras ener mtttligen en narstaende

arts beteendc vid jakten rlnns beskrivet av Pa‐

gaSt(1941:205-206).

Den andra arten som bara patrJIats i den sura

g61en ar Narars′αρ
“
″ε′α′α.Dc ckologiska upp‐

gifter som flnns om denna art ar svara att tyda

eftersom man inte med sakerhet vet vilken art de

olika fё rfattarna rnenar rned dct namnet.De rela‐

tivt sakra men fataliga uppgifter som fё religger

tyder pa att artcn fё redrager mossiga ka‖ biOtO_
per.

Ｖ

Ｖ

Ｖ
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T″ Jε力ο′α″ッ′クS ρOS″('α″s ar forutOm i Abis‐

koomradet patr」 田ad i sarek,vid Kilpisarvi Och

Sodankylh i Finland, frin Jotunheirnen,Dovre

och Finnmark i Norgc samt frin norra och ёstra

Grё nland. I Kanada ar arten patrJFad pa tva

lokaler i Nordvast Territoriet(Brundin 1966:
314).l Abiskoomradct dar artcns ekologi stude―

rats av「Fhienemann(1939:172-173)befranns det

attlarverna lever bland mossa och i alger sivali

rinnande som stillastaende vattcn i bё rkSkOgs―

regionen.Thicnemann (1939:172)fann att
pH_vardena fё r de lokalcr dar larvcrna patr」 fa_

des vanerade FneHan 5 och 8 mcdan lnassutveck‐

ling av arten bara fOrekom dar pH lag meⅡ an 6

。ch 6,5.

Psιcrrο c′αグJrrs οcrο

“
αc〃′arンs ar i svcrige

med sakerhet endast kand frPan Abiskoomradet.

Det ar dOck troligt att de av Brundin(1949:772)

som′ .`:α′εα″ar夕s rapporterade exemplaren hё r

tin P.。 ε′。″ac“′α′′s lW●lker 1956:48).I ёvrigt

ar arten kand frin ett flertallokalcr i Alperna och

Schwarzwald samt fran Jotunheimen i Norge.

1イ′′r′οc″で″
“
sα′″αrrr′rrs ar fёrutom frin Abis―

kO kand fran sarek Den ar vidare rapporterad
fran England,Belgien,Tyskland och OsterHke
Larverna patra∬ ades i Abiskoomradct i bottcn―

substrat rikt pa organiskt material samt i den

mossa som vaxcr i kanten och ner till vattenytan

av sma g61ar.

Larverna av iイ Jε″ορs`crrα ″οs′′ッ′72′″is lcver i

ka‖or. Arten verkar att fё redraga kttr‐  och

mossartade biotoper.I Sverige ar den kand fran

Bohusian, Smaland, vistinanland samt Abis―
koomradet.Arten ar i ёvrigt utbredd 6ver cent‐

raleuropa till norra Fennoskandien Den ar vida_

re kand frin Farё arna Och de Brittiska ёama.

FO″ わ′′α′οたα′ι′″αg′″′″sα″2“θα″′′′

Fyra arter,И b′αわ′∫″ッ′α″ο″ilJs,И .ρ力α″θ
,

0″力οc″″ンs力ο′sar′ s och Ps′ (′ ″οε′αグルsο′なο―

s′′Jrs,fё rckomineri bada typerna av biotop.Fё r

dessa arter finns det tydligen inte nagon Om_
varldsfaktor sonl fOrhindrar en fOrekomsti bada

typerna av biotop.De tva fё rstnamnda arterna ar

rOV● ur Och lcver fOretradesvis av andra fJader―

myggorrnen aven pa vad som kan bctccknassom
nlikroskopiska(巧 ur ltarmen palarvcrnaavdessa

arter rlnner inan vid ett ingacnde studium rester

av sёnderslitna, stora巧 五dermygglarver men
aven sma larvcr vilka slukats hela. Bada/4b′ α‐

わ′s″ップα―artcrna fOrekomlner i naringsrika saval

sOm naringsfattiga vatten.Dc patr」 田as aven pa

lokaler med skiftande kalkhalt. Larverna lever

saval i bottcnslamlnet sonl i pavaxt pa stenar

cller inellan stё rre vaxter.Av dc tvi arterna har

atininstonc И.ρ力αrrα patraffats bide i lnineroge‐

na och organogcna sedirnent.De vatten som be‐

bos av dessa arter kan skifta fran ttё ar tin sma

p61ar.И .″ο″〃Js verkar dock att fё redraga stё r‐

re stillastiende vatten ener svagt strё mmande
delar av floder.Hos И.ρ力αrrα kan inan i Abis―

koomradet se att artcn fё redrager smi stillasta‐

ende vatten medan den langre sё deruti Europa

bebor litoralzonen i stё rre vatten.De ekologiska

uppgifterna om de Ovriga tva arterna,0。 たο′sα‐

r夕s och P.ο ′なοs′ r〃S,ar yttcrst sparsamma.

Diskusslon

Fyra aner,И .ρル″″′S,C.′α″′″′お,Pα
“

′α‐

″ッrarsン s n,sp.Och r.′ ″ぁら″ε
`ρ

S har i Abis‐

koomradet bara patr」 Fats i nagon av de alkaliska

g61arna.Till denna grupp kan raknasPosagピ ′′α′お
vilken aven patraffats i en liknande alkalisk bio―

top pa INjuua.I den「Jarde gё len,E)isktiarn,har

ingen av dc brstnamnda fyra artcma patrl鵡 ats.

Denna gёl har till skilinad fran de ёvriga tre en

botten bestiende av dy.Det ar daremOt● kanti

vilken gёl Thienemann fann Po sag′ ′′α′is.Av
dessa fem arter ar tre rOvdiur,И .ρ′′″″′s,F.
sag′′′θ′Js och C.′′′′″′′お.Larvcrna av de ёvriga

tva,Pα″α′α″y′α″s夕s n,sp. och r. ′α′Jbrc′′S ar

troligen alg―  eller detritusatare. vattnets trofl‐

grad verkar inte att vara den avgё rande faktorn

fёr arter som Po sagirra″s och C.′α′′″α′お efter―

som dessa fOrckomlneri blde cutrofa och oligo―

trof・a vattcn.Dttemot ar И.ρル″lipιS bara kand

fran。 ligOtrofa mijёer men fyndet fran Lund i

skane tyder pa att arten aven fё rekOmmer i eu‐

trofa vatten.Det avgё rande fёr om arten f6re‐

komlncr i ctt vatten verkar att vara narvarOn av

vegetationsrika,slammiga strander samt att可 On
cller gё len inte ar a‖ tfёr stor till sin yta. I)e i

Niss●aure patraffadc exemplaren levde bland
tat vegetation i till■ 6det till gё lcn. I)enna art

fOrekommer fё rutom i alkaliska aven i svagt sura

biotopcr. Avcn arter som C.′ α′ι″α″s verkar att

kunna fё rekomina i bade alkaliska och svagt sura

vatten. Ingen av ovanstaende fem artcr verkar

att krava en kalkhaltig biotop fё r sin existens.

Betr」Fande ekologin hos r.′ α′びbrc′ρS OCh Pα‐

′α′α″ッ′αrs〃 S n.sp. ar det svart att saga nagot

med sakerhet eftersom dessa bida arter patrtt「 _



fats i ctt litet antal individer och bara i den alka‐

liska och oligotrofa Niss● aure.

Av de fem arter vilka fё rutonl i de alkaliska

gёlarna f6rckommer i andra biotoper inom om―

ridet med undantag av den sura gё len ar aHa

utom cn enbart funna i ongotrofa vatten. I)en
fcmte,C.わ ″′ップεοs′α, ar patrarad i dyStrofa,oli‐

gotrofa och eutrofa vatten. Fyra av arterna ar

patrttade bidc i kalkrika och kalkfattiga vatten.

Kalkhaltcn i sig ttalV har saledes ingen betydelse

fOr deras fOrekomst i de alkalska gё larna. Fё r

dcn femte av arterna,P.Pl′ gra,flnns inga uppgif‐

ter pl i vilken gё l den insanllats och det ar dafё r

m● ligt att dcn kommer fran g61en mcd dybotten.

Dcn ar i andra omradcn enbart funncn i kalkfrat―

tiga vatten.Syrgashalten har visat sig vara hё g i

de sJoar dar P.rl:g″α och Pル ″″た.IIS lever.Aven

C. わ″′ソ′εοsra vcrkar att forekomina i syrerika

vattcn.I Grantton,dar P.′α(て DヽpF2J′″s patr」Fats,

visadc sig syrgashalten ttunka Кra■igt mot bott―

nen Fё r C. ′θ′ゴcο″aris f6rcliggcr inga narmare

uppgifter.Fёrekomstcn av C.′ αri('ο ″α′Js i Vat―

tem vid Visingsё  tyder pa att arten vill ha god

tiHgang pa syre.Fё r P.″な″α och Pル ″″た・IIS har
pH i dc vatten dar de patraffats varit ungeね r

ncutralt.l Granttё n,dar P.″ (`・ορカメ′〃s insam‐
lats,llt pH na80t h6gre,7,5-7,8.

Lasピο″α″′sa g″ ac〃′s och m● ligen Ocksa″ .

θr″αr“ rrrs gёr intryck av att fё redraga sma,sura
och mossiga, stillastaendc vatten. I)et maste i

detta sanlmanhang namnas att slaktet″ ′rr′ (,‐

ε″′″クS fran ek。 1。gisk synpunkt ar intressant

eftersom det innehaner arter vilkas larver lever

lirnniskt inen aven arter vilkas iarver ёvergatt till

ett tcrrestriskt levnadssatt.Den ekologiskt bety―

delsefuna faktorn fOr r′ 。sr′

`.α

′Js vcrkar att vara

fёrckomstcn av genomblё t inossa i vilken larven

kan leva.Artcn fёredrager lokalcr ined ett svagt

surt pH―varde. Fё rekomsten av cn krenofil art

somルイ.″οs′′ソ′″′″′s i den sura g61en kan hanga
samman mcd tempcraturё rhillandcna i kombi―

nation mcd en passande surhctsgrad.
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