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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Plecoptera (bäcksländor), Familj: Taeniopterygidae
(vingbandbäcksländor), Släkte: Brachyptera, Art: Brachyptera braueri (Klapálek, 1900) Synonymer:

Kännetecken
Larven är brun, 8–10 mm. Liksom övriga bäcksländor har den två bakre spröt. Hos Brachyptera braueri har spröten
långa hår på ovansidan. Både larv och vuxen insekt har långa avsmalnande antenner. De vuxna sländorna är av
samma storlek som larverna men är mörkare i färg. Vingarna är blanka och ligger platt över kroppen. Liksom hos
övriga bäcklsländor är flygförmågan dålig och de ser mer hemtama ut när de går och springer än när de flyger.

Utbredning och status
En nord- och mellaneuropeisk art som i Sverige är känd från Skåne (5 aktuella lokaler), Blekinge (endast äldre
lokaler), Halland (6 aktuella lokaler), Småland (möjligen en aktuell lokal) och Västergötland (en aktuell lokal). Den
torde numera återfinnas bara i ett fåtal vattendrag i Sverige och tycks vara på tillbakagång även i andra delar av
utbredningsområdet. Arten har en fortgående minskning och är idag kraftigt fragmenterad.

Ekologi
B. braueri är en tidig vårart som kläcks i mars–april. Den lever företrädesvis i snabbare partier av medelstora,
eutrofa vattendrag men förekommer även i mer långsamt rinnande vatten med mossbevuxen stenbotten. På sådana
ställen ses den ofta tillsammans med Taeniopteryx nebulosa.

Hot
Brinck (1949) anför utsläpp från ett mejeri vid Bråån i Skåne som exempel på att föroreningar kan eliminera arten. De
vattendrag där den förekommer är näringsrika och kan vara känsliga för ökad förorening (Herrmann et al. 1983),
vilket anses missgynna medlemmar av släktet Brachyptera, inklusive B. braueri (Aubert 1985).

Åtgärder
Inventering av de av kända lokalerna för arten för att fastställa aktuell status och hotbild. Ökad kontroll och vid behov
åtgärder för att förbättra föroreningssituationen i de vattendrag där arten finns kvar.
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