
Fiirindringar i den svenska skalbaggsfaunan

THURE PALM

Nar man under ling tid sysslat med insanlling

och studier av skalbaggar ― fёr nlin egen del

omkring 75 ar― har man ei kunnat undgi att
iaktta en del lner eller inindre markbara fOrand_

ringar i vart lands skalbaggsfauna.Sonlliga arter

har blivit allt s,1lsyntare ener rent av d6tt ut,

medan andra bkatifrekvens.Orsakerna till detta

kan vara manga. En av de viktigaste nar det
ganer negativa bぬ ndringar ar sialvfallet att ur―

sprungliga naturtyper antmera forsvunnit.Fram‐

lor ant torde vttl detta ha drabbat skogama.I det

bjande skall jag med exempelお rs6ka belysa

mera patagliga faunafё randringar.En fullstindig

sanllnansthHning av dem skulle krava alltfё r stort

tidskriftsutrymme och dattamte Oftaお Юrsaka

tveksamhet betraffande manga arter.En del far―

ska och opublicerade fynduppgifter har jag att

tacka nlin van Stig Lundberg fOr, som ocksa
varit vanlig ga igenom manuskHptet.

Carabidae

Bland de storajord16parna fё refaller aven tidiga_

re vanliga arter av slaktet cα ″αb′s sedan
1940‐ och 1950‐ talet vara i avtagande frekvens.

Anledningen dartill ar gatfull, emedan dessa

荀urS naturliga blotoper● namnvart kan haお r―

andrats.

Om andra carabiders andrade frekvens och ut―

bredning har Lindroth(1973),som under hela sitt

liv sysslade specient med jOrdlёparna, gett be―
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sked.Tvi arter tycks ha upphё rt att existera hos

oss:/4gο ″rr″ bοgθ″α″″′Gy‖ ., som ar bunden

til skogsbrandぬ lt,kan m● ligen ha brsvunnit
med det gamla svettebruket(siSta kanda fynd i

HIs. 1880)och Sp力 ο′′夕s ′′夕εο′力′力α′′η′s L.

(manga 1800‐ tals fynd, pa 19oo_talet endast ett,

namligen i Hall.2 ex.1941).Den sistnamnda
arten ar synantrop och dess uppehallsplatser i

gaminaldags, nlindre hygieniska kanarlokaler,

bagerier,kvarnar o.1.har fbrsvunnit.

Aven andra i nutid helt eller nistan fё rsvunna

stёrre carabider skulle kunna namnas, sisom
Dο′′εカンs 力α′′″sJs Schan。 (pa 1800‐ talet a Sar_

skilt sallsynt pa skanes vastkust, pa 190o_talet

blott enstaka exemplar vid Barseback Och
Tygelsi6)och И″JSο′αcr_l・′″s ροιθ′′ο′グιs Steph.

(pa 1800-talet fё ga sansynt i sydvastra skane,

bl a talrik vid Malm6 1879-81,pa 19oo_talet fё r‐

gaves efters6kt). Den fё rra arten ar kulturbun‐

dcn med fё rekomst sarskilt pa leriga lkrar,den

senare en havsstrandart. Blda borde ha fё rut‐

sattningar att kunna fortleva.Aven Zα br〃 sr′″
`―

brJο′′
`s Gzs.har sa gott sonl fё

rsvunnit fran de

skanska veteぬ lten,m● ligen ett offer br de ke―

miska besprutningsmedlen.
Betraffande sm:hrter bland jord16pama ar det

givetvis svarare att pavisa areal‐ och frekvens―

16randringar. Dock ger Lindroth en hcl rad
exempel pa carabider som under de senaste
hundra aren invandrat och stadigt bosatt sig i

Sverige och vars vidgade utbredning kunnat f01‐
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jas. Denna artkategori antyder, att de positiva

arealおぬndringarna vant i mttOritet.

Bland de i nyare tid invandrade carabiderna ar

kanske И″α′α
“

4ル
`SC″

′α Chd.den noggrannast
uppfё lida arten.Den beskrevs fran Sibirien,upp‐

tradde i Europa i bё ttan av 19CXl‐ talet och insam‐

lades i Sverige br brsta gingen 1917宙 dÅ hus i

Skane. Arten ar kulturgynnad och har efter ca
1930 raskt sp五 tt sig norrut,ar numera f6ga san_

synt och funnen i de flesta landskap upp tillJamt_

land och Lule lappmark.

En annu snabbare, men mera oregelbunden
spridning ar invandringen av P′ ″′gο″α″′g″′ceps
D可 .ett eXempel pa.Det brsta nordiska fyndet
giOrdes vid Alnarp i Skane 1948,och arten ar

numera stadigt f6rekominande i 5 1andskap,det

nordligaste Norrbotten.Arten lever i tradgards_

kompost,va“ ёr manniskans transportinedel kan

ha inedverkat till spridningen.

〃申 ルS(0動ο″
“

Sり ″r′ c″ c′′s Steph. ar en

art soΠl redan 1888 hittades i flera exemplar pl

sarё nara G6teborg, men som dar aldrig flck
fotlhste. Fё rst 1920 aterfanns den pa skanё r―

halv6n,dar den numera● ar sallsynt.Sedermera

har den blivit pavisad ocksa i Blekinge samt pa

01and och Gotland.
Snabb sp面 dnings‐  och kolonisationsfOrmaga

har S′′″ο′ο′力rrs′

"′

χ′
“
s Hbst.visat sig ha.Den‐

na art,tidigare okand i sverige,hade pa 1890‐ ta‐

let en liten population vid Skabersib i Skane,

men den egentliga spridningen norr‐ och 6sterut

skedde fOrst pa 1940‐ talet.Numera ar arten fun_

nen i 7 1andskap pa fastlandet,nordligast i Upp‐

land, samt dessutom pa 01and och Gotland,
■ersthdes i stort antal.

Aven en del andra arter, sasom Иcrrpaレ クs
′χな

“
〃sD可 .,D′

“
′′″″sF″′′′′α′75 Germ.och

D′ο″ルsα″g“ s′′s Brul16,som sedan gammalt
varit kanda sOm sallsynta svenska arter, har
plёtsligt expanderat bide i fraga om utbred‐

ningsareal och vanlighet.

Ibland kan sadana forandringar dock blott vara

skenbara och branledda av bristande under‐

sё kningar och kunskap onl arternas levnadsshtt,

mahanda ocksa av nlindre effektiva insanllings―

metoder. Exempel pa detta ar de hё gnordiska
carabiderna Zrα cカソpacカッs z′′′′rs′′′′′ GyH.,
E′αρr2″′s′αppο″′crrs GyH.och DJα ε力ι″αθ″ε′′6α

GyH., som tidigare betraktades som stora sa‖ ‐

syntheter.De kan numera patraffas i antal― del―

vis pa grund av nya fingstmetoder(■il10r,skllar)
_Och ar kanda fran ett st6rre omrade an tidigare.

Staphylinidae

lnom manga skalbaggsfamijer ar det,並 rskilt nar

det g,ller smaarter,bl.a. pa grund av alltfbr fi

iakttagelser svart att sakert pavisa faun瀾 6rand‐

ringar. Tin denna kategori hOr den artrika fam.

Srαρカッ″′′da′ .Nagra inyCket tydliga cxempel pa

nyinvandring av kortvingar med darefter fё lian‐

de kolonisering och expansion flnns dock.

ν′グο″(二″あοC力θ′Js,″ゴg′′ε′ρs Kr.ar beskri_

ven fran Ceylon 1859 och senare aterfunnen i

stora delar av Ostasien, nordligast i Japan. I

Europa blev arten 1943 fё rsta gangen kand ge_

nom fynd vid Erfurt och darefter pa flera andra

platser i Tyskland samt i Osterrike.Over Dan‐

mark kom den sedan ёver till Skane, dar den

1949 upptacktes i kOmposthё gar vid Alnarp,

t o m i stort antal(Palm 1949).Pa samma lokal

hade Jag pa 1930‐ och bё ttan av 1940‐talet ofta

sanllat utan att rlnna ″′g″Jc′ρs, Inen daremot
dess systerart οc力″αε′〃s Grav., som da var yt‐

terst allman.Bada arterna erhё lls 1949,och vid
genomgang av detinsanllade stora rnaterialet be‐

fanns 95%vara″ な ピι
`′

S OCh endast 5%οε力′α‐

`ι

″S. InVaSionen av den nya arten pekade antsa

pl en undantrangning av den ganlla,en 6verras―

kande fёreteelse,som ocksa omvittnades i Mel‐

laneuropa, Finland och Norge och av fortsatta
iakttagelser i Sverige.几 イ.“′grJε′ρs synes besitta

en enastiende spridnings‐  och konkurrensfOr‐

maga och ar i vart land numera kand fran de

flesta landskap anda upp till Torne lappmark.

Enligt Y.Kangas(1953), som gatt igenom ett
stort material i aldre samlingar,patramdes fln‐

ska exemplar av″ ′gr′ c′′s redan 1938,salunda 5

ar innan arten faststalldes sonl europeisk.

P力 i1077′ 力″S″′crαηglr′ rrs Sharp paminneri fraga

om ursprung,levnadssatt Och spridningsbrmaga
i hё g grad om Medo″ ″′g″′ceps, Daremot synes
arten trots successivt ёkad frekvens ei ha trangt

undan nagon av de narstaendc Pカ メ′ο″r/77rs‐ arter‐

na.Genonl artens ansenliga storlek och karakte‐

ristiska utseende har det varit litt att fё ua deSS
snabbt utvidgade utbrcdning.Fё re fё rsta varlds‐

kriget var den helt okand i Europa,Inen ar dar

numcra en av slaktets vanligare och mest ut‐
bredda arter med  fё rekomst  i  multnande
vaxt_Och tturavfan, g6dselhё gar o l. Arten be‐

skrevs 1834 fran Japan och ater 19ol under annat

namn C′″″たαlr′′′Csiki)fran Kina.Gridelli pub‐
licerade 1927 det brsta curopeiska fyndet fran

ltalien, men rcdan nagra ar tidigarc(1920-21)



hadc Scheerpeltz fllnnit den i Karntcn. I Dan‐

mark uppticktes 1933 de fOrsta cxcmplaren och

fё rmodligen ungettr samtidigt de fё rsta svenska,

ty i 1939 ars nordiska skalbaggskatalog redovisas

anen rcdan frin 5 svenska landskap.Numera ir
dcn funnen i sa gott som hcla landet frin Sk‐

To.Lpm.
P力′′ο″r力″s(Gαι′J夕 s, ′力′″″α″″122 Aub6 och

O′′gο′α ρα″να Kr.ar tva andra kompostarter av
utlandskt ursprung och kosmopolitisk karaktar,

som i scn tid kominit in till vart land och dar fatt

stadigvarande fotぬ stc. Den fbrstnamnda arten
togs i Sverige fOrsta gangen i bё rian av seklet vid

Malmё (Varcnius 1907),dcn Senarei Alnarp 1950

(Palm 1951 a).Pた ノ′οれル″srた ′″
“
α″″″ ar numcra

funncn i 6 svenska landskap, nordligast i Sdm.

och mest fataligt,0′ ブgο ra ρα″να i 12 1andskap,

nordligast i Nb och vanligen i mingd pa fё rc_

komstplatserna.

Flcra andra kortvingar av sanllna ellcr liknan―

de typ som dc fё regiendc skulle kunna namnas,

sisom t.cx 3ο 力′″′′′′′71α ′α″αグοχα Mach.och
P″αg′″∫た〃α 777α″ε力′′Dod Till samma katcgori
hёr ocksa hydrophilidcrna C′ ″こlyο″ ′θ

“
ノ
“
α′″s

Sharp och C,pr)p′ ιrrrfr″  srrbrJ′ ′ Sharp, vissa
ptil五 der,vissa nitidulider sasom cα rρ Dp力〃″S― ar―

terna, cuctlJiderna lイ ο′οrο

“
α わたヽο′ο″ /il′α och

s′ゴ″Jcο′′′s  Aub6  samt  И力αsソ′″frS  aグソ′″α

Walthl., cryptophagiden Иrο /21α″′α ′′″′s′ Rtt.,

lathrid五 den ια′力″′グ′′s PlοグJセ″ WeStW。 , bland
heteromererna И4′ /1′ε″s― arter och i ёvriga fanlil―

jcr atskllliga andra.

Gemensamt br alla dessa ttur ar att dc utgё r

ett nytt tillskott till var fauna,att de i regel uppc‐

haller sig pa''varma lokalcr''(komposter),sOm

troligen maliggiOrt deras fortlevnad,och att de

ager en gOd Spridnings― och konkurrensfbrmaga.
Pa vilket satt de komlnit in i landct och hur de

sedan ofta snabbt kunnat spridas ar ei klarlagt.

Sannollkt torde val inanniskan i dc nesta fall ha

spclat cn viktig roll gcnom ofrivillig spridning

med olika trarlkmedel.Ty hur skan man cJcSt
kunna brklara att artcr somプИ′′ο″″な″c′ρ∫
och Pカ プ′ο″r力″sr′ε′α″g“′″s med hcmvisti Ost―
asien plё tslgt dykt upp Och fatt vidstrickt ut―

brcdning i Europa,aven om dessa arter ar goda

nygarc och de mellanliggande ofantliga omra―
dena daligt undersё kta?

NSi'lVfanet flnns det bland staphylinidcrna

ocksa arter som mcd aren blivit allt shllsyntarc

och i enstaka fall kanskc d6tt ut. 1)c ncgativa

inslagen ar emellcrtid inyckct svarare att bcdё ma
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och faststhlla an nytillkomna artcr. En del kort―

vingar sonl ar bundna tillrnurkna trad i skOgar av

ursprunglig typ ar val dem man i dctta fall nar―

mast tanker pa.

Dermestidae och Tenebrionidae

lnom dcssa famiber triffas skadegё rare inom―

hus, som kan vara av stor bctydclse badc fё r

mus6ernas samlingar av vhxtcr och diur ochお r

privatpersoncrs  klad‐   。ch fё doamnesfbrrad.
Artbestanden har undcrinnevarande arhundradc

varit underkastadc hё gst rnarkbara fё randringar,

men har skall endast namnas nagra av dc mest
framtridande.

Иrrag′ 71〃s 力 SCプα″77S Thunb.(tidigare mcd
Oratt t01kad som g′ ο″′οsα

`F.)ar enligt rnin egen
erfarenhet i Uppsala numera dcn vanligaste och

skadligaste inomhusinsektcn l)en har speciali―

serat sig pa ynevarOr,ju rlnare kvalitet desto

begarligare, mcn kan ocksa skada insektsam―
lingar om tillfhne dartill gCs. Det fё rsta kttnda

svenska cxemplaret togs i Stockhollnstraktcn
1943 (HeqviSt 1953). Artcn bctraktades ur―

sprungligen som tillfhlligt infё rd och utan fOr‐

maga att acklimatisera sig hos oss Numera ar

den emellertid kand fran ll svenska landskap
och har en livskraftig stam pa dc nesta hill.

ÅtminstOnc i min cgen lagenhet synes den helt ha

undantrangt p'lSangern 〔4′ragι 4〃 s ρ
`′

′′O L.)
och malttarilar,som brr di och di_trots Anti‐

cirnex' inspcktioner ― ansthllde skador pa yl―
le―och palsvaror.

Иr′αg′′rrs s771′″″ονf Zhantiev(tidigare uppfat‐

tad sonl ρ′ει″s01.)ar sedan 1960‐ talet etablcrad

i Sverige och har visat sig vara en svar skade_

gё rare pl inscktsamlingar (Hagstrё ■1  1969,

1981). Arten ar hittills funnen i 8 1andskap frin

skanc till No■ botten.

R′′sα ソ′sρ″′α′(Milliron)bcSkrevs 1939 under
namnct P′ r′ 777′ gα′ο%η αソ′Sρ夕′α′pa material fran

Minnesota,USA,som tycks vara hemlandet.Å r

1967 uppsthlldcs av Deal fOr arten ett nytt sl五 kt‐

namn, R′′sα , som i siaktskapSfё rhanande star

mitt emellan ν′gα″ο/11α  och Trο gοグ′″″α. I

Europa ar dcn en ny invandrare, mcn har dar

snabbt ctablerat sig. Arten fortplantar sig― at_

■linstone hos oss― utCSlutande partcnogcnctiskt,

vilket nog i h6g grad underlittar spridningen.De

brsta nordiska ttnden JOrdes i Norge(OS10)
1963, i Finland(Tanlmerfors)1966, i Sverige

(StOCkh01m)och i Danmark(Kё penhamn)1972,
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alltsi ёverallt i stader.Arten ar hittills rapporte‐

rad fran Sk.,Bl.,Sm.,Vg.,Sdm.och Dlr.Over‐

allt betecknas Rι ′sa som en allvarlig skadcgё ra―

re a blott i insektsamlingar och pa skelettdelar

av hё gre(jur utan ocksa pa torkade svampar och

hcrbarievaxter oin artens biologi och hattningar

i Gё teborgs Naturh.Museum har Gё ran Anders‐

son(1973)ut“ rligt redogiOrt.Dar har dcn bl.a.

svart skadat frystorkade skogs‐ och kopparё dlor

och visat sig bcsvarlig att frcda sig emot.

Bland tenebrioniderna skall endast namnas

TP・′bο″″″ グ′sr″Ircrο″ Uytt. som ctt typiskt ex―

empel pa cn nykomling, som inomhus anstaner
skador pa f6doamncn,t.ex. mJol‐ och brёdfё r―

rid,rncn avcn pl allehanda andra torkade vcge‐

tabilier och animaliska hmncn,可 minSt insekt‐

sanllingar. Uppenbarligcn har denna art till stor

del framgingsrikt lyckats konkurrera bort de
ganlla skadediurCn av liknande typ lD′ r“′Sras

′α″グα″ilィ s L., andra 7レ′bο′′″771‐arter, r`″ ′b″′。

“
ο″′ο″L.).Obehagct med den nya arten ar●

cndast,att den skadar och fё rorenar fёdoamnen
utan ocksa genonl sin starka karbonukt sprider

otrivsamhet.

Artcn ar si sent sonl 1934 beskHvcn pi matc‐

rial fran Tyskland,dit dcn sannolikt infё rts fran

Sydamerika(Lohse 1969). Redan beskrivnings―
arct hade den uppぬ ckts i Malm6 som skadcttur

pa fran TySkland importerat papeg● fOder

(Kemner 1936).町 langt dareftcr sthllde dcn en―

ligt Kemner till stort besvhr i Entom.Mus6cts i

Lund laboratorium och inscktsamlingar och hade

tva ar efter invasioncn trots upprepade behand‐

lingar med kolsvavla annu tt utrOtats.Under de

fё liandc arcn spreds arten snabbt till andra delar

av landct och ar numera kand fran acrtalet sven‐

ska landskap anda upp till Tornc lappmark.

Tridskalbaggar

Denna benhmning omfattar skalbaggar av manga

famiber. Inga naturtyper torde under 1900-talet

ha fё rindrats sa radikalt och snabbt som de

svcnska skogarna Av ursprunglig skog och annu
nllndre av mannlskohand oberorda omraden
flnns i vara dagar cndast obetydliga rester kvar.

Aven har dikningar, vagbyggCn, vattenrcgle―
ringar,odlingar och andra atgardcr i skOgstrakter

rubbat rnycket av dcn ursprungliga balanscn f6r

vaxter Och diur.D五 J6r ir det a ёVerraskande,

att fё randringar i stor skala intratt i fraga om

skalbaggsfaunan,til1 6vervagande del av negativt

siag, Manga av ganlla murkna trad beroende
skalbaggar har blivit allt s'1lsyntare,enstaka ar‐

tcr sannollkt helt fOrsvunnit.De positiva fё rind―

ringarna torde vara hclt fa, om cns nigra, och

svara att pa宙 sa och sakcrt bed6ma.I detお巧an―

de skalljag med exempel frin flera famijer br―

sё ka bclysa nagra av dc mera markbara fauna―

fё randringarna.Vid valct av arter harjag sarskilt

tagit mcd sidana som gcnom storlek och lev―

nadssatt varitlatta att obscrvera och som i ganlla

tider i rcgel haft en bctydligt vidstracktare ut―

brcdning in i nutid.

Rたysοグ′s s〃′(ar″s F. har av Paykull och
Schёnherr tagits i Blckinge;belaggcxcmplar fёr

deras fynd inns i Riksmuseum.Senare lar arten

ocksa vara funnen av Zettcrstedt vid Varnanis i

smaland,。 ch belaggCXCmplar br det fyndct bc‐

varasi Lunds Museum.Eftcr den tiden har artcn

aldrig aterfunnits och tordc nu vara utdё d.

cα′ゴrys sε αbra Thbg.och ZJ“
“
ノο
“
α grοss′

“L.ar tvi OstOmider,som i gamla tider var ut―

bredda i stё rre delen av landet,den fё rra artcn

sarskilt i barrtrad mcd tyngdpunkt i Nord‐ och

Mellansvcrigc,den senare i bade lё v_。 ch barr‐

trid Sasonl varande urskogsrclikter har de blivit

ant shllsyntare och fё rsvunna i de nesta land‐

skap.

CrrclrJン sc′″
“
αb′″′″frs Scop., sedan 1950-talct

fridlyst i Uppsia lan,ar kand fran 9 1andskap(Bl.

― Jmt.)men i hur manga av dessa lever arten

annu kvar?Troligcn i mycket fa.Under senare ar

har den blott iakttagits pa nagra begransade plat―

ser i blcllansverige och Jamtland. Anledningen

till tillbakagangen torde vara minskad f6rekomst

av murkna lё vtrad,sarskilt ganlla aspar.

υ′
`メ

οrα ′′α″α′αL.uppges av Thomson(1863)
som"ei shllSynt under barken av 16vtrad''。 ch ar

sedan gammalt rapporterad fran 5 1andskap i

sёdra och mellersta Svcrige. Under detta sekel

torde mycket tt fynd av arten ha skett.Dct mig

vetcrligt sista sakra fyndet JordeS p1 1920-talct

nara sparreholm i Sё dermanland.F6rn翫3ra ar
scdan(opubl.)lar arten ocksa ha patraffats i Hal―

land,Incn under omstandighCter sonl gё r det tvi‐

velaktigt, om det verkligen rё r sig om svenska

OCh ei fran Mellaneuropa inbrda exemplar.Un―

dcr alla fё rhallanden ar arten 16r narvarande yt―

terst sallsynt hos oss oCh i Sina tidigare utbred‐

ningsomraden ersatt av dcn numera● OVanliga

Och narstacnde cuculiden D′ ″グ″ορ力αgrrs cr`″ α―

′′s Payk., som pa Thomsons tid betecknadcs
sonl sallsynt.orsaken till fё rindringen ar okand



och kan knappast sammanhinga med att lamp―

liga yngeltrid skullc saknas. Utomlands,t.ex.i

McHaneuropa och Bを lkanlanderna, ar′ ′ακα′α

fortfarande den vanligare artcn, cr′ rtα ′′s sall_

synt ener inycket shllsynt.

Inom den lilla famiuen Cο ″グ″″α′inns en hel

rad artcr, av vilka dc flesta ocksa i gamla tidcr

varit sallsynta Och med bcgransad utbrcdning,

men som av dagens samlare ivrigt cftersё kts och

nastan antid utan resultat.Exempcl pa sidana ar

χレ′ο′α′/11″∫′2SCた″′οs“ s GyH.(Sm.,Vg.),7′″′―
′′s`ッ′′″dl・た.″s Ol(01.:Halltorp),Oxソ ′α′771″ S

ッα″′ο′οs′ s Duf.(Sk),Cο ケグ′′″′′ο′gα′
“
″F.(7

1andskap, Sk.‐ Sdm)och/〕 ′Jb′″
` F.(8 1and‐

skap,Sk.‐ Vstm.)Samt Bο′力riグ′″′s cο ″rrαε′〃sF.
(11 landskap,Sm.‐ Nb.).Dc tre“ rstnamnda ar‐

terna har aldrig iterfunnits och ar sann。 1lkt ut‐

dёda; av de senare ar atettnden fitaliga inom

mycket begransade omraden.Detta bclyses shr―

skilt av Bο JЙ″Jグι″′s― arten,som pa Gotska Sand―

ёn med dess jungfruliga skogsfёrhallanden fort‐

farande kan ses i betydande antal,Inedan den pa

fastlandet numera ar en stor sallsynthet, i de

nesta landskap fё rmodligen utdё d. Gemensamt
fOr dc namnda colyd五 derna ar,att dc har speciel‐

la levnadsanspぬ k.Dc hr namligCn beroende●
endast av gamla murkna trad utan,m●ligen med
nagot undantag, ocksa av andra antmera fё r―

svinnande insekter, sasom t.cx. i ekarna ιy‐

771′χッ′ο77 4ανα′ιL.och vissa myror
Den i sitt utbredningsomride ёvcrallt sOnl en

stor shnsynthet anscdda hctcromeren 3ο rοs

sc力″′′グ′r′ Panz.kan i Sverigc sonl urskogsrelikt

sagas vara en parallell til1 3ο r/1″ ′グι″′s cο″″″αc―

r″ s.I Catalogus 1960 rcdovisas arten frin 7 1and―

Skap(01.― Lpl.).Under 1900-talet har den aldrig

aterfunnits pa fastlandet och pa 01and (Bё da;

Leilcr 1954a)blott en gang,Inedan dcn pa Got‐

ska Sandё n annu i dag● ar Ovanlig i tallar med

blanadssvampen O′ 力′οSrο″αρ′″ブ.

Orycr`s ″αs′CO′″Js L., dcn valkanda nos―
hornsbaggen,ar ined hansyn till sin livshistoria i

Sverige av annan typ an de forut omtalande trad―

skalbaggarna. Fё r lingc sedan― cxakt 77′″kan―

ner rnan inte till― har arten fran Syd_cller Mel―

laneuropa,mttligen ёver Danmark,infё rts tiH

oss Utomlands levdc den ursprungligcn ilhiliga

trad(t ex gamla ekao,och Sa harjag flera gang―

cr funnit dcn pa Balkan och i Medelhavslander_

na.Men vanligare ar,att den dar ёvergatt till att
leva och utvecklas i av manniskan skapade bio―

topcr, sisOm sagspanshёgar, komposter, driv―
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banksavfan O.1.Hos oss har OryCr′ s■lig veter‐

ligt aldrig antrJfats i trad.Rcdan pl Thomsons

tid(ThOmsOn 1863)sadeS arten vara''cj s'1lSynt

i sydligarc Sverige" och ''ofta traffad i stor

mangd pa drifbankar och i garfverier''. I vara

dagar f6rekomincr dcn i sa gott sOm alla land‐

skap Sk.―Nb. och ar lokalt Ofta mycket vanlig.

Arten ar alltsi ctt exempcl pa en skalbaggc som

under 1900-talet fatt vasentligt ёkad spridning.

Bland ёvriga scarabacider,som narmast ar att

betrakta som urskogsreliktcr, har Os7770′ ′′
“
α

′″′″′′α Scop.,G770′ル
"ι`sソ

αガαわノ′′sL.,Carο rl′α

′″grrb″′s Hbst och ι″cα″″sc′″ツ″SL.under se―
nare artionden helt sakcrt starkt nlinskat i antal

och fitt sin tidigarc vidstrackta utbredning i

Syd― och Mcllansverige inskrankt. Tva andra,

Carfrcた 7rs c/2,SO“ ι′J4rrs Hoch、 v och ノ4′ sα ′rrs

sca″αbα′0′グ
`s Panz。

, ar av speciellt intressc.
Cι″″ελ″sc力 13 sο

“
θ′′κ″s ar enligt Catalogus 1960

kand fran lo landskap(Sk.― Gstr.),inen hade,sa
vitt jag vct,ei settS under detta arhundrade,fё r‐

ran arten i slutet av 1930-talet ateruppthcktes i

urskogsomradcn vid Ncdrc lDal'lven(Palln 1941)

Och dar sa smaningonl bcfanns vara en● ovanlig
tradinsekt― och l五 r si vara an. sedermera har
arten aterfunnits i nlindre populationer aven i

Blekingc,Smaland,sёdermanland och Halsing―

land.Fёrsvinnandct under lnanga ar har salunda

delvis varit skenbart, och atcrupptackten har
m● liggiorts av att man nu vttl kanner artens lev―

nadssatt och ocksa vet hur larven ser ut.

Ett liknande fall ar ノ4`sα ′″s scα″αια′0′′′s

Denna trё ga och undangё mt levande art var se―

dan gammalt kand fl・ an str6mscrum i ёstra Sma‐
land,dar Boheman och Marklin 1851 funnit den
"ymnigt i en ruttcn ekstubbc"(ThomSOn 1863).

Enligt Lciler 1949 har den sannolikt fё r fё rsta

gingen redan 1812 tagits i Blekinge(Kariskrona‐

trakten)av Samme Marklin och Ribbing, vilka

ocksa fann arten i stort antal Sedan nlitten av

1850‐ talet hadc troligcn inga aterfynd av dcn
giOrtS,fbrran Tor_Erik Leilcr pl en ny Blckinge‐

lokal(Tromt6)aterupptackte arten och sedan in―
giende bcskrcv dess lcvnadssitt och utveck―

lingsbiologi(Leiler 1949)Å rct darpa hittades

den avcn pa oland i ckstubbar,ocksa dar i riklig

mangd (Palln 1951b), oCh eftcr annu ett ar i
Strё mserum,den gamla fyndplatsen(Palm 1953).

Under mycket lang tid hade artcn nlisstinkts
vara utdё d och scdan p16tsligt levt upp igcn frin

sitt skcnbara fё rsvinnande i syd6stra Sverigc,

dar dcss fortsatta existens knappast kan anses

hotad.
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Manga arter av fam.C′″α
“

byε′da′ ar tradin‐

sekter och man skulle val dafё r tr。 , att deras

fortsatta existcns skulle vara hart trangd eftcr

ana de fё randringar som vira dagars skogar
gcnomgatt. Detta tycks dock endast vara fallet

betraffande urskogsrelikterna, sonl utgё r en
mindre del av arterna.Nagra exempel pa sidana

ar:

E″gα′
`s力

♭
`′

L.,som enligt Catalogus 1960

har varit kand frin Sk.,Bl.,Gtl.och Go Sand6n.

Pa fastlandet ar arten nu sannolikt utdё d,men pa

G.Sandё n och Far6n flnns annu en stark stam.

Angrcpp av Ergα ′ιs harjag ocksa setti en inosse
nara Tranis i Smaland, dar ganlla i mosstacket

nerbaddade tallstockar blottades efter cn natur‐

katastrof pa 1950‐ talet.

C′″α771byχ  ε′″グοL.har enligt Catalogus 1960

varit kand frin sk.,Bl och 01.I vara dagartorde

artcn vara utdё d pa fastlandct sedan lang tid

tinbaka,trots att lampliga botrid ei saknats Och

den utonllands,t.ex,pa Balkan,prilnart angri―

per aven klena ckar.Hos oss har dcn numera sin

sannollkt sista fristad pi Oland i Halltorps hage

och dess narmaste omgivningar, dar den natur―

fredats.Under senare ar har cι ″グο‐stammen ef‐

ter raning i hagen och fristalining av de grova

ckarna starkt ёkat och hotar t o m att heltta d6d

pa dc urgamla traden.

S″α″ga′′α″な″

"′

s De Geer ar enligt Catalo‐

gus 1960 kand fran 14 1andskap(Sm.‐TO.Lpm.)

och har 6vervagande nordsvensk utbredning.
Scdan lange har arten ytterst shllan antraffats

utanbr Norrland.Det sista fy7ndet s6der om den

gransen torde Ringselle ha 』ort i bёttan av

1900‐ talet vid Bcnnebol i Uppland (Ringselle

1913). UndCr nlina lr i Jamtland pa 1940‐ talet

befanns arten― sedan man lart kanna dess bio‐

logi― vara lokalt vanlig i av brand skadade,gro‐

Va ttё rkstammar.

Rο∫α″ααレ′″θ L.skall enligt Catalogus 1960

vara tagen i Sk., Bl. och Sm,Thomson(1866)
sager om dess f6rckomst''s'1lsynt i Skanes och

Blekingcs bokskogar''. Enligt《 〕Hn(1896)skall

L.Haglund ha funnit artcn vid Langemala i 6stra

smaland.Belaggcxcmplar finns i Riksmuseum
och Lunds muscum. Slutligen har Stenan Er―
landsson 1926 tillvaratagit ctt excmplar i Sk6vde

vid en nedlagd sag,dar man upparbetat tiinmer

av olika slag, bl.a. Iningdcr av ek fё r stadens

m6belfabriker(Palln 1955a).Ekvirket hade till en

del anlant fran Kalmar‐ trakten.Detta fynd torde

eJ galla ett svenskt utan ett frin utlandet mcd

mёbelvirkc tillfhlligt infOrt cxcmplar.Arten lever

namligen aldrig i ck och utvecklas utomlands
nastan alltid i bok,sonl sallan anvands till inё b‐

ler. Den paranta och latt Observerade linghor―

ningen tillhOr rned sakerhct e」 langre var fauna―

om dcn cns nagonsin har glort det.Pi det senarc

tyder,att artcn narmast oss i sin naturliga miuё

ar funnen i sydtyskland och TiCCkOSlovakien,
dar den lever i hadlagen■ linst 500-600 m ё.h。

,

sonl vii sydё stra Sverige aldrig har kunnat biuda

den, men pi motsatsen tyder onekligen Thom―

sons gamla uppgift onl den svenska fё rekomsten.

P′αg′ 0770r″ S′
`r″

ルrrs L.har patraffats i 9 1and―

Skap (Sk.― Gstr)I Vara dagar torde den ha ett

sakert tillhall cndast i Stockhollns‐ traktens gam‐

la ekar och pa vissa urskogsё ar i Nedre Dal‐

hiven l dct senare omradet var arten pa 1930‐ ta―

lct cn vanlig insekt pa och i gamla solbelysta ckar

(Palin 1942),rnen ViSar dar redan nu tecken pa att
ha gitt tillbaka(Barano、 vski 1980).I andra delar

av landct torde mycket tt fynd ha giortS under

dctta arhundrade.

イッ′ο′″′Cた 77s′ α″′/1′″ノ4″s Saven arifraga om
fOrckomst en motsats till den fё regaende arten.

Overallt i sitt utbredningsomrade har linghor‐

ningen tidigarc bctraktats som cn stor shnsynt‐

het.Det fё rsta svenska cxcmplaret togs 1902 vid

Benneboli l」 ppland(Ringselle 1913).Fё rst 1952

iterf・anns dcn, aven denna ging i Uppland, av
Tor‐ Erik Leiler,som i samband darmed grund―

ligt utredde dcss levnadssatt i sα ′′χ cαρ″′α(Lei―

ler 1954b). 1)arcfter har artcn konstaterats fё rc‐

komma i stora delar av landct,och fё r narvaran_

dc kanner man dcn frin 13 1andskap(Sm‐ Lu.

Lpm.). Dess tidigare exklusivitet har salunda

cndast varit skcnbar.

Ett parallcllfall i viss man ghller en i samma

tradslag levande skalbagge, nhnlligen bupres―

tiden/4gr′′Irs gν ′′″′77プ Lac Aven den ansags som

cn exklusiv sallsynthet innan dess levandssitt

aVSl● ades.Dct brsta svenska exemplaret togs

av 01of Lundblad ijuli 1943 genonl slaghavning

vid Sandbickshult i ёstra Smaland. Sonlmaren
1961」orde Stig Lundberg en rcsa til samma
trakt fё r att sё ka aterrlnna arten med可 五lp av

fё rvarvad kannedOm om dess biologi.Han hadc

namligCn i utlandsk littcratur inhamtat, att den

skullc utvccklas i kronan pa s,lgar,sonl angripcs

hclt prirnart,Och att larvcn skulle leva i splinten,

●SOm dC flCSta andra Иgr′′″s‐ arter mellan bark

och vcd. Resultatet av undersё kningcn blev

framgangsrikt.Farska angrepp med larver(som



senare klacktes)antttiffades detta och fOliande ar

pa nera lokaler och var ganska vanliga(Lund‐

berg 1962).Annu en skalbaggsraritet hade p16ts‐

ligt blivit nlindre sallsynt. Sedermera har arten

tagits i samma trakt aven av andra samlare,Inen

inom ett mycket begransat omrade, och fran
andra landskap breligger annu tt nttOt fynd,

trots att salg Vaxer nastan ёverallt.

Иεα″′力οε′
“
′s grおι

“
s F. ar enligt Catalogus

1960 kand fran 7 spridda landskap (Sm‐ Ly.
Lpm.)oCh ar numera ocksa en av de skalbaggar,

sonl endast pa Gotska Sandё n kan tagas i antal.

Under 1900‐ talet torde arten ytterst s11lan ha

antramats pa fastlandet.Sista fyndet dar giOrdes

av Rune Axelsson,som 1976 vid Grimsarbo i
Nedre Dalalvsomridet(Upl.)i gran fann larver

och imagines av den(BaranOwski 1980).OrSaken
till denna arts tillbakagang ar gatfull, eftersom

lampliga yngeltrad av blde tal1 0ch gran fort‐

farande i riklig mangd bё r rlnnas tillgangliga.

Ij`Jο ′′′″ンs たο′′αri Redtb. och Mesο sa c′ r‐

crr′ノο″οJα′s L. ar tva stora och prydliga ling‐

horningar, som har sin speciella historia. Den

fOrstnamnda arten var okand sOm svensk anda

tills Anton Jansson den 8′ 7 1923 fann en imago
pa spJ″α

`α
α′

“
″ε

“
∫i S10ttstradgarden vid Gё ks‐

holm i Narke(Jansson 1927).Den 7ノ 7 1951 tog

Lundblad(1955)ytterligare l ex. vid hivning i

Harparbol lund(Upl.),men hur arten utveckla‐

des visste man da ingenting om.I samband med
en undersё kning av de svenska lё vtradens bark_

och vedskalbaggar uppdagade jag 1952-53 ilё nn
― och uteslutande i detta tradslag ― fOrst i
Strё msholms omgivningar(Vstm。 )OCh Senare
aven pa andra platseri Malardalen talHka och fё r

tradens halsa Ofta ёdesdigra kronangrepp av en
cerambycid‐ larv, sonl efter uppfOdning och
klackning Visade sig vara just ιι′οグ′″rrs(Palin

1953, 1954). Sedermera har arten genom nya
iakttagelser aven av andra koleopterologer be―

funnits vara en rcnt av allman skadeinsekt pa
lё nn pa lnanga platser i M01ardalen(Sdm.,Upl.,

Vstm.).Utanbr denna ar den annu tt kand med

undantag av G6ksholin och Harparbol,som har
16vskog av inalardalstyp

iイ′sο sα c″″ε′′JO″οJグ

`s ari nera avseenden ett
parallellfan till ltι Jο グ

`″

″s. Thomson(1866)onl‐
talar arten som sallsynt och funnen vid Kalmar

och Alingsas. 1 1939 ars skalbaggskatalog redo‐

visas den fran Sm.,Inen blott med fragetecken

fran vg.I Sk.― Bl.―kolumnen tas arten ocksa upp

med fragetecken, vilket vll innebar en viss
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。sakerhet Om de gamla fynduppgifterna.Under
mer an loo ar hade arten tt aterfunnits och trod‐

des sannollkt vara utdё d, anda tills den 1953

aterupptacktes  i  Vasteras_trakten  av  Tore
Widenfalk(1954),som fann l ex.(imago)pa en
lё vvedstrave nara Tidё slott,i vars omgivningar

驚 il島:Ⅷ 肥 :I亀
S踊

謂 ‰ 鶴 よWi;l
kades da flnna talrika larver, puppOr och ima‐

gines av arten i torkande stam‐ och grendelar av

lё nn och salg(Palin 1954).Efter annu ctt ar till_

varatog jag ytterligare 2 1arver i avenbok vid en

kortvarig visit i Halltorps hage pa oland(Palm

1955 b). Sedermera har Mcsο sα‐arten tagits pa
flera platser i Malardalen,aven pa sё mlands‐ si‐

dan och i lind och ek, vilket visar att den ar

ganska oberoende av tradslaget.Arten ar salun_

da nu med sakerhet kand fran 4 1andskap(Sm.,

01.,Sdm.och Vstm。 ),doCk i Smaland annu可
aterfunnen sedan Thomsons tid.

Att lt′ ′οグιrンsたο′′α″′och iイ′sο sα c夕 rC夕′′ο″ο‐

J′′s sa lange ansetts vara si ovanliga beror,fё r‐

utom pa var tidigare obekantskap med arternas

utvecklingsblologi, sakerligen i hё g grad pa att

de som fullbildade lever korttid och da」 Or sallan

ses utanfibr de trad som de utvecklats i.Med sin

isolerade svenska utbredning ar de tr。 ligen att

anse som urskogs‐ och varmerelikter och kom‐

mer vttl darbr att rned aren bli ant hardare trang_

da.Detta ar redan fanet i Mellaneuropa,dar sar_

skilt ι
`′

οグ′″′sたο′′αri betraktas som en stor ra五‐

tet(Lohse 1966).

SIutord

l det fё regiende har ined exempel omtalats olika

slags fauna‐  och frekvensfёrandringar i den
svenska skalbaggsfaunan, de flesta av negativ

art. Det rlnns ocksa sidana av annan typ,nam‐

ligen de som g,ller temporar massbめ kning av
16r skog och lantbruksvaxter skadliga cllcr nytti‐

ga skalbaggar.Dylika fё randringar innebar val i

regel inga rubbningar av arternas utbredning
utan blott av deras frekvens.De kan ha framkal―

lats av fёretagna eller eftersatta manskliga atgar_

der eller av naturkatastrofer, sisom stOrmar,
brand,  cxtrema vaderleksfOrhillanden,  hari‐

ningar av andra insekter etc.

Slutligen villjag garna framhalla,att det skulle

vara av stort historiskt varde,。 nl det kunde ska‐

pas nagOt Systenl fOr registrering av de viktigare

f6randringar som skett eller haller pl att ske i
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den svenska skalbaggsfaunan. Tanken borde
kunna realiseras vid sammansthuning av uppgif―

ter for framtida skalbaggskataloger,dari k。 lum‐

nerna rned olika tecken kunde anges,om fynd av

arterna t.ex.uteslutande JortS bre eller efter

sekelskiftet ener under badadera tidsperioderna.

Sidana upplysningar kan ibland hamtas i utlind‐

ska faunaarbeten,och det vore efte“ёuanSVart
fbr oss att fё rs6ka lstadkomma nagotliknande.
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