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The authors have collected bcetles around a submersed meadow at Hackeberga, the
province of Skane, southernmOst Sweden to study the composition of the fauna in the
area. They registred 55,000 specimens distributed among 340 species. 95,る of the speci―

mens belonged to very cOmmon species The remaning 5,る  containcd several rare
species、 vhich are mentioned in the list.

R Baranowski,Rabyvagen 15J-14,S-223 57 Lund,S、 veden.
M Sёrensson,Stora S6dergatan 26,S‐ 222 23 Lund,Sweden.

Inledning

Vintern  1976-1977 kannctecknadcs i hela

Syd‐ och Mellansverige av ovanligt god tillging

pi snё . Tin och med i Skane var marken thckt

av snё  under en stor del av vintern och snё ttu‐

pen naddc inaxllnalt upp till halvmetern.Sadana

mangder av snё  ar en relativt ovanlig breteelse

i Skine p.g.a. det synnerligen nyckfulla vider,

sOm harskar dar under vinterhalvaret,。 ch som
shHan tillater snё n ligga kvar nagon langre tid.

Dl emellertid mycket snё  fanns tillstadse,kun_

de ett snabbt vaderOmslag inducera en kraftig

sn6smaltning med stora vattennivahttningar
och ёversvamnlngar sonl fOlid.Sa skedde ocksa
under de sista dagarna i februari, narmare be―

stamt 22.3.1977.

Nagra mer intensiva insamlingar av skalbag―

gar vid en skansk vttё versvimning ar oss veter‐

ligt inte」 orda.Avenお r6vrigt tt undersё k―

ningar av skalbaggar efter ёversvimningar spar‐

samma trots att man kan g6ra gOda fynd och饉
en utmarkt bild av ett visst omrades faunasam‐

mansattningo Pa Grcby alvar pa C)land har
Dahigrcn(1952)och Palin(1961)insanllat skal‐

baggar efter hatiga rcgn i slutet av juli ar 1950

resp. 1960.Jamぉ relser mellan dessa insamling‐

ar och vara vid Hackeberga ar svara att gё ra

eftersom biotopcrna ar hclt skilda. Fangsterna

har dessutom』 ortS pa 01lka arstider.I Norr‐

land har Palln (1956)studerat skalbaggar i en

lapplandsk skogSmyr eftcr en varё versvamning
och Lundberg(1971, 1972:48-49)insamlat skal‐

baggar vid en 6versvaminad blandskog i en
vagtrumma. Vi tycker nu att det kan vara av

varde att redogё ra nagOt fё r omstandighcterna

kring en varё vcrsvamning i Sydligastc Sverige

liksom br det erh出 lna resultatet.

Insanlling

Den 22.3 slog vhdrct om och kring den 25.3

nadde vattnet sin hёgsta nivi,varvid vi bes16t

att satta iging.1)en lokal vi utsett som studicob‐
jckt ligger vid det entomologiskt ber6mda

Hackebcrga, ungcね r l km sydvast Onl Hacke―
bergattё n.Omradet cig。 1)beSttt av ёppen,

fuktig angsmark som i kanterna ar bevuxen ined

kHbbal och Sα′′χ och pl annu torrare mark bok

och ek, Sumpangen som pi sommaren har tata
bcstand av alggras gransar i sё der till ctt dike.

Pa andra sidan diket ttr marken uppodlad. Vid

tin,11let fbr 6versvimningcn stod nara nog hela

angsmarken under vatten Vattenstandct i diket
hade stigit ca l,5 mcter och nadde vid vart
besёk maximal omfattning.Vattnct nadde ett
tiotal ineter in i adenё vskogen.

Vid rekognoscringen fё rs6kte vi till cn bё rian

studera dcn 6versvttminade skogcn dar en ay_
tande driftrand lag i vattenkanten,innehallande

mangder av insckter, av vilka enstaka lyckats

radda sig upp pa grisstran och tridstammar.
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Eftersom brnan var ganska lock flCk Vi mest

stora lё v i vara lingSkaftade vattenhavar och di

den flytande driften dessutonl p.g.a. ёkande
vind sakta董5rdc sig ut pa ttupare vatten,oat‐

konlligt fbr oss,insig vi att det lnaste finnas en

tacksammare lokal att arbeta pa. Det visade sig

snart att diket utgiordC den praktiskt mest lam‐

pade undersё kningslokalen, Vattnet flё t lang‐

samti dikct och brde med sig enjamn str6m av

insektcr,huvudsakligen skalbaggar,vilka till en

del ansanllades utmed kanterna.Den st6rsta de―

len av materialet avsattes dock pl ett stane dar

diket bttde aV i nastan rat vinkel.Har lag ttu_

ren sa tatt i vattnet att onl man doppade ner

handen i vattnet och sedan drog upp den kunde

det ha fastnat ett 50‐ tal individer pa den. Ett

nastan otr01igt antal skalbaggar fanns alltsa
lings dikets kanter utmcd en stracka av ca 200

meter Dc ttur SOm lag i vtttnet cllcr som rad‐

dat sig undan pa grasstran Och dylikt harstam_

made dels frin筍五lVa diket,dels fran den fukti‐

ga angcn.Detta bcrodde pl att vattnet pa angen

har Och var brё t igenom dikeskanten och vatten

tillsammans med driftmaterial nё t in i diket.

Med ttalp av hivarna iskade vi under tre tiln―

mars tid upp driften och la den i tygsackar.Det

mcsta av vattnet flёt snart igenom tyget men
den saminanlagda vikten av det blё ta materialet

torde vid hemkomsten ёvcrstigit 50 kg och ett

blёtare bagageutrymme i bilen flck man leta ef‐

ter. Sackarna stalldes att torka under ett par

dagar innan genomging skcdde i berleseappara‐

ter.

Resultat

Materialet var som vantat mycket omねttande

och dess sanllnansattning delvis mycket intres―

sant,sarskilt p・ g.a.att underiordiSka arter,som

ju antas vara knutna tll diurbOn Och gangar i

marken, tydligcn tvingats upp av vattnet. En

skattning visade att vi fatt i runda ta1 55 000

skalbaggsindividcr brdelade pa 340 artcr. Som
sa ofta ttr fallet vid ёversvimningar cner vind_

drifter f6rekommer nagra tt arter i stor individ‐

rikedom och sa var det ocksa vid Hackeberga.
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αr′α bο″′α′お 助6b.95,ろ av det totala anta‐

let utgiordeS Salunda av dessa artcr.Vissa for‐

mer var inte ans sa vanliga som man kanske
hade vantat sig, Vilkct mtttligcn skulle kunna

bero pl att de ar kansligare fё r kant vatten och

da helt enkelt dukat undcr innan vi hann ttnga

dem. Sa bё r aven de stё rre tturen,t.cx.Cα ″α‐

ιンs,ha inissgynnats pa grund av sin storlek och
tyngd.Av de former som nastan hclt saknades

och som bordc varitined var dykarc,vissa van―

liga И′力′′α‐arter av undersl湖 くtena P/1′″g″α oCh
Иr/7′′α S Str.Samt bretradare br famijen
Scydmacnidae.F6r dykarnas del ar fё rklaringen

uppenbarligen den att de tt paSSiVtお ut med
vattenstrё mmen utan 則狙va raddat slg undan
och nagOn ansamlingお巧akdigen● bliVit fallet.

F6r Иr力′rα_artcrnas vidkOnllnande kan man

tanka sig att de av vadcrlcksorsaker haft cn
nedgang i pOpulationerna under vintern och fO―

regaendc somm霞 , nttot sOm vi Observerat
6verant i skanc just dcnna vinter.Utan tvekan
ar det har fragan om 1976 ars torka i sё dra

Sverige. I stort sett miste man anda saga att vi

働tt cn mycket god bild av vad som i rea五 teten

fё rekominer pa en bestamd 10kal vid en viss

arstid,i detta fall ett lersandigt dike och angran‐

sande sumpangSomradc. Artsammansattningen
motsvarar ocksa till i det narmaste 100,る  de
arter man hade kunnat vanta sig ska leva pa
nimnda biotop.

Det ar ocksa anmarkningSvart att skalbaggar‐

na tal cn sa pass hard behandling som att en
langre tid ligga i nastan o_gradigt vattcn. I vart

fan hade manga legat i vattnct minst ett dygn.

Under natten fёre vart bes6k frё s dessutom
vattnet flackvis till is och en stor del av● uren
lag i issё tta Vid undersё kningstilllhnet. TrOts

detta var sa gott som alla skalbaggar vid liv.

Utrymmet medger ei en behandling av alla
skalbaggsarter som vi ick.vi har darぉ rn● t

oss med att ta upp blott de sallsyntaste eller

minst kanda arterna fё r enskild behandling.

Nο′′ορ力′J1/srぼP′s Mrsh.-2 ex.Denna art
ar tidigare sa vitt vi kanncr till funnen pa tre

svenska lokaler, alla i Sydvastskanc,dock ei i

Hackeberga.

Tr′ε力′s“′ε″οs Hbst.-35 cx.Arten har san‐

nolikt ett nagot undettOrdiskt levnadssatt efter_

som den oftast tas vid 6versvamningar.
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Skalbaggar vid dversviimning 2l

Fig l.Fuktang nara HackebergasJon som var helt ёversvammad den 25.2.1977 1 1brgrunden syns en ragaker.I

nedre vanstra delen av bildcn syns ett dike som b● er av i rat vinkel och gar utmed ett staket.

Damp meadow at Hackeberga that was totaly submersed on 25 February 1977.In the foreground is a rye― fleld

and to the left a ditch.PhotO:Rickard Barano、 vski 20 June 1977.

ex. Arten anmttldes som ny fёr Sverige under
namnet s`″′εακs efter ex. sonl Anton Jansson

tagit p1 01and(JanSSOn 1915:205).Senarc(Jans―

son 1921:195)skriVer han att arten bё r utga ur

01ands och darmed sveriges fauna eftersonl ex.

troligen ar L.″ ′κεα′夕′Irs Th.Efter ytterligare

nagra ar (Jansson 1927:219)aterkommcr han
och den har gingen tvivlar han inte pa att det

trots allt ar iaga om ι.r7′″″クS.Han sager sig
ha sett rikligt material fran savttl egna som and―

ras insanllingar och kan konstatera arten fran

01.,Gotl.,Og.och Nrk.och som han skrivcr,
''dettorde a vara en shllsynt art''.Det markliga

ar emencrtid att arten i den svenska skalbaggs―

katalogen(Klefbeck och Siё berg 1960)blott ar

upptagen f6r Skine. IIur dctta kommer sig vet
vi intc men det tyder i alla fall pa att Janssons

ex.varit fclbcstamda.vid cn skriftlig fbrfragan

kande Thure Palin inte till nagra fynd i Sverige

av L.κ ゴ′′グンs, rncdan Stig Lundbcrg endast kan_

de till Gunnar lsraelsons skanska ex. som han

fick pa cn sten i en bick i Troedstorp vid Hass_

leholm csraelSOn 1957).Dessutom sitter i taxo‐

nomiska samlingen i Lunds Museum 2 ex.som
ar riktigt bestamda. Dc bar etikcttcr med tcx‐

ten:''IX 87 Sc Raml.''(sakert hnna av Thom―
son宙 d Ram16sa i nordvastra skane).om detar
nagon som kanner till andra fynd av arten i
Sverige vore vi mycket tacksamma att fa reda
pa det.

二raopヵ。′′sο♭sc“″
“
s Muls。 -5 ex. Arten ar

alldeles nyligen konstatcrad som svensk(Bara‐

nowski 1976)och kand fran skanc,Hanand och
pa oland.sakerligen enお rbisedd art.

国
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C力ο′′ッα αgノ′is II.-4 ex.C力 ο′′ッα―arter ar val

vad man vcrkHgen vantar sig vid en ёversvam_
ning eftersom de lever underJordiskt hos dagg‐

荀ur t.ex. i muHvadsgangar. I vart material

fanns bara denna Cた ο′′ソθ, som emellertid inte
ar sarskilt shllsynt i Skane. Aven sadana har

ncgativa iakttageiser kan ibland vara intrcssan‐

ta.

Sッ″′ο″ゴ〃″ α′′′Ir″,Min._3 ex.

Oχッ′θ′Irs ″″gゥシο″S HOChh. ―Talrika cx. an‐

traffades.Nagra fynd frin Sverige rlnns inte
publicerade men arten ar dock uppgiven fё r

skane i den svenska skalbaggskatalogen(Klef―
beck och ttё berg 1960).

Oχソ′ルS SC′レ′〃″α′″s Gr.-2 ex.Fyndet om‐
namnes di arten mahanda blivit salisyntare med

aren och s・aknas i de flesta sanllingar.

Sr′″クs bο 力
`″

′crrs Mach.― l ex.Kand i nagra

饉 ex.fran Skane genom fynd av Thure Palm
och Gunntt lsraclson.Opublicerade fynd finns

ocksa harifl・ an.I Halland har Gё sta Glllelfors

funnit 2 cx.i Valinge(Gillcrfors 1973).

sr′″″sρ′ι′sc′ 7oS Steph.― l ex Aven denna
art har Gunnar lsraclson fran Skane dar fler
fynd ar g10rda som inte blivit publicerade.

sc力おrο g′οssa c〃 ″r"′ ″71な Sharp.― Talrika ex.

Arten ar ny fё r Skane och fbrutom dc landskap
som Klefbeck och ttёbcrg(1960)uppger har
arten enligt Stig Lundberg(in litt。 )ocksa tagits i
Hall.,Sm.,01.,Vg。 ,Upl.,Vstm.,」 mt.,Vb.,
Lu.lpm.och T.lpm.Darmed finns s.ε ″″r″′4‐

″:s i sa gott som hela Svcrige ivcn om den ar

sallsynt.

Ca′′′ε′″′s O♭SCtr″frs Gr. - 3 ex. Arten antas

leva underiOrdiskt hos gnagare.

Иr力′′αα″cr′εα Th. -l cx. Kanske ar Hacke_
berga den hittills sydligaste lokalen fё r denna
CttCSt ёVCrvagande nordliga art.

И′力′′a grJsισ Th. - l cx. Arten ar kand i
nagra fa svenska ex.fran skane varav l ex ar
funnetjust i Hackeberga(Dufberg 1975:26).

И′力θノα ″α″″JO″  JOy - 2 ex. Arten som 16r

nagra ar sedan togs som ny fёr Sverige vid
Takern av Bengt EhnstrOm (Lundberg 1974)har

senare konstatertts fran nedrc Dalalven(An―

derberg 1974),fran oland(enligt Stig Lundbcrg)

samt frin Skinc(Dufberg 1975).Det skanska
ex.togs just i Hackcberga.

И′力ι′a scο ′たα EHim.-l ex.En underiordiSkt
levande art som ar funnen i Halsingland av
Oscar助6berg,i Vhrmland(enligt Stig Lund―

berg)Samt i Skane av Gunnar lsraclson och
Lars Huggert. Den sistnamnde tOg l ex. vid
Knutstorp pl en frodig fuktang, en lokal som

liknar Hackebergalokalen(Huggert 1974).

И′力ιrα χα4r力ορJrs Th.-l ex.

Cα Jο グ′″α ρrOr′4sα Mnh.-l ex.Thure Palin
fann talrika ex.pa 01and efter en ёversvamning

(Palln 1961)men artcn synes fё  att ha tagits

endast i enstaka ex.i Sverige.

Cαあ′′″αr″ルSε

`″
s Kr.-3 ex.Om de sven―

ska fynden fran Skanc,oland ochÅ ngerman_
land  av  denna  art  redOgё r  Thure  Palin

(1972:338).Arten har aven senare tagits i ett par
ex.i Skane,Namnas kan att dHftmaterialet frh

Httckeberga var sarskilt rikt pa Cα ′。グ′′α‐ex.

F6rutom ovanstaende tva artcr brckom ocksa
C.4`grJrα  Mannh.,C.α

`′

力わρs Grav.och C.
″ψα″″ Er.

0響pοどαρ″αιεOχ Er.-5 ex.Enligt vara erfa_

rcnheter lever denna skalbaggsart gama i an_
slutning till inunvad och det var darbr ei OVan_

tat att finna den pa Hlckebergalokalen som hy‐

scr gott om mullvad.

Oχッ′οグα″ψ  Kr.-3 ex.Djuret har tagits i
nagra fa svenska ex.(i Skane).

R`たたι″♭αεたノαブι
`″

εο″〃″ Lcach-2 ex.

3ο′ιοらッrみ

“
s b“ rr′′″ Denny ― Talrika ex.

Nastan samtliga svenska ex.av denna Pselaphid
har funnits宙 d Hackcbergattё n 01a aV Am―

Цёm CarissOn)vafё r"uret Var synnerligen
vantat.Man kan saga att B.bク rrι′″ar en ganska

typisk''Hackebergaart''.

力 ε力
“
S 

“
οκ″たο″

“
お Rtt.― En av de mest

angelagna uppgiftcrna vid ёversvttmningen var



att fbrsё ka aterflnna denna skalbagge som den

12.9.1976 helt ovantat patrafFades i l ex. vid

Hackeberga,  ny  fё r  Sverige  (Baranowski

1977:18-19). Den 23.2.1977 vid en fё rrekogno‐

sering pa bversvamningslokalen togs 5 7ン c‐

力
“

s‐ ex. i ett saHprov av driften (Baranowskl)

varav 2 ex, var r. ′η。″″′cο″″is, de ёvriga r.

′な′″Payk.Arten t5rekom sttedes aven har och

den 25.2.1977,den dag di driftranderna under―

sё ktes intens市 t,inregistrerades ei mindre an 9o

7ンε力′S― ex.Vid bestamningen visade det sig att

79 av dessa var r.れな
`″

medan ll var T.“ ο″f―

′たο″″Is(8 ex. leg. Baranowski, 3 ex. lego Sё ―

rensson).SOm tidigare brmodats ar r.″ 。″J′J_

cο″″お ett sump● ur.Detta antagande bekra■ as

av ytterligare fynd inom Hackebergaomttdet.
Den 18.3.1976 togs i ex.vid sauning av strand‐

bma vid en vattenfylld brsumpning intill
Hackebergasiё n(Baranowski).Detta ar det hit‐

tills fё rsta kanda svenska ex. och fanns med i

brut  obesthmt  Hackeberga― material.  Fran

samlna lokal visade sig Stig Lundberg ha l ex.

fran den 5.7.1976. Den 20.3.1977 unders6ktes

en driftrand i narheten av 筍6n, uppkommen
efter februariё versvamningen, som fortfarande

innehё H ratt manga diur OCh T. ′ηο″J′fεο″″Js

kunde nu tagas pa sin 4:e punktlokal(Lundberg
l ex.,Baranowski 2 ex.).Ganska mycket mate―
rial har fё  gitts igenOnl i privatsanJingar och
museer, dock utan att en enda r. ′η。″′′′CO′″Js

uppenbarat sig.Trots allt torde arten inte vara

nyinvandrad i Sverige utan helt enkelt vara be‐

gransad i sin utbredning. Maligen ar arten en

varmerelikt.

I det har saminanhanget kan omtalas att vi

den 23.3.1977 giorde en undersё kning av ёver‐

svamningSmaterial宙 d Helge a(sk.vittSkё vle)

dar Ocksa Omfattande sumpangar karakteriserar

omradet. I det stora materialet raknades in hela

2147ンε力′S― ex, vilka cmellertid samtliga var r.

″ig′″. Sedan detta manuskript skrivits har Gun‐

nar Dahlgren i brev meddelat att han funnit r.

″ο″J′′εο″″ブs i Smaland.

C′′′οrr力y″ ε″″s g′お′′s Bris. ― l ex. Vivel‐

Sた′′bαggα″ッ′グδッι″sッタ″PtJ″g  23

materialet var nastan helt trivialt och bara den‐

na art ar vard att Omnamnas.

Till sist vill vi ttarthgt tacka Stig Lundberg

som bistatt med nagra ttnduppgifter.
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