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De semiakvatiska skinnbaggarna åir en våilutforskad insektgrupp, vars utbredningsområde sträcker sig från
tropiska till subarktiska om¡åden. I ett flertâl tidigare forslningsarbeten har man särskilt hos skräddarna,

sl¿iktet Gerris, gjort intra- och interspecifika jämftirelser av hur ljus- och temperaturförhållandena påverkar

deras juvenila utveckling och förökningsbeteende. Deftapro gradu -wbete åir dels en studie av reaktioner på

kontinuerlig belysning kontra långdagsförhållanden, dels en jåimförelse av Wå olika uppfödningstemperaturer,
hos nordliga och sydliga representanter för arten Gerris lacustris (L.).
Nornralt förekommer det bland de vuxna G. lacustrisbåde långvingade och kortvingade individ året runt.

Både vinglängden och tendensen att antingen gå i diapaus eller föröka sig omedelbart best?¡ms dock till stor

del av dygnets ljusrymik i kombination med temperaturen under de fyra första la¡vstadierna. I tidigare studi-

er har sydliga G. lacustris inte kunnat slutföra sin juvenila utveckling nonnalt vid kontinuerlig belysning.
Djur fran populationer norr om polcirkeln ha¡ inte undersökts, emedan dessa varit okåinda.

Materialet för denna undersökning utgiordes av G. lacustris fran sydligaste Finland (Kyrkslätt 60"30'N) och

från Lappland vid polcirkeln samtnorr om denna @ovaniemi, 66%0'N och Nellimö, 68o50' N), vilket
samtidigt ger artens kåinda förekomstområde en ny nordgräns.

ÄggHggningen och uppfödningen skedde i laboratorieförhållanden på Tv2inninne zoologiska station (HU)
soûrmaren 1984 och resultatbehandlingen har giorts 1993-94 på Zoologiska institutionen (avd. för svensk-

språkig undervisning) vid HU. Ett hundratal larvkullar, vilkas storlek begränsats till sex individ per kull, upp-
föddes i tre olika experimentförhållanden: 1) Fotoperiod: langdag (L18:D6), temperatu: ca23"C (äggen lagda
i samma förhållanden), 2) Fotoperiod: långdag (L18:D6), temperatur: 15"C (Ziggen lagda i s¿mma förhållan-
den), 3) Fotoperiod: kontinuerligt ljus (L24), temperatur: ca23"C (ägg fran 1).

Experimenten i kontinuerligt ljus visade att sydliga G. lacustris visserligen kan utvecklas i sådana ljusförhål-
landen, men att deras utveckling då blir tydligt förlåingd. I denna experimentgrupp förekom också den högstâ

dödligheten och de flesta defekta individen. Vid den lägre temperaturen förlåingdes utvecklingstiderna exüemt
inom alla experimentgrupper, dock mest hos den sydliga populationen. De lappl?indska försöksdjuren hade i
alla experimenförhållanden en snabba¡e utveckling åin de sydliga. Därmed uppvisade de vissa adaptationer
till "midnattssolen" samt den kort¿ förölningsperioden och det kalla klimatet i Lappland: 1) De födängde
inæ radikalt sina utvecklingstider i kontinuerligt ljus och 2) deras mycket snabba uWeckling vid högre tempe-
raturer kunde vara ett sätt att uÍryttja även korta perioder med gynnsam temperatur.
Experimentförhållandena visade sig ha en avgörande betydelse för beståimr¡ingen av avkommans vinglängd: I
alla experimentmed den högre temperaturen dominerade de långvingade individens antal, vid den lägre
temperaturen d2iremot de kortvingades, oavsett föråildrapopulationernas vinglåingdsförhållanden.
Observationer av de olika generationemas förökning och äggläggning har också gjorts.
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