
Gotlands dykarskalbaggar

ANDERS N.NILSSON

Introduktion

Genom sitt isolerade lagc Och sin mot Svcrigc i

ёvrigt avvikandc berggrund erbluder Gotland
manga  intressanta  biogcograiska  fragesta11_

ningar Vad galler skalbaggar har dessa behand―

lats av bl a Lindroth(1949:289-292)och Wir6n

(1962,1963)Dcnna insektsgrupp ar som helhet
myckct rikt representcrad pa Gotland, med en

artrikedom sonl ingalunda tyder pa utarmning

och som inte liggcr langt under det narliggandc

fastlandets. 1)etta galler aven for manga andra

grupper av insckter,t ex skinnbaggar(Coulianos

&Ossiannilsson 1976),mcdan mOtsatsen galler
bl a fёr backslandOr,av vilka endast en art hittats

pa Gotland(Gis16n&Brinck 1950)
FOrutom skilinadcr i artsanllnansattning har i

ett flcrtal fall konstatcrats skillnader i frckvens,

d v s arter ovanliga pa fastlandet hё r till dc a11-

manna pa Gotland,eller tvartOm.I nagra fall har

avcn mOrf01ogiska sklllnader kunnat faststallas

mellan populationer fran Gotland respektivc fast―

landet.De rnycket intrcssanta invandringshistori―

ska problem sonl skalbaggsfaunan reser har bc―

handlats av Lindroth(1949)och Wir6n(1962&
1963).En brcdare behandling av dctta amne atcr_

inns hos Gisl`n&Brinck(1950)
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mainland but very rare on Gotland.
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Utifran egna insanllingar pa norra och mellcr―

sta Gotland och uppgifter fran litteratur och and‐

ra samlare vill jag har ge en sammanstallning av

den gotlandska dykarfaunan, med bcgransning

till huvudOn.

Material och metod

Under aren 1981-1983 har iag SOm assistent del―

tagit vid de exkursioner som anordnats till Got―

land av lnstitutionen fё r biologisk grundutbild―

ning vid LTinea Universitet. Dessa exkursioner

har varit fё rlagda till norra och inencrsta Gotland

under brsta veckan ijuni.De besё kta lokalcrna

finns inarkeradc pa kartan i Fig.1.Dessutom har

aven material inedtagits som insanllats undcr en

vecka i dccember 1977. 1)e insamlingsmetodcr

som anvants ar i huvudsak vattenhavning Och
trampning.

FOrutom det egna matcrialet rcdovisas avcn

uppgifter fran privatsanllarc och musccr insamla‐

deisamband mcd cn pabё riad kartering av Svcri―

ges dykarskalbaggar(Nilsson 1983)Vid han宙 s_

ning till museer fёrkortas Zoologiska NIuseet i

Lund UML och Naturhistoriska Riksmuseet
NRUS.
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l Hasselriv: kallvat belagen mellan havet och

Hagvards by 2 km NW Hall kyrka,19818こ 1982.

2.Hcinum Kallgate:kallkarr samt vatar(des k.
ROvatar)4 km NE Hcinum kyrka,1981-1983.
3 1rc:Irca ncdstroms lre by samt vatar vid myn‐

ningen,1981-1983.
4 Lindhanlmars inyr:myr l km N Butle kyrka,

1981-1983
5 Storsund: vcgctationsrik siё kant samt in―

tilliggande myrparti i anslutning till figeltornet 2

km SE Gothem kyrka,1981-1983.
6. Sundmyr: mossrik kant av agmyr samt kring‐

liggande vatar 2 km S Slite kyrka,1983

7. Tingstade trask: strandkarr 2 km S Tingstade

kyrka,1981-1983.
8 Trakumla: grusgropar i olika igenvaxnings_
stadicr och av olika storlekar 2 km NW Trakunlla

kyrka,1983.

9.Traskmyri mellan starrtuvor vid kant av agmyr

samti a pa myren 6 km NNW Larbro kyrka,
1982.

10 Verkmyri mossrik kant av agmyr 5 km SW
Hall kyrka,1983.

11.Ostergarn:vatar pa Gogarnsbcrgct och langs

vagen menan Gammelgarn och Ardre,1977

Resultat

Dc 71 artcr av Notcridac och Dytiscidae som

tagits vid de egna insamlingarna redovisas i Tab

l.Fё ljande uppraknade arter har hittats pa Got―

land eller uppgivits darifran av andra samlare

mcn saknas i mitt egct material

Lαεεopたノノンs οbsο′ιr“s Westhoff. Sё rcnsson

(1983)uppger denna art ifran Trakumla Detta

りnd ar grundat pa ett felbestamt cxcmplar(i coll.

Ehnstrёm)och arten har mig vctcrligt aldrig ta‐

gits pa Gotland Det samma ghller for ёvrigt dct

av Brucc(1964)publiCCrade 01ands″ ndCt l ba―

da faller rё r dct sig om ι
“

J″ ン′
“
s(L.).

f`ッgrο″Sツ
`お

た0′ 0″ (SchallCr).Funnen pa ctt
tlcrta1 lokalcr av olika sanllarc.

Cο
`′

α″b“s″ον
`“

″77`α

`“

S(StCphCns)Funnen
av Wir6n(1962)宙 d Oia 1961 Bclaggscxcmphr
innsi Lund(UML)

Cο
`″“

b妬 ′α″α〃″οg″″″
“
s(Ahrcns).Fun‐

ncn pa ctt flcrta1 lokalcr av ollka sanllarc

イッグr9′ο″ンS `′οれg′ノン′
“
s Sturm. Enligt Wir6n

(1962)funnen i ett exemplar i Hagcby trask vid
Etelhem 1961.Nagot belaggscxcmplar har ei
kunnat aterinnas och artcns fёrckomst pa Got―

Fig  l  Karta Over Gotland pa vilkcn dc bcsё kta

lokalerna markcrats mcd prickar och siffror -l Has―
selriv -2 Hcinum Kallgate -3 1re -4 Lind―
hammars myr-5 Storsund-6 Sundmyr-7 Ting―
stadc trask _8 Trakumla _9 Traskmyr _10 Vcrk―
myr -11 0stcrgarn.

Map of Gotland sho、 ving the positions of thc in―
vcstigatcd localities no l-11

1and ar darfOr Osaker da den ofta har felbestamts

I`ッ グ′9ρο′
“
SルSCカワ

`″

″お Schaum Funncn av
Wir6n(1962)vid Sundrc och Fidc 1961.Darcftcr
tagen av G Glllcrfors vid Loista 1969

■ノ″9′ο″妬″ι′α″Oεψ力α′
“
S(MarSham)Fun―

ncn av S,Persson i havsdrift vid Sudcrsand 1981

Ett aldre ttnd(Lindroth 1960)har ej kunnat
bclaggas,Och dct ar osakert Om nagon fast stam

inns pa(3otland

イッグr9ρο′
“
∫οbSο′

`″
s Aub`.Denna art var



tidigare kand badc frin Lilla Karisё (Linnman
1965)och FarO(Ava,leg.T.Palm).Nyligcn togs
ett exemplar i en  grusgrop vid Trakumla

(03.VI.1983,lcg R.Pettersson).
Lαccο″″お οわ′ο′g“s(StephCns) Rapportera‐

des av Falkenstrё m fran Farё 1921 och har scder‐

mera hittats pa flera 10kaler pa huvudon

スgα♭
“
s″″れお (Payku11)・ Funnen vid Burs av

A.Wdander 1942(coll.UML)och aVen i havs―
drift pa Farё  1978(leg.A.Dufberg).

4gα b“s`rた力sοれJ Gemminger&Harold(=′ J‐

g″οα
`4`“

s Er)Kand ifran Burs Oeg,Wdandcr,
1942)och Hammaranget(leg T・ Palm).

スgαわ塔ルscレれれJS(Paykun).Endast kand via
Boheman(1849)som uppgav den ifran Quinnc_
garda Tva excmplar markta mcd''Gl''har kon―

trollerats i Bohemans samling(NRUS).
ノ4gα♭

“
sれιg′

``′“
s Erichson. Funnen av Wir6n

(1963)vid Oia 1962(icon uML)
スgαわ

“
s ′α′ングο∫ンs (Fabricius).  Sё rensson

(1983)uppgCr denna art fran Nygardsmyrcn vid
stanga.Dctta″ nd ar grundat pa ett missbrstand

(G Glllerfors,in litt.),oCh artcn ar mig veterligt
aldrig patraffad pa Gotland

スgabン s夕れgンた
“
′α′Js(ThOmsOn).En hcl serie

tagen宙 d Stinga 1942 av A.Welandcr(COll
UML)

14ッ bルSα″g豚′Jο r(Gynenhaり .Dcnna art ar
kand blde ifran StOra Karlsё (Linnman 1965)och
Farё (Falkenstrё m 1921).Dcssutom sitter i An‐

ton Janssons sanlling ett excmplar markt 'Gtl''

(S.PerssOn,in litt.)Alla dcssa fynd tordc han‐
fё ra sig till cnstaka excmplar sonl tagits i havs―

drift,och nagon fast stam har troligen ci pか

traffats.

I′ッ♭′ンS ααSStt Thomson Kand ifran oja dar
dcn togs av Wir`n1961(con.uML).

14ッ bjンSル46′″″
“
S(Fabricius)Nagot exemplar

av dcnna art har ei patraffats i dc kontrollcrade

sanllingarna Den ar uppgivcn fran Gotland av
Lindroth(1960).

14ッ bJ夕 S SJ″ J′お Thomson Funnen vid Oia av
Wir6n(1963),vilkCn aven tagit den vid Fide(c011.

UML).UppgiVCn for Gotland redan av Grill

(1896)
R力α4′

“
s♭お

`rJα

′
“
s(BcrgStrasscr).Denna art

hittades av Wir6n(1962&1963)vid Sundre
(MuSkmyr)OCh Oia SCnare tog S Persson 1981
ett exemplar vid Stinga.

Cο″″わ
`rι

s′αッたレ″′Erichson,Fё rutom ctt

gammaltfynd som el kunnat atcrinnas har denna

art aven tagits vid Trakumla av L Medqvist 1973.
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Artcn var fOrst upptagcn fё r Gotland av Hc116n

(1939).

Лレグα′た′S Cοれ″″
`″ `α

′お 」 Balfour―Brownc
Enligt Boheman(1849)funnCn宙 d Liffrede.Dc

tre honor fran Gotland sonl sittcr i Bohemans

samling(NRUS)ar alla fclbestamda Och dllhё r

″ α′蕊pιχ Clark.Dct samma galler fё r det fynd

som uppges av Sё rensson(1983)ifran Trakumla

Dct cnda″ ndet fran Gotland ar en hOna i coll.

NRUS markt''Gtl''.

ル あ′J6“S S`“れなα (DeGeer).Upp」Ven

fran Trakumla av sё rcnsson(1983)Di detta ex.

(i coll Ehnstrё m)ar fclbestamt tyCkS artcn sak―

nas pa Gotland.

4ε′′ゴ郷 cαれα′J`“′αrンs(Nicolai)Tagen宙 d oia

av Wir6n 1961. Åven uppgivcn fran Farё  av

Falkenstrё m(1921).

ね鍔 lЯ 害

『

響 繕 sttTcrL誌 ∬ 麟誼

i havsdrift fran StOra Karlsё (Linnman 1965),och
funnen rcdan av Boheman(1849)宙d Eista.

Dッ rなεぉ グ′
“

j′
Jα′夕s Bergstrasser Tagen vid

Ola med lillSfalla av Lindroth 1969.Rapporterad

fran Gotland rcdan av Boheman(1849)fran
Nahr och Eista

Cッ bおた″″′
`″

j″αばj4α′お(DcGeer)Fynd sak―
nas ifran huvudё n.Ett exemplar funnet pa Farё

av Huggcrt(1974)

Totalt har darmed pa Gotland i vid mcning pa―

traffats 95 arter.Av dcssa saknas l pa huvudOn

Vidare har en art ei kunnat belaggas.Kvarstar da

93 arter sonl sakert patraffats pa Gotland i strikt

mening.

Diskussion

Vid en iamforeisc med fastlandet ёvervager dc

negativa dragen hos Gotlands dykarfauna.Totalt

rOr detsig om 16 artcrsom saknas pa On inen som

patraffats i de angransande landskapcn Smaland

Och OstergOtland. IEn ekologisk karakterisering

av dessa arter visar att flcrtalct hё r hcmina i

permanenta vattcn 夏ッgrο rンs 9“レ9ン
`′

J″

`ar蔭
(ZCttCrstedt)och Gr″ ゎのたS PJε′凋 (Fabricius)

lever huvudsakligcn i siё ar,mCdan rIッグ″ορ。′
“
s

′οれg′εο″れなSharp,ノ4gα bンs″ι′α4α′′χs Aub6 och

ス.g″
`α

r“s(Payku11)おrekOmmer i och kring
kallka1lor. Den sistnamnda arten hittas aven i

skogsbackar Och andra artcr som fё redrar rinnan―

dc vattcn ar P″″
“

b“s″′c夕′αrン∫(Linnaeus)och
4gαわンs′αルグοsンs(Fabricius)Av de rcsterandc

arterna ar″ッグ″ο′ο″ンs47gι′ルs Mannerheim och
Pο″″ο′

`ε

′
“

g″な
`Osrガ

αr“s(DeGeer)i Sё dra
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Tab l De artcr av Notcridac och Dytiscidac som hittats pa Gotland vid insamlingar 1977 och 1981-1983 Siffrorna
l-1l angcr fangstlokalerna i enlighet ined Fig l och tcxtcn

Species of Noteridac and Dytiscidae found on the lsland of(]otland by the author in the years 1977&1981-1983
Numbcrs l-1l denote the localitics and are also uscd in the text and in Fig l

1234567891011
Noterus clavicornis (DeG.)
N. crasslcornrs (Miill. )
Laccophilus hy alinus (DeG.)
L. minutus (L)
Hyphydrus ovatas (L.)
B idess us grossep unctatus Y orbt.
B. unistriatus (Schrank)
H y dr o gly p h us hamul at us (Gyll.)
H. pusillus (Fabr.)
Hygrotus decoratus (Gyll.)
H. inaequalb (Fabr.)
Coe lambus confluens (Fabr. )
C. imp resso p unclatus (Schall)
C. marklini (Gyll.)
H y dropo rus angustatus Sturm
H. discretusFairm.
H. dorsalis (Fa& .)
H. erythrocephalus (L.)
H. glabriusculus Alb€,
H. gyllenhaliSchibdte
H. incognitus Sharp
H. melanariwStvm
H. memnoniusNic
H. neglectus Schaum
H. nigrita (Fabr .)
H. notatusSturm
H. oDscurus Sturm
H. palustris (L.)
H. planus (Fabr.)
H. pubescens (Gyll.)
H. rufifrons (Mnl.)
H. scalesianus Sleph.
H, striola (Gyll.)
H. tristis (Payk.)
H. umbrosus (Gyll.)
Graptody tes bilineatus (Sturm)
G. granularis (L.)
P o r hy dr us line atus (F abr .)
P o tamo ne ct e s de p re s s us (F abr .)
S caro dy tes halerrrs (Fabr. )
C o p e latus hae mo rr ho i dalis (F a* .)
A ga b us b ip us tulat us (L.)
A. chalconotus (Panz.)
A. congener (Thwb.)
A. labiatus (Brahm)
A. nebulosw (Forst.)
A. striolatus (Gyll.)
A. sturmi (Gyll.)
A. subtilisEr.
A. uliginosus (L.)
I ly b ius aenes cens Thoms.
I. ater (DeG.)
I. fuliginosus (Fabr .)
I. guttiger (Gyll.)
I. quadriguttatus (Lac. )
I. subaeneus Er .

Nartus grapii (Gyll.)
Rhantus exsoletas (Forst.)
R. frontalis (Marsh.)

0  0

0

0  0

0  0

0  0

0
0

0  0  0
0
0  0  0

0
0  0

0  0  0
0

0

0

0  0

0 0

0  0

0  0
0  0  0

0

0  0
0
0

0  0
0

●

●  0  0
0

0

●

0  0
0
0

0     0
0  0  0

0

0
0

0  0

0000

0  0

0
0
0

0  0
0  0

0

0  0
0

0

0  0  0

0  0  0
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R. notaticollis (Aub€)
R. suturalis (Macl.)
R. suturellus (Harris)
Colymbetes fuscu; (L.)
C. striatus (L.)
Hydaticus aruspex Clark
H. tansversalis (Pontopp. )
Graphoderw zonatus (Hoppe)
Acilius sulcatus (L.)
Dytiscus latissimus L.
D. marginalisL.
D. semisulcatus Milll.

0  0  ●

●

Svcrigc bundna till hallkar, medan スgα b“s

″
“
αS"″″α

`(Sahiberg), Ifyグ
α″ε

“
s sι″jれな̀

為
Grα′力οグι″ンsわ J′′れια′

“
S(DcGccr), C CJ″

`′

ιンs

(Linnacus),oCh Dッ rおε′s′″′οガ
`lZS Gメ

Lnh」

har huvudsakligcn fё rekommcr i torvgravar cller

andra vattensamlingar vid mossar. Kvarstar da

スgαわ
“
sbな″rタルS(ThOmsOn),med fё rkarlek for

ёversvamningskarr vid stё rre vattendrag och Dッ ‐

rおεンsι′″ε
“
4/1`χ ′S Fabricius.

Fragan ar ёppen huruvida dessa artcr funnits

pa Gotland undcr nagot tidigarc skede. 1)et ar

hcllcr ei uteSIutct att detidag inns lokala popula―

tioner som el uppsparats,da samlaraktivitctcn pa

Gotland varit relativt lagrc an pa fastlandet. I

nagra fall kan avsaknaden hanfё ras till brist pa

lampliga habitat,exempclvis hallkar. Kallor Och

vattcndrag saknas ingalunda pa ёn Dc rinnande

vattnen ar dOck till stor del torrlagda undcr

sommarhalvaret eller starkt paverkadc av jord―

bruket.Det tycks ocksa vara si att fё rhallandevis

manga arter som bebor permancnta vatten sak‐

nar cllcr har starkt ncdsatt flygformaga Och dar_

mcd samre spridningsmё jligheter.Dctta galler

tex P′α′α″b“s 
“
αεン′αr夕s, スgαわンs grrrrarンs och

ス ′クル″οs“s(」ackson 1973)Avsaknaden av
dcssa 16 arter kan i huvudsak hanforas till idag

radande fattigdonl pa lampliga habitati kombina―

tion mcd nedsatt spridningsformaga Fa individcr

nar ёn och har dcssutom liten chans att kunna

ctablera sig Om dcssa artcr kunnat koloniscra On

under nagottidigarc skcdc mcd mer gynnsamma
spridningsmOilighCtCr har dc i nutid varit utsatta

for en stor sannolikhct fё r utdё cnde p g a sma

populationcr som ei kunnat ttHas pl utifran.Det

ar utifran dctta myckct svart att uttala sig om

n6dvandigheten av cvcntucna tidigare land―

bryggor,nigot som bla Wir6n(1962,1963)
myckct kategoriskt giorde.Att det faktiskt sker

cn omsattning av artcr av vattcnskalbaggar pa 6ar

har bl a pavヽ ats av Miner et al(1979)

234567891011

0  0

0
0

0  0

Flertalet av de ovan namnda arterna finns idag

pa oland Mindrc ё―storlck kompenseras saledes
mer an val av dct betydligt kortare avstandet till

fastlandet. Arter sonl saknas aven pa oland ar

Pο rα

“
ο″

`ε

たS grおιοs″ jα r′S, P′α″″♭ンs ″αε夕′α―

`ン

s, ノ4gαbtts gン ′′α′
“
s oCh Dッ ′Isc凋  ′′ρροれJε夕S・

Dessutom saknas har ett fatal andra arter funna

pa fastlandct och pa Gotland

Gotlands dykarfauna kannetccknas aven av
nagra sardrag pa den pOduva豆 oan o`′α″b′∫

″αrたノ′れ,'s nutida fё rekomst pa 01and och Got―

land samt enstakaサ nd fran de narbelagna skan_

ska och smalandska kustcrna ar relativt isolerad.

Det ar nOg riktigare att benamna denna art som

stapprelikt an som kё ldrelikt(BruCe 1964)da

dess huvudutbrcdning idag aterfinnsi dc asiatiska

stappOmradcna och vara lapplandska fy7nd tcr sig

i dct perspcktivet nlinst lika isolerade som de

gOtlandska ィングrοgクρ力
“
S 力′777タルrys har en

ovanligt begransad utbrcdning, da den utanfOr

Ostersi6-landcrna endast ar kand fran trakten av

Pcrm vid mcnersta Ural(Zaitzcv 1953).FOrutom
pa oland Och Gotland har den patraffats enstaka

i smaland och Blekinge.R/1αれr“∫770′αrJεο′′′ζ togs

fёrst pa Gotland av Wir6n(1962)Frin ёvriga

Sverigc har iag cndast sctt de diur sOm siё grcn

rapporteradc fran smaland 1947,samt elstaka

exemplar frin Norrbotten(Nllsson 1983)Ovriga
sallsamhctcr pa den pOSitiva sidan ar de rclativt

isolerade fynden av 〃ッグ″ο′ο″ンS οbSο′ιr14s och

Cッ bおκ″―″ndCt fran Farё .

F6rutom dcssa spccialiteter finns pa Gotland

ett flcrtal andra arter som har ar betydligt mer

frekventa an pa fastlandct.Huvuddelcn av dessa

arter patraffas ofta tillsalninans i det bttlte av

brunmossor sonl omger agmyrar cller i brun―
mossa pa annan myr Allmanna arter ar har″ッグ

_

″Opο ′
“
sg′αbrJ“scンノンs, 〃 gy′′

`れ

力α″, 〃 720′αrys,

I scα′
`sJα

77trS, Cop`′α′lrs力α
`“

οrr71ο ′′α′
`s, 

ノ4gα―

♭ンs sr″

`ο

′αr夕s och Hッ d′ r′εンs ar“ ψα ,SOm till‐
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sammans med nagra ёvriga artcr bildar ett myc‐

ket sarpraglat dykar‐ samhanc Rclativt vanliga i

mcr tillfalliga vattensamlingar(Vatar)pa Gotland

ar cr′ρ′。の r`Sb〃れι″′s ochス gα♭夕sれιbンわs夕s.

Ett nagot rnarkligt fё rhallandc ar att cn stor del

av de pa Gotland ymnigare fё rekonllnandc artcr‐

na har isolerade fё rckomster i nordligaste Norr―

land.Dctta galler fё r c。
`″

″b“∫″′″たノJれ J,ィッグ‐

″ρ′ο″滅S″οrα′
“
s,Jり ′′αれンs,″.′

“
b`s`ι″s,C′夕ρ

‐

`ο

の熔 b〃′″ια″s,ス gαら薦 夕′なプ4οs塔,R力α″夕s

“
ο″′′

`ο

′′お, Cοヶ″b``ω /レSCνS ochィッ′♭′J6“ s

α′り′α (Nilsson 1983)En mё jlig tolkning av

detta fё rhanandc ar att dessa artcr tidigare haft

en mcr vidstrackt utbredning och lyckats lcva

kvar pa isolerade gynnsamma lokaler. Samban―

det med Gotland kan tyda pa att fё rekomsten av
ёppna,naringsrika smavattcn kan ha bctytt mer

an temperaturfOrandringar i samband mcd den
postglaciala varmctidcn.Det kan ej heller utc‐

slutas att dcssa arter natt Norrland via norra Fin‐

land, dar det mer kontinentala klimatct torde

vcrka i gynnsam riktning genom sina varmare

somrar(Lindroth&Palm 1934).
Flera av fastlandets vanligastc arter ar betydligt

nlindre frekventa pa Gotland. 1)etta gallcr sar‐

skilt arter med prcfcrens fё r sura skogsvatten

somス gα btt a//iれな,R力α″夕ss″夕″ι〃
“
s,Cοヶ″bι‐

rιs′のたン′′ブ,ス cプ′J“ s cα /1α′ゴ
`′

″んなm fl

Morfologiska skilinader gentemot popula‐
tioncr pa fastlandet har vad det galler dykare

endast pa宙 sats i ett f」 l Wir6n(1963)namnde ett
mycket litet och avvikande gotlandskt cxcmplar

av Gr夕ρ力ο′
`″“

s zοれα′ンS. Jag har aven sett ett

hknande exemplar ifrin Farё (c。11.s.Persson)
vars totala langd var 12,O min, och darmed det

minsta av ett hundratal exemplar fran hela landet

sOm langdkontrollcrats Sannolikhcten ar stOr att

gcnetiska fё randringar,p g a av slumpen enerett

annat selektionstryck,kan sla igcnom i sma och

isolerade populationer Dock har iag aVCn sett i

det narmastc lika sma cxcmplar ifran skanc ur

Zetterstedts samling, och fragan ar ёppen om
dcssa verkligen ar incr frckvcnta pa Gotland.

Ett stort tack riktas till i tcxtcn namnda skal‐

baggssanllare som bidragit ined uppgifter,speci―

ellt gancr dctta sven Pcrsson, Landskrona Fё r

宙sad entusiasm och talamod tackar iag
exkursionsledaren 01of Runc, Umca, samt alla
studenter som dcltagit och dessutom ibland hialpt

till mcd havandet.Per Lindskog vid Naturhistori―

ska Riksmuseet,Stockholm,och Royl)anielsson

vid Zoologiska Museet i Lund har vanligen sant

mig diur ur respekt市 e samlingar.
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