
Dyngbaggar (coteoptera: scarabaeidae) pfl kustniira
betesmarker i mellersta Halland
GUNNAR GUSTAVSSON

Gustavsson, G.: Dyngtraggar (coleoptera: scarabaeidae) pi kustniira betesmarker i meller-
sta H-alland. [coprophagous Scarabaeids on coastal pastures in the province Halland,
sweden.l -Ent. Tidskr. rr9: 15l-162. Lund, Swedenlssa. tssN ootg-sso*.

The distribution and occurrence of dung beetle
22 species ofcoprophagous scarabaeids were fo
sis of the collected data shows that the species-
comparison with earlier records indicates that Aphodius merdarius and A. sordidus have
disappeared during the last 30 years. Aphodius sphacelatus was earlier reported as com_
mon in the literature, but was not recorded at all in the area during this investigation. An-
other group of species (A. zen-keri, A. equestris, A. pictus, A. punctiosulcatus aid. A. lappo-
num) bas only been recorded at a few occasions during the last decades and these ,p"ii",
are.probably not breeding in the area today. Aphodius porcus seems to occur only timpo-
rarily at single localities and disappears after some years, probably to establish new popu-
lations on new places. The results also indicate that decriased giazing of marginal-areas
Iike sandy meadows and forests may lead to declining diversity;f thei" irr""tr]

G. Gustavsson, Drottninggatan 20, 5-43241 Varberg, Sweden.

Inledning
Dyngiitande (koprofaga) skalbaggar av familjen
Scarabaeidae rir en insektgrupp som liinge varit
f6remil fcir ekologiska studier (se Hanski &
Camberfort l99l). Till denna grupp h6r i Nord-
europa framfcir allt arter av sldktena Onthopha-
gus, Geotrupes och Aphodius (Fig. l). Genom
sitt levnadssiitt iir de viil liimpade fcir kvantitativa
undersdkningar. Trots detta har sedan Landins ar-
bete 1961 inga mer omfattande studier av dyng-
baggar i Sverige publicerats (se dock Wiktelius
1998 i fciregiende nummer av Ent. Tidskr.) . Frin
vira grannliinder finns dock en del undersdk-
ningar (t.ex. Bistrcim et al. 1991, Hanski & Kuu-
sela 1983, Hirschberger & Bauer 1994, Holter
1982, Wassmer 1995).

Under de senaste irtiondena har fdr[ndringar
skett av kreaturshillning och markanviindning i
odlingslandskapet, vilket borde piverka fcirut-
siittningarna fdr dyngbaggarna. Bistrcim et al.

(1991) ger en Oversikt civer fciriindringar i dyng-
baggarnas utbredning och frekvens i Finland och
finner att flera arter minskat och i vissa fall helt
fdrsvunnit under andra hiilften av 1900-talet.
Bland skalbaggssamlare i Sverige finns samma
uppfattning (G. Gillerfors och H. Ljungberg
muntl.). Frir att siikert kunna avgdra vilka fciriind-
ringar som sker iir det viktigt att utfcira kvantitati-
va inventeringar. Sidana underscikningar kan bli
viirdefulla fcir framtida studier och iiven ge viktig
information om arternas ekologi. Avsikten med
denna understikning har varit att med kvantitati-
va och upprepningsbara metoder fastliigga den
nuvarande artsammansattningen och arternas
frekvenser i Varbergstrakten, samt att utrdna om
det ftireligger nigon skillnad mellan dyngbagge-
faunan pi olika typer av betesmarker. Invente-
ringen genomf0rdes under 1997.
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Om dyngbaggarnas levnadssdtt
Spillning av friimst stora vextiitare dr en mycket
niiringsrik resurs. Den bestflr i huvudsak av tvfl

komponenter: en flytande del som mest utgdrs

av vatten, ddda bakterier och diverse nedbryt-
ningsprodukter samt en fast del bestiende av ej

nedbrutna cellulosarester frin vdxtiitarens ftida
(Landin 1961). En nackdel fdr baggarna iir den

korta tid dyngan dr anviindbar som f0doresurs.

Redan efter 3 - 4 sommarveckor har spillnings-
hdgen torkat ut och fcirlorat sitt viirde som nd-

ringssubstrat (Landin 196 I ).
Genom sitt satt att utnyttja dyngan kan ko-

profagema delas in i fyra grupper (Sowig et al.

1994t95):
. Endokoprider (eng. "dwellers")' Hit htir
frlmst arterna av sldktet Aphodius- Siviil de

vuxna som larverna lever sitt liv i dynghdgen.

De vuxna djurens mandibler dr si svagt skleroti-
serade att de enbart kan dta den flytande delen

av spillningen. Larverna diiremot 6ter iiven av

cellulosafibrerna. Dessa djur miste kunna full-
f6lja hela sin utveckling frin iigg till puppa inn-
an dynghOgen torkat ut, d.v.s. pfl mindre 6n 4

veckor. Hiirav fiiljer ocksi att endokopriderna

miste vara relativt sm6, h6gst ca I cm linga.
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Genom att ha olika fenologier (d.v.s. utnyttja

dyngan under olika irstider) kan olika arter sam-

eiisiera pi samma lokal utan att konkurrera med

varandra (Hanski 1980a, Holter 1982). Vissa av

dessa endokoprider har larver som inte utveck-

las i dynga utan iir saprofaga (lever av ruttnande

viixtdelar). En sidan art ar t.ex. A. distinctus.
. Parakoprider (eng. "tunnelers"). Dessa djur
har gitt ett steg liingre i specialisering' De grii-

ver kortare eller liingre tunnlar under dyngh6gen

dit de drar ner dyngan antingen fdr att dta sjiilva

eller som matfijrrid it sina larver. Larverna ge-

nomgflr hela sin utveckling nere i gflngarna. Till
denna grupp h6r i Sverige.sldktena Geotrupes,

Onthophagus och Copris. Aven Aphodius-arter
av undersldktet Colobopterus (t.ex- erraticus)
grdver korta tunnlar och utgcir ett grdnsfall. De

flesta parakoprider iir st6rre An endokopriderna
och behciver liingre tid fcir sin utveckling.
Geotrupes-arterna t.ex. parar sig pi hcisten var-

pi avkomman civervintrar som larv och fullbor-
dar sin utveckling f6rst pA eftersommaren niista

er.
. Telekoprider. Detta tir de tropiska och subtro-

piska regionernas "pillertrillare". Dyngan for-
mas till en boll som rullas ivdg en bit frfln dyng-

Fig. l. De tre vanligaste sliiktena av dyngbaggar i Nordeuropa. Fldn-ytiltsty onthophagus, Geotrupes och

iiniaiii. (Frdn p."Kuhnt. 19l t. Illustrieie Bistimmungstabellen der Kiifer Deutschlands.)

The three most common genera ofdung beetles in northem Europe. From lefi to right: Onthophagus' Geotrupes

and Aphodius.
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Fig 2. Karta over undersdkta lokaler.

Map of investigated area. Investigated sites are
indicated.

h6gen fdr att gravas ner i ett underjordiskt fOr-
red.
. Kleptokoprider. Nigra arter av slaktet Apho-
dius har specialiserat sig pi att utnyttja det nii-
ringsfdrrid som parakopriderna griivt ner. Hiir
utvecklas deras larver, eventuellt pi parakopri-
dens bekostnad. Hos oss rir det framst Aphodius
porcus som beskyllts fOr detta levnadssdtt.

I norra Europa dominerar endokopriderna.
Parakopriderna krdver linga, varma somrar fcir
att hinna med sin utveckling och ju liingre stide-
rut man kommer desto stcirre blir deras andel av
dyngbaggefaunan (Sowig etal.1994195). I syd-
ligaste Europa finns 6ven ett litet inslag av tele-
koprider.

Lokalbeskrivningar
Samtliga 8 inventerade lokaler ligger runt Var-
berg pi kustsliitten i mellersta Halland (Fig. 2).
Denna kustsliitt iir scider om Varberg en mot v6s-
ter svagt lutande yta som iir si gott som helt upp-
odlad och endast avbruten av enstaka bergkullar.
Norr om Varberg fciriindras landskapet: den od-
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lade arealen iir mindre och de skogkl?idda kullar-
na fler, dven om S.kermarken fortfarande domi-
nerar (Gustavsson och Georgsson 1997). Trak-
tens klimat kiinnetecknas av milda vintrar (med-
eltemperatur i januari pi -1,2"C) och somrar
med en medeltemperatur i juli pi +17"C. Ars-
medelnederbtirden iir ca 700 mm och humidit-
eten ca 100 (Alexandersson och Lenfors 1997).
Som jiimfdrelse har cistra Skflne en humiditet
mellan 0 och 50 och 6land ca -50. De fyra frirsta
lokalerna nedan ligger i det mer kuperade land-
skapet i norr och de fyra sista pi den flacka sliit-
ten i sdder.
Lokal GV: GamlaVarbergs naturreservat, Lind-
bergs socken. En stranddng pe i huvudsak
marsktorv (Lindfiilt et al. l99l: 126). Betades
under hela vegetationsperioden 1997 av ca 15

ncitkreatur och ett tjugotal fir. Endast kospill-
ningen unders0ktes.
Lokal Fd: Figeldammen, Lindbergs socken. En
rippen beteshage omgiven av tall- och bjOrkskog
och med inslag av enbuskar (Lindftilt et al.
l99l: 56). Underlaget dr moriin. Betades frfln
mitten av maj till slutet av augusti av ca l0 ung-
ncit.

Lokal Gg: Gdingegflrden, Lindbergs socken. En
liten dunge av tall, bj6rk och nigot ek mindre 6n
en km frin stranddngarna vid Gettercins figelre-
servat. Marken best6.r av sandig lera. Betades
6.ret runt av sex djur av skotsk hdglandsras.
Lokal Ah: Apelviksh6jd, Varberg. En bergshtijd
i sOdra delen av Varbergs tiitort med tunt jord-
tiicke och en vegetation av ljunghed med dungar
av bjdrk. Betades under hela vegetationsperio-
den av ca25 f6t.
Lokal SN: Stidra Niis, TriislOvs socken. En
strandiing pi morrin med ett ytlager av flygsand
(Lindftilt et al. l99l: 48). Betades frin tidig vflr
till sensommar av ca 40 mj6lkkor.
Lokal Sa: Sandallmdnningen, Hunnestads
socken. En inlandssanddyn som tidigare varit
t6ckt av ljunghed men som under senare 6rtion-
den viixt igen mer och mer p.g.a. att man slutat
briinna ljungen (Lindfiilt et al. 1991: 73). 1997
r<ljdes sly bort och l0 ungn6t gick pfl bete frfln
midsommartid till sen hiist.
Lokal Ha: Hamra, Hunnestads socken. En tip-
pen beteshage med inslag av enbuskar och om-
given av bjiirk och tallskog (Lindftilt et al. I 99 I :
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Tab. l. Totala antalet individer pd varje lokal.
The total number of individuals at the dffirent localities

Ent. Tidskr. 119 (1998)

Art (Species) GV Fd SaSNAhGg Ha Bg Summa

O nt ho pha gu s n uc hi c o nni s (L.)
Ge ot rupe s s p ini ge r (Marsh. )
G. stercorarius (L.)
Aphodius e rraticus (L.)
A. fossor (L.)
A. haemorrhoidalis (L.)
A. depressus (Kug.)
A. rufipes (L.)
A. conspurcatus (L.)
A. distinctus (Miiller)
A. paykulli (Bedel)
A. contaminatus (Herbst)
A. prodromus lBrahm)
A. pusillus (Herbst)
A. fimetarius (L.)
A. foetens (Fabricius)
A. ater (De Geer)
A. bo realis (Gyllenhal)
A. tenellus (Say)
A. scybalarius (Fabr.)

A. ictericus (Laich.)
A. niger (Panzer)

r0 0
2t
2l
323

53 208
13 5l
o7

44 68
00

90 I
80

8t 57
343 3

00
647
00
t4 20
40
00
t7 13

16 1

00

004
100
500
020

13028
t2332

t44 13 0
23t92

100
46266
100

16130
582 170 2t

061
45 40 59

000
2t 380 9

50 238 0
12610
16 99 l0
0 23 101

001

0
t0

3

0
J

l1
0

150

0
67

0
3

785
0

t69
7

0
I
0

24
60

0

1l
296

0
73
0
4

2t3
0

147

0
32

2

6
J
I
0

0
0
0

88

77
4
0

l0
0

l5
3

7

35

0
24

0
3

0
0
5

15

0

0
I
I

29

95
73

4
l5
t2

145

477
208
175
810

I
324

t2
181

2152
7

555
7

479
295
133

187

2t'|
I

Summa 754 46t t299 1043 274 t293 987 286 6397

7l). Underlag av sandig moren. Betades frin
mitten av maj till sen hdst av ca l0 kdttdjur.
Lokal Bg: Bengtsgird, Triislcivs socken. En
g6dslad betesvall omgiven av andra betesvallar
och av ikrar. Underlaget utgdrs av sandig mo-
riin. Betades frin bdrjan av maj till sen hcist av
ca 15 ungn6t.

Metoder
Varje lokal inventerades vid fyra tillflllen: sista
veckan i maj, mitten av juli, frirsta veckan i sep-
tember och slutligen under fcirsta hiilften av ok-
tober. Dynga samlades in pi fdljande satt: med
hjiilp av en liten spade togs ll4 - ll2 av 15-20
olika mockor nigot sfl ntir jtimt ftirdelade Over
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lokalen. Alltfdr fiirska eller gamla mockor und-
veks. Dyngan viigdes och lades i plasthinkar
med vatten. De djur som flcit upp till ytan samla-
des in med en liten tesil eller plockades upp med
en mjuk pincett. Inga larver togs tillvara. Utdriv-
ningen fortsatte under omrdrning tills inga fler
dyngbaggar fl6t upp. Detta tog ca I timme. Pi
lokalen Ah, som betades av fir, insamlades i
stiillet knytniivsstora spillningsklumpar, l0 st pi
cippna ytor och l0 pi mer skuggade platser.
Dessa togs hem och vdgdes innan de slammades
upp i vatten och baggarna skummades av. Artbe-
stdmningen har i huvudsak skett med hjiilp av
Landin (1957) kompletterad med Machatsche
(1969) och Krell & Fery 0992). Nomenklaturen
fdljer Lundberg ( 1995).
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Tab. 2. De olika lokalemas inventeringstillfiillen, dominerande arter samt antal individer och arter.
Date of collecting at the different localities, dominating species and total number of induviduals and species.

Lokal Inventerings- Dominerande arter Antal Antal rotalt antal
tillftille individer arler arter

l,ocality Sampling Dominating species No. of No. of Total no. ofdates individuals species species

GV l) 30.5 A. fossor, A. fimetarius 82 6
2) 12.7 A. fossoti A. fimetarius 68 8 153)3.9 A. rufipes, A. scybalarius 67 9
4) 9.10 A. prodromus, A. distinctus 531- 7

Fd 1) 30.5 A. fossor, A. erraticus, A. ater 219 9
2) 12.7 A. fossor, A. haemorrhoidalis 123 5 14
3) 3.9 A. rufipes, A. contaminatus I 19 j
4) 9.10 Betet upph<irt

Gg l)25.5 A. depressus, A. prodromus 202 8
2) 10.7 A. rufipes, A. borealis 60 5 16
3) 31.8 A. rufipes, A. depressus 242 j
4) 8.10 A. prodromus, A. tenellus '795 13

Ah l) 24.5 A. ater A. prodromus 5'16 8
2) 9.7 A. borealis, A. scybalarius 254 6 14
3) 31.8 A. borealis, A. scybalarius 161 8
4) 5.10 A. distinctus, A. contaminatus 52 5

SN l) 27.5 A. fimetarius, A. prodromus 107 8
2) ll.7 A. ictericus, A. haemorrhoidalis 167 7 12
3) 9.9 Betet upphtirt
4) 5.10 Betet upph<irt

Sa l) 25.7 Inga betesdjur
2) 15.7 A. ictericus, A. haemorrhoidalis 87 8 13
3) 6.9 A. rufipes, A. fimetarius 209 8
4) l2.lo A. prodromus, A. fimetaius 997 7

Ha 1) 1.6 A. fimetarius, A. fossor 284 9
2) 15.7 A.fossor A. haemorrhoidalis 72 5 16
3) 6.9 A. rufipes 304 6
4) 5.10 A. prodromus, A. distinctus 327 6

Bg I ) I .6 A. erraticus, A. fossor 183 6
2) 14.7 A. fossor 44 5 12
3) 14.9 A. rufipes l8 3
4) I l.l0 A. prodromus, A. distinctus 41 5

Resultat
Totalt insamlades 161,64 kg kospillning (medel des 6397 scarabaeider tillhtjrande 22 afier (Tab.
per tillfiille och lokal * standardavvikelse: 6,74 l). Tabell 2 visar inventeringstillfiillen, domine-
t 0,89 kg) och 5,83 kg firspillning (medel per rande arter samt antalet exemplar och arter frir
tillftille 1,46 + 0,2 kg). Ur denna dynga plocka- varje lokal.
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Fig. 3. Fenologin hos ndgra av de vanligaste Aphodius-arterna. Den vertiknla axeln visar antalet individer.
Observera att sknlorna iir olika.

Occurrence of the more abundant Aphodius-species in relation to season. The vertical axis shows number of
individuals.
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Diskussion
Kommentarer till vissa arter
Av de 22 erhillna arterna torde A. niger kunna
betraktas som en tillfiillig glist i dyngan. Landin
(1957, 1961) uppger att den lever av nedbrutna
vdxtdelar i fuktig jord och aldrig frirekommer i
dynga.

Av de resterande 2l itr 3 parakoprider:
Onthophagus nuchicornis och de bilda Geotru-
pes-artema. Den fdrsmemnda fdrekom bara pi
en enda lokal, den sandiga strandiingen vid Scjd-
ra Niis. Pi 1960-talet fanns arten dven pi Sand-
allmiinningen (Lokal Sa), men den verkar ha
fcirsvunnit hiirifrfln under 70-talet. En mdjlig
frirklaring eir att kreaturen under denna tid
sllippts ut allt senare pi viren. Under senare flr
har betet pflbdrjats fcirst under frirsommaren.
Strandiingen pi S<idra Niis har betats tidigt varje
6r, ofta redan i april (dfl djuren stddutfodrats)
medan kreaturen ofta flyttats till andra betesfil-
lor under sensommar och hcist. Onthophagus
nuchicornis kan s6ledes vara beroende av tidigt
bete pi viren, varfcir ett sent utsliipp av kreatu-
ren kan leda till att arten fdrsvinner. Tilliiggas
kan att Bistrrim et al. (1991) uppger att arten fcir-
svann frin Finland under 1960-talet.

De bida Geotrupes-afierna f<irekommer i va-
rierande antal pi alla lokaler utom pfl Scidra Niis
(lokal SN, som ej betades pfl hdsten). Inga ex-
emplar flterfanns i firspillningen p6 Ah eller pi
betesvallen Bg, men pi bida lokalerna iakttogs
gflngar under spillningshdgar vid de sista inven-
teringstillfiillena. Bida arterna fir betraktas som
allmdnna i omr6det och fdrekommer ofta till-
sammans. Speciellt pi Sandallmdnningen dr tor-
dyvlarna mycket vanliga under sensommar och
hrist. Dessa tre parakoprider torde genom sitt
levnadssiitt latt bli underrepresenterade vid en
kvantitativ underscikning som denna. Ett saft aft
komma till riitta med detta hade varit att griiva
upp och underscika jorden under varje spill-
ningshdg. Si har dock inte skett vid denna un-
dersdkning med hdnsyn till de skador pi marken
detta skulle ge.

Av sliiktet Aphodius pitriiffades 18 rena ko-
profager + A. niger.Dettaskall jiimfciras med det
totala antalet i Sverige som ar 47 (inklusive sl.
Heptaulacus). I Halland har 37 arter peraffats
(Lundberg 1995), d.v.s. drygt dubbelt si minga
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som Sterfanns vid denna inventering. Alla de
funna artema frirekommer inte samtidigt i spill-
ningen. Hos Aphodiu,s-arterna iir en uppdelning
pi olika irstider vanlig (Holter 1982, Hanski
1980a och 1980b). Fig. 3 (och i viss mfln Tab.2)
visar fenologin hos de mest frekventa arterna.
Uppdelningen i vir/hcist-, fcirsommar och hcig-
sommararter iir tydlig. Denna skillnad i upptrii-
dande gdr att artsammanslittningen pi en lokal
varierar under olika irstider. Endast A. fimetari-
us frirekom vid alla insamlingstillfiillen.

De flesta arter frirekommer i antal vid Stmins-
tone nigot tillfiille pi nigon lokal. Endast A.
conspurcatus och A. niger pitrZiffades i endast
ett exemplar vardera medan de dvriga torde ha
reproducerat sig p5 de underscikta lokalerna.
Hanski (l99la) uppskattar att det genomsnittli-
ga antalet djur per komocka inte fir understiga
ll2 for att en art skall kunna betraktas som re-
producerande pi platsen. Om en genomsnittlig
komocka antas vriga I - 2 kg blir just de tvi ovan
niimnda arterna de enda som ej kan anses som
"bofasta" p6 de undersdkta lokalerna.

Arter med liten utbredning bide geografiskt
och numerdrt ar A. paykulli, A. pusillus och A.
foetens. Den fcirstndmnda fcirekommer lokalt
friimst pi strandiingar under den sena h6sten.
Fdrfattaren har under tidigare ir plockat levande
djur ur frysta komockor si sent som i december!
A. pusillus anges som en vanlig art (Landin
1957, 196l) men se dr inte fallet i dessa trakter.
A. foetens iir lokalt talrik t.ex. i hiistspillning pi
strandiingar. Av nigon anledning erhcills endast
7 ex pir Sandallmrinningen, diir arten vissa 6r lir
ganska vanlig (egna obs.). Detta kan mdjligen
visa att arternas frekvenser p6 en lokal varierar
mellan olika 6r.

Ett par andra arter iir ocksi lokala men nir
hdga frekvenser der de finns. Detta giiller friimst
de tre skuggfcirdragande ar1tema A. depressus, A.
borealis och A. tenellus (lokal Gg, Tab. l).

Oppna betesmarker verkar friredras av A. er-
raticus och A. fossor (lokal Bg resp. Fd), medan
A. ictericus foredrar de sandiga lokalerna (loka-
lerna SN och Sa).

J cimfd re I s e me llan lokale nta
Ett av denna inventerings mil var att utrdna om
det finns skillnader i artsammansrittning och
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Fig. 4. Dendrogram visande likheterna mellan samtliga inventeringstillfiillen, baserat pd Siirensens index och
UPGMA (Pielou 1984, Southwood 1978). Siffran efter lokalft)rkortningen anger inventeringstillfiille (se Tab.

2.).

Dendrogram showing similarities betvveen all localities and inventory occasion (the number after the locality,
Tab.2).
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frekvenser mellan olika typer av betesmarker.
Fdr att fi klarhet i detta sammanstiilldes en data-
serie med alla tillftillen pfl alla lokaler. Pfl denna
dataserie gjordes sedan en klusteranalys (Pielou
1984, Piepenburg & Piatkowski 1992). Med en
klusteranalys avsldjas om artsammansiittningen
grupperar sig i bestiimda kategorier. Resultatet
erhfllls i form av ett dendrogram, diir lokaler
med likartade artsammansdttningar hamnar ndra
varandra med korta avstind till fdrgrenings-
punkterna. Fig. 4 visar ett dendrogram 6ver
samtliga lokaler och tillf?illen. Som synes iir det
stcirre likhet mellan irstider 6n mellan lokaler.
Vid de enskilda inventeringstillfdllena finns
inga likheter som upprepas frfln ett tillftille till
ett annat. Arstidsvariationerna iir alltsA stcirre iin
skillnader i artsammansiittning mellan lokaler.
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Ytterligare mtijligheter att klassificera loka-
lerna finns. En iir att j[mfdra antalet arter. Skill-
naden mellan de olika lokalerna iir dock fcir liten
och de skillnader som finns verkar mest bero pi
antalet insamlingstillfiillen. En lokal avviker
dock: den gddslade betesvallen vid Bengtsgird
(Bg). Trots fyra inventeringstillfiillen pitriiffa-
des bara 72 arter fdrdelade pi endast 286 exem-
plar. Frigan varfdr denna lokal var si art- och
individfattig kan ha intresse ur naturvirdssyn-
punkt. Upplever dyngbaggilna en gridslad be-
tesvall med andra grdsarter annorlunda dn en
s.k. naturlig betesmark? Gcir en gtidslad griissvil
att dyngan blir mindre tilltalande? Enligt mark-
Igaren hade de aktuella betesdjuren inte be-
handlats med avmaskningsmedel eller andra
mediciner.
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Fig. 5. Antal dyngbaggar per kg i fdr- resp. kospillning vid de fyra inventeringstillfcillena.

The number of dung beetles per kg in sheep and cow dung during the four investigated periods.
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Fcirscik att skilja lokalerna it med s.k. diversi-
tetsindex (t.ex. Shannon-Wiener eller Simpson,
Southwood 1978) gav inga meningsfulla resul-
tat.

En annan mrijlighet att vdrdera lokalerna iir
att anviinda de arter som fcirekommer i antal pi
endast en eller ett fital lokaler. Sidana Zir i fcirsta
hand O. nuchicornis och A. foetenr som endast
iterfanns pi de sandiga betesmarkerna (SN resp.
Sa) men dven A. tenellus som var vanlig i den
betade skogen vid Gdingegirden (Gg).

Jrimfdrelse mellan ko- och fdrspillning
Det genomsnittliga antalet exemplar per kg i
dessa bida spillningstyper framgir av Fig. 5.
Under viren iir firspillningen mycket frekvente-
rad. I synnerhet A. ater har en tydlig preferens
frir denna spillningstyp. Antalet djur i firspill-
ningen avtar sedan successivt under sommaren
och hcisten. Aven i kospillningen avtar aktivite-
ten under sommaren men cikar igen under hds-
ten. St6rsta bidraget till vir- och h<isttopparna i
kospillningen stir A. prodromus samtA. distinc-
tus for. Bida civervintrar som imago.

Sowig et al. (1994195) redovisar likartade
irstidvariationer frin centrala Tyskland och f6-
reslir att ett sambete med kor och fir i natur-
virdssyfte kan gynna dyngbaggefaunan di fir-
spillningen under viren skulle kunna kompense-
ra eventuell brist pi kospillning. Av de hdr un-
dersdkta lokalerna betades strandiingen vid
Gamla Varberg av bide kor och fir. Pi denna
plats iir dock inte dyngbaggefaunan i kospill-
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Kospillning

ningen artrikare eller talrikare iin vid de andra
betesmarkerna.

Ovriga dyngbaggearter frAn mellersta Hal-
land
Sedan 1960-talet har friimst Gcista Gillerfors
men dven fcirfattaren samlat skalbaggar i Var-
bergstrakten. Detta har gett oss en mcijlighet att
beddma vissa fdrdndringar i faunan. Ftiljande
arter har i enstaka exemplar p6trAffats i trakten,
men ej erhillits vid denna inventering:

A. zenkeri: Ett exemplar i firspitlning pi lokal
Ah 1.9.1996 (f6rf.) Trots ihiirdigr sdkande 1997
har den inte patraffats igen. Arten iir frZimst kiind
frin Fir6, men har dven tagits i Blekinge och i
Skine (Landin 1961, Baranowski 1977)

A. equestris (27.5.1980), A. pictus (21.1.1978,
Gillerfors 1982), A. punctatosulcatus (24.9
1996) ochA. lapponum (15.6.1965) hartagits av
Gillerfors.

A. merdarius togs av oss bida under fdrsta hiilf-
ten av 1960 - talet (t.ex. fdrf. 13.5.1962 i utkan-
ten av Varberg och Gillerfors 8.6.1965 i Hunne-
stad). Denna lilla virart verkar ha frirsvunnit se-
dan dess. I Finland har A. merdarias minskat
kraftigt (Bistrcim er al. 1991).

A. nemoralis har vi bida funnit vara relativt all-
mdn i de inre, skogskliidda delarna av Halland.
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Enstaka exemplar har ocksi pitraffats liingre ut
mot kusten.

A. sordidus pfltriiffades i flera exemplar pi en

strandiing pi Getterdn omedelbart vdster om

Varberg 6.8.1964 (fdrf.). Inga fynd frin senare

er.

A. porcus har ocksi pitraffats inom omridet.
1979 och 1980 fann Gillerfors den pfl en strand-

dng strax vdster om Gdingegirden (Gillerfors
1982). Ett par 6,r senare s6kte jag efter den pi
denna lokal utan att iterf,rnna den. Pi Sandall-

miinningen (lokal Sa) fann jag det fdrsta exem-

plaret hcisten 1990. Ett par flr senare (1994 - 95)
var den relativt vanlig pi denna plats. Djuren
satt oftast pi undersidan av komockorna och i
kanten av Geotrupes-gingar. Trots ihiirdiga ef-
ters6k 1997 lyckades vi inte iterfinna den. Den
verkar siledes fdrekomma under ett antal flr pi
varje lokal ftir att sedan fijrsvinna helt, kanske

fcir att senare etablera nya populationer pi andra
platser. Genom detta beteende verkar den skilja
sig helt frin de andra arterna.

Ytterligare nigra arter anges i utbredningskata-
logen (Lundberg 1995) som tagna i Halland:
Onthophagus joannae, O. fracticornis, O. simi-
lis, Aphodius subterraneus, A. brevis, A. putri-
dus, A. luridus, A. coenosus, A. sphacelatus, A.

scrofo, A. varians, A. granarius, Heptaulacus
villosus samt Oryomus silvestris.Ingen av dessa

iir kiind frin mellersta Halland under senare tid.
I Entomologiska museet vid Universitetet i

Lund finns nflgra av de arter, som ej Sterfunnits
vid denna underscikning, representerade med

exemplar insamlade i b<irjan av 1900-talet i Fal-
kenbergstrakten (ca 3 mil scider om Varberg) av

Ringselle och Klefbeck'. Onthophagus fracti-
cornis, O. similis, Aphodius sordidus och A.

sphacelatus. Frin andra delar av landskapet
finns frin sarnma tid dven exemplar av A. luri-
dus, A. brevis, A. putridus, A. sphacelatus, A.
sordidus och A. merdarlus (uppgifter frin H6-
kan Ljungberg).

Aven pi Naturhistoriska museet i Gciteborg
finns nigra arter frin Halland, vilka ej iterfun-
nits vid denna unders6kning : Onthophagus frac -
ticornis, Fjiiris (I.B. Ericson), Haverdal (I. An-

160

Ent. Tidskr. 119 (1998)

dreasson 1954), Tdl6 (S.O. Larsson 1952);

Aphodius coenous, Fjiiris och Falkenbergstrak-

ten (E. Sandin); A. scrofa, S Halland (Mortons-

son), A. sphacelatus, Fjaris (I.B. Ericson); A.

subterraneus, Haverdal (1. Andreasson), Halm-
stad och Fjiiris (E. Sandin) samt A. varias, Ahs
(E,. Sandin) (uppgifter frin G<iran Andersson).

Anledningen till att dessa arter inte 6terfun-
nits skulle kunna vara att det rdrt sig om tillfAlli-
ga fynd av enstaka exemplar (se nedan) eller att
arterna frirsvunnit, vilket torde vara mest sanno-

likt. Det senare giiller med siikerhetA. sphacela-

/rrs, som frirr betraktades som allmzin (Landin

1957). Ocksi Hanski & Kuusela (1983) samt

Bistrdm et al. (1991) anger denna art som ftir-
svunnen. En del av dessa arter har dock ett annat

levnadssdtt och kan dtirfdr ha fdrbisetts. Det gdl-

ler freimst A. brevis som uppges fciredra gammal

torr spillning, samt A. varians och Heptaulacus
villosus som lever i fet jord och i multnande

vdxtdelar (Landin 1961).
I den s.k. rtjdlistan (Ehnstr<im et al. 1993)

ndmns civer huvud tagetinte Aphodius sphacela-

tus och A. merdarius. Detta visar tydligt pi bris-
tande kunskap om utbredningar och frekvenser
frir denna djurgruPPs arter.

I arkeologiskt material har dessutom ett par

dyngbaggar frin Halmstad (7 mil srjder om Var-

berg) identiherats'. Heptaulacus testudinarius i
medeltida lager (Lemdahl & Thelaus 1989) och

Geotrupes mutator i lager frfln 1600-talet (An-
dersson 1995). Bflda arterna dr nu utddda i
Sverige.

Slutsatser
Denna undersrikning belyser den nuvarande art-

sammansdttningen och dessa arters frekvenser
vid besdkstillfzillena (Tab. 1).

De flesta arterna inom omridet fdrekommer i
relativt ttita populationer pi nigon plats vid ni-
got tillfiille. Dessutom pitrdffas ibland enstaka

exemplar av arter som antingen fcirekommer i
mycket glesa populationer eller som inte fort-
plantar sig i omridet. Dessa kan eventuellt ha

flugit l6nga striickor (Aphodius-arterna dr kiinda
som goda flygare) och har siikert mdjlighet att

etablera nya lokalpopulationer om liimpliga ha-

bitat pitriiffas. I enlighet med metapopulations-
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modeller (t.ex. Hanski 199lb) kan dessa lokal-
populationer existera ett tag fdr att sedan d6 ut
av slumpmdssiga orsaker. Man kan nog misstdn-
ka att en del arters utbredningsuppgifter i skal-
baggskatalogen (Lundberg 1995) har sidana
fdrklaringar, vilket gcir att en art inte alltid 6ter-
finns inom hela sitt utbredningsomride.

Vissa fcirlindringar i faunan framgir vid en
jiimfcirelse med insamlingsresultat under de se-
naste 30 flren:
. Aphodius merdarius och A. sordidrzs har med
siikerhet frirsvunnit frin omridet under de se-
naste irtiond ena. O ntho pha gus nuchicornis har
ftjrsvunnit frin en lokal under denna tid, mcijli-
gen som en friljd av brist pi dynga under vdren.
Dessa fdrdndringar i artsammansattningen beror
med stdrsta sannolikhet pi fdriindringar av be-
tesdriften.
. En klusteranalys av materialet ger som resultat
att det iir stdrre skillnad i artsammanseittning
mellan irstider dn det iir mellan lokaler. Vid in-
ventering av dyngbaggar iir det alltsi viktigt att
alla irstider iir representerade, annars kommer
det insamlade materialet att vara ofullstiindigt.
. Vissa arter kan ge siirpr?igel 6t en lokal. Sandi-
ga betesmarker och beskuggade lokaler har en-
staka arter som dr speciella fcir dessa habitat.
Dessa arter riskerar uppenbart att fdrsvinna om
betet alltmer koncentreras till stora gridslade be-
tesvallar.
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fortkipande resonemang under arbetes planering och
genomfrirande, fcir tips om litteratur och fdr synpunk-
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ren Urban Wahlstedt, tel. 08 - 532 571 3l .

Ansdkan inldmnas till fdreningen senast den
I maj 1999 under adress:
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