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Bidrag ti1 kunnskapen om Norges 
degn-, sten- og vhrfluer (Ephemeroptera, 

PIecoptera, Trich optera) 
Av R e i d a r  B r e k k e ,  Trondheim 

I ((Fauna)) hefte 2 for 1961 har Alf Bakke gitt en oversikt over 
vort kjennskap ti1 norsk insektfauna. Her er ogsi nevnt mine 
publikasjoner i Norsk Ent. Tidsskrift over dergnfluer i 1938, sten- 
fluer i 1941 og vgrfluer i 1946. N5r det ikke senere er publisert noe 
om disse insektgrupper fra min side har det ikke sin irsak i at 
mitt arbeid med dem ble avsluttet med ovennevnte publika- 
sjoner. Mitt arbeid med dem har pig5tt ti1 denne dag og et bety- 
delig materiale fra museer og private samlere har passert meg ti1 
bestemmelse. Jeg har imidlertid utsatt ytterligere publisering 
for i f i  med det som mitt arbeid har fort frem til. Da jeg n i  m i  
regne med at jeg i min fremskredne alder ikke kan eke mine 
kunnskaper vil jeg referere hva som i tillegg ti1 ovennevnte publi- 
kasjoner muligens kan ha interesse. Mine oversikter bygget i det 
vesentligste p i  studiet av imagines (for d0gnfluers vedkommende 
ogsi p i  subimagines) . 

I de senere i r  har interessen for studiet av larver vzr t  til- 
tagende og i berker og i tidsskrifter har larvestadier i stigende 
grad v a t  gjenstand for beskrivelser og illustrasjoner. Oppdrett 
i akvarier samt de nevnte beskrivelser og illustrasjoner gir bety- 
delig s t ~ t t e  for taxonomi. Spesiell interesse har dette hvor det 
gjelder i holde narstiende arter ut fra hverandre. Her melder 
det seg imidlertid en betydelig vanskelighet. Larvene innen de 
tre grupper gjennomgir under sin vekst opptil tyve hudskifter 
og artsbestemmende karakterer er under stadig forvandling i de 
forskjellige stadier. Ovennevnte beskrivelser og illustrasjoner 
har hittil vanligvis bererrt de siste vekststadier n i r  vingeposer er 
utviklet 110s dergnfluer og stenfluer og umiddelbart foran for- 
pupning hos virfluer. Om man f i r  larver i yngre stadier ti1 be- 
stemmelse vil ovennevnte beskrivelser og illustrasj oner s j elden 
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vzre et tilfredsstillende grunnlag for artsbestemmelse i de til- 
feller hvor larvenes utseende og organer enni ikke har nadd den 
der angitte modning og form. Dette har v a t  mine arbeidsvilkir I 
- men der finner forriden en utvikling sted p i  dette omr5de. 

Ddgnfluelarver i skiftende stadier har vzr t  og er gjenstand for 
inngiende studier av forskere son1 T. T. Macan - Charles 
Degrange med flere - stenfluelarver av Per Brinck, Joachim 
Illies, Jacques Aubert med flere og virfluelarver av N. E.  Hickin 
med flere. Resultaterne av denne forskriing vil fremtidjg bli av 
stor betydning for taxonomi. 

Dngnfluer. (Ephemeroptera). I min oversikt over norske dggn- 
fluer oppga jeg 38 arter, som ved en senere notis i samnle tids- 
skrift ble gket med 3 arter, nemlig: Baetis niger Lin. - Ephelnera 
danica Mull. og Caenis macrura Steph. - tilsammen 41 arter 
som er nevnt av Alf Baltke. I tillegg ti1 disse 41 arter kan nevnes 
2 arter som nye for Norge : Paraleptophlebia submarginata Steph. 
og Ccanis undosa Tiensuu. Den f~rstnevnte er i England en rikt 
forekommende art. I Norge er en i imagostadiet meget nzrstH- 
ende art Leptophlebia marginata Lin. en av de over hele vort land 
rikest forekommende arter. Man skulle da tro at det sansynligste 
finnested for Paraleptophlebia submarginata ville vzre det s~rlige 
Norge, men det eneste finnested er forelapig Soot-Ryens funn i 
en myrbekk i indre Troms (Balsfjord). Arten er ikke funnet i 
Sverige men i Finnland. Caenis undosa Tiensuu er funnet av J. 
0kland i Borrevann og bestemt av Carlo F. Jensen, Danmark. 

Der har gjort seg en del tvil gjeldende vedrgrende Dr. Simon 
Bengtssons bestemmelser, som jeg - som hans elev i sin tid - 
har betjent meg av i min oversikt. Det gjelder Baetis wallengreni 
Bgtn, Ephemerella torrentium Bgtn., Ameletus alpinus Bgtn., 
Cloeon praetextum Bgtn. og Siphlonurzts zetterstedti Bgtn.. Dr. 
Bengtssons efterladte materiale har vzr t  gjenstand for revisjon 
av Dr. Ingrid Muller-Liebenaul, men resultatet foreligger enn5 
ikke. --- 

Baetis wallengreni Bgtn. og Baetis gemellzts Etn. har vzr t  an- 
tat t  syn: Baetis rhodani Pict. - Ephefnerella torrentium Bgtn. 
syn : Ephernerella ignita Poda - Ameletus alpinus Bgtn. syn : 
Ameletus inopinatus Etn. - Siphlonurus zetterstedti Bgtn syn: 
Siphlonurzts lacustris Etn. og Cloeon praetextum Bgtn. syn: 
simile Etn. Det har ikke vzr t  mulig for mig i disponere over et 
tilstrekkelig utenlandsk materiale ti1 med sikkerhet 5 kunne be- 

~ F r u  Miiller-Liebenau's revisjon av Dr. Bengtsons materiale er kom- 
met meg i hende etter a t  denue artikkel ble skrevet. Den vil ferre ti1 en- 
dringer i nomenklaturen for flere dergnfluearter. Det arbeide som nu er 
satt i gang av UniversitC de Toulouse Laboratorie de Zoologic, FacultC 
des Sciences 118, Route de Narbonne Toulouse - og som har f%tt tilslut- 
ning av en rekke europeiske forskere - vil kunne piregnes % medvirke 
ti1 ytterligere endringer i nomenk1aturen.a 
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krefte eller benekte alle disse synonomer. P% grunnlag av det til- 
gjengelige materiale mener jeg imidlertid % kunne bekrefte folg- 
ende synonymer : Ephemerella torrentium Bgtn. syn : Ephemerella 
ignita Poda. Ameletus a lp inas  Bgtn. syn: Ameletas inopinatus  
Etn. S i ~ l z l o n u r u s  zetterstedti Bgtn. syn : Siphlonaras  lacastris Etn. 

Hvor det gjelder den hevdede synonymi mellom Baetis  wallen- 
greni Bgtn. og Baetis gemellus Etn. og Baetis rhodani  Pict. samt 
mellom Cloeon praetextam Bgtn. og Cloeon simile Etn. savner 
jeg fornodent materiale ti1 % underbygge en personlig oppfatning. 
D. E.  Kimnlins hevder at der her foreligger synonymi. Dette vil 
eventuelt fare ti1 at antallet av norske arter reduseres ti1 40 idet 
Baetis wallengreni Bgnt. Baetis  gemellus Etn. og Cloeon praetex- 
tum Bgtn. faller bort som nomina  nuda .  Artsantallet i Sverige 
og Finnland blir 5 redusere tilsvarende. 

En forskers principielle innstilling har en viss interesse i denne 
forbindelse. I sin korrespondanse med meg i sin tid fremholdt 
Bengtsson som sin principielle innstilling falgende: Det er min- 
dre risiko med % etablere en ny art som ved etterf~lgende studier 
blir straket enn at forskjellige arter blir blandet sammen. N%r 
dertil kommer hans krav p% absolutt likhet innen samme art er 
det rimelig at dette ville fore ti1 visse ((feilbestemmelser)). I hans 
arbeide over P l e  co p t e r  a hvor variasjonsbredden er starre in- 
nen en og samme art enn hos E p  henlerop t e r a  kom dette ty- 
deligere ti1 uttrykk. Men hans aldri sviktende n~yaktighet er 
dog kommet etterf~lgende forskere tilgode. 

Stenfluer (Plecoptera). I min oversikt over Norges stenfluer 
i Norsk Ent. Tidsskrift No. 7 - 1941 er angitt 34 arter. I 1949 
kom Per Brinck's utmerkede arbeide over Sveriges stenfluer: 
((Studies on Swedish Stonef1ies.o Brinck har pgpekt synonymer 
og foretatt en revisjon av nomenklaturen, og jeg tror det ville 
vzre riktig idag % legge hans ovennevnte arbeide ti1 grunn for en 
sammenligning mellom Norges, Sveriges og Finnlands stenfluer. 
Falgende fem Svenske arter er ikke funnet i Norge: Brachyptera 
braueri Klap., Nemoura dubitans Mort., Neumoura  sahlbergi Mort., 
Capn ia  nigra Pict.* og Perlodes dispar Ramb. Av disse fem arter 
er fire funnet i Syd-Sverige og kan neppe ventes % bli funnet i 
Norge. Den i Sverige meget sjeldne Nemoura  sahlbergi Mort kan 
man regne med 5 finne i Norge. Den er funnet i Finnland. De 
seks arter som er funnet i Finnland og ikke i Norge er: Perlodes 
dispar Ramb., Nemoura dubitans Mort., Nemoura  sahlbergi Mort., 
Nemoura intricata Ris., Rhabdiopteryx acuminata Klap. og Isop- 
tena serricornis Pict. Derimot er tre arter funnet i Norge men 
ikke i Finnland: Nemoztra erratica Claas., Capnia  bifrons Newm. 
og Perla cephalotes Curt. Brinck's forholdstall er: 34 i Sverige - 

* Etter a t  denne artiklen ble skrevet er Capnia  nigra Pict. funnet i 
Norge av  konservator Albert Lillehammer. 
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32 i Finnland og 29 i Norge. Hertil kommer for Sveriges ved- 
kommende ifmlge J. Illies (1953), Isoptena serricornis Pict. s% 
tallene blir henholdsvis 35 - 32 og 29. Jeg tror ikke der kan 
ventes vesentlig forskyvning i disse forholdstall. P l  ec o p t e r a  er 
en lett synlig og lett tilgjengelig insektgruppe. 

Vdrflr~er (Trichoptera). Siden 1946 da Norsk Ent. Tidsskrift 
offentliggjorde min oversikt over Norges vgrfluer er det kommet 
en oversikt over Finnlands vgrfluer: Ola Nybom: ((List of Fin- 
nish Trichoptera)) i ((Societas Pro Fauna et Flora Fennicao No. 6 

I 
for 1960. For Sveriges vedkommende forelg: Forsslund och 
Tjeder : ((Trichopteraa i Opuscula Entomologica - 1942. I 1953 
kom det i samme tidsskrift en meddelelse fra I<. H. Forsslund 
om at tallet p% kjente vgrfluer i Sverige var mket fra 208 ti1 211. 
Etter at min oversikt ble publisert i 1946 er det ikke kommet 
mange nye funn ti1 for Norges vedkommende. 

I tillegg ti1 de 141 arter som mjn oversikt omfatter kan til- 
fmyes fmlgende nye arter for Norge: Anabolia sorror Etn., Apa- 
tania auricula Forssl., Grammotauli~us atomarius Fabr. og iVIysta- 
cides nigra Lin. 

Som nevnt av Alf Bakke er det meget som tyder pa at vi i 
Norge har et betydelig stmrre antall arter enn de 145 arter hvis 
tilstedevaerelse n5 er kjent. Innsamling av materiale har hos oss 
ikke vaert drevet sg intenst som i Sverige og Finnland, og jeg 
fmler meg forvisset om at antallet av arter i Norge vil naerme seg 
tallene i Sverige og Finnland ved en erket interesse for innsam- 
ling av vgrfluer. 

Det kan muligens vzere av interesse i denne forbindelse 2 pg- 
peke det kjentevartsantall innen de forskjellige familier i de i r e  
land. 

............. Rhyacophilidae 
Hydroptilidae ............... 
Philopotamidae .............. 
Polycentropidae ............. 
Psychomidae ............... 
Hydropsychidae ............. 
Arctopsychidae ............. 
Phryganeidae ............... 
Mollannidae ................ 
Beraeidae .................. 
Sericostomatidae ............ 
Leptoceridae ................ 

.............. Limnophilidae 

.............. Odontoceridae 

1 Sverige 

7 
20 
4 

13 
6 
8 
1 

16 
5 
4 
9 

28 
86 
1 

I Finnland 

7 
26 

3 
15 

5 
8 
1 

16 
5 
2 
8 

28 
79 
0 

I Norge 

5 
7 
3 
9 
3 
6 
1 

12 
4 
2 
6 

19 
69 
0 
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Forholdet er mest pgfallende i farnilien Hydroptilidae. Disse 
((micro-Trichoptera)) (3-5 mm) rng ettersmkes planmessig hvis 
man skal gjmre seg hgp om mke antall kjente arter i Norge. Hvis 
man sammenlikner antallet av amatmrforskere i Sverige og Finn- 
land med antallet i Norge vil man finne en enda mer pgfallende 
forskjell. Carl von Linnk's fotspor stgr tydeligere preget i disse 
to folks bevissthet enn i det norske folks bevissthet. 

Summary 

Additional notes to earlier publications bv the author in 
N.E.T. : Ephemeroptera 1937 ---~leco~tera 1941 - Trichoptera 
1946. 

Ephemeroptera: 2 new species for Norway - Paraleptophlebia 
submarginata Steph. and Caenis undosa Tiensuu. Trichoptera: 
4 new species for Norway - -4nabolia soror Etn. - Apatania 
(Apatidea) auricula Forssl. - Grammotaulius atomarius Fabr. - 
Mystacides nigra Lin. 




