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Nytt om norrländska skorpionsländor

SVEN HELLQVIST

I ett tidigare nummer av Natur i Norr har
Anders Nilsson och Johannes Bergsten
(2000; i fortsättningen refererad till som
N&B) givit en nyckel till de fyra svenska
arterna av skorpionsländor,  Panorpa
(Mecoptera) och redovisat diverse nya fynd
av de olika arterna från norra Sverige. De
konstaterar inledningsvis att alla de
svenska arterna är sydliga och mer eller
mindre bundna till kustlandet. För att
komplettera bilden av de olika arternas
utbredning redovisas här några tillägg. Jag
svarar själv för insamling och bestämning
av alla rapporterade fynd.

Panorpa communis L.
VB: Skellefteå k:n: Ö Skråmträsk, RN 71817,
17296; 23.vi.2005, en hona i jordgubbsodling.

N&B redovisar flera fynd av arten som nog
är den vanligaste skorpionsländan i norra
Sverige. Nordligast rapporterar de den från
Umeå-trakten. Där är arten relativt vanlig
i frodig busk- och högörtvegetation och jag
har sett den regelbundet i exempelvis
älvlandskapet vid Backen och Brännland.
Mitt nya fynd visar att den även finns
längre norrut och längre från kusten.

Panorpa germanica L.
HS: Bjuråker s:n: Strömbacka, RN 687187,
154783; en hane och en hona i frodig kirskål intill
den gamla smedjan.
JÄ: Åre, vid kabinbanans basstation, ca 500 m ö
h, RN 703556, 136368; 1.vii.2002, en hane i
högörtvegetation i liftgata. Överraskande att finna
arten så långt västerut, så långt in i fjälltrakterna.

VB: Umeå k:n: Sörfors, RN 70899, 17058;
5.vii.2004, en hane i övergiven vinbärsodling. På
samma lokal förekom även ett flertal P. communis.

N&B redovisar nyare fynd av arten från
ME och ÅN (nordligast vid Nordingrå) och
anger litteraturuppgift från HS och JÄ. De
nya fynden utvidgar det kända utbred-
ningsområdet för denna art och den
rapporteras här för första gången från VB.

Panorpa vulgaris Imhoff & Labram
HS: Norrbo s:n: Norrbobyn, RN 68598, 15453,
1.vii.2003, en hona i fuktig ängsmark.

För denna art, som tidigare samman-
blandats med P. communis, redovisar N&B
bara ett fynd från norra Sverige, från ÅN
(Nora). Arten rapporteras här för första
gången från HS. På närliggande lokaler i
Dellenbygden är P. communis vanlig och
vulgaris är här uppenbarligen den klart
ovanligare arten.
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