
Nfrgra mdrkligare akalbaggsarter vid en sommartiversviim-
ning prfl tiltindsk alvarmark

.{v

THURE P-{L}r

Senare delen av sornrlaren 1960 var i stidra Sverige och er'en annorstedes
i landet olanli$t regnig. Ej sillan noterades nederbdrdsmirgder under ett
dygn prl 50 mm eller dnnu mera, dlket pi liglEnt:r marker fiirorsakade
ti_r'crsviimrringar. Niir fiirf. i slutet av juli antriidde en minadsling resa till
Oland och Skine liir studium av skalbaggslarver, speciellt i marken. och
regnandet fortsalte. blev det ntidvdndigt att i viss min liigga om den vanliga
insamlingstekniken. Helt naturligt riktades uppmirksamheten pa aiversviinr-
made orrrriden med en mer eller mindre sdrpriglad och understikninglslird
fauna, diir under gynnsamma ftirhAllanden goda fingster borde kunna giiris
bide av larver och fullbildade skalbaggar. SA hade jag turen all anlzindn till
Oland den 27/7, lnsl efter det att alrlarnrtrkerna drenkts av en veritabel
syndaflod, och en vecka senare till Skine. dir jag fick tillfiille bevittna fiitj-
derna av de kalastrofala regnen (pri etl par platser upp lill 200 mm under
elt enda dygn!) i Sinrrishamnstrakten.

PA Greby alvar (mellersta Oland) utvaldes f6r undersiikning en bortit ett
hektar stopinsjir,, som uppstAtt i omradets sydvdstra del lfii.i. 1). Den
drinkta marken utgjordes av nagot tuvig gres- och iirtkliidd alvarmark.
ganska myllrik ehuru samtidigt relt grund, vid kalterna bevuxen rrred enar
och liivbuskar 1slfin, hagtorn, vildros rn.fl.). Mtijligen fanns i omrAdels cen-
trala parli en permanent, mindre vattensamling, som efter regnen dock
blirit oerhiirt fiirstorad. Negon egentlig driftrand hade ej bildats. mell i den
stidra kantens lugna vikar fl6t pe yattnet ett tunt skikt av gris- och iirlrester.
mossa, enbarr och 6lammal ko- och histspillning. En nirmare understikning
idagalade. :rtt det ocksi innehtill ansenliga miingder insekter, de flesta ennu
vid liv. Det flytande driftmaterialet skummades av med vattenhflv. krama-
des ur nAgot pi yatten och innesltits i linnepisar. Efter nigon dag htrde det
torkat ut sl pass urycket. att det kunde vittjas pe insekter. Minga av dessa
krdpo pi tygpisarnas viggar och kunde dtir i hundratal plockas direkt.
Vittjningen ar. de cirka 8liter driftmaterial som hopsamlats blev ett tids-
tidande arbete: den tog ett tiotal timmar i ansprik, medan ftir skumningen
itgitt blott en brAkdel av denna tid.

I detta sammanhang b6r kanske framhirllas, att insamling av insekter vid
sommartiversyamningar mflste bedrivas annorlunda en vid hdgvatten tidist
pi viren. I det senare fallet iir lufttemper.rturen och insekternas aktivitet
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Fig. t. tberschlremmtes Cebiet
auf 6landischem Alvar-Boden bei
Grebr. 28/7 1960- Phot. Th. Pslm.

yanligen sa l*ga, att djuren linga tider uppehalla sig i de driftrinder, som
bildals vid strelderna av dlvar och sjtiar. Pi sonlnraren hilter sig lentpera-
trlren 

- 
atnrinstone uuder viss del av dagen 

- kanske vid 15 iL 20 grader
eller stiger Iill Annu htigre tal: di iiro inseklerna langt mera aktiva och limna
det vita elementet. fdremil i valtnel ddr de kunna klanrra sig fasl eller
slranden vid Itirsta lEmpliga tillfelle. Detta illustrerades pi ett mycket
iskadtigt siitt vid de understikningar jag gjorde pi Oland (och senare i
Skane). Endast under relativt kort tid efter ett slagregn var det ulsikt att
linna nemnvrirl av de djur. som rakat i sjtintid genom iiversviuuringen. .{ven
pri Stora .{lvaret fanns i slutet av juli stora dverslimningar. men da jag ej
hade tillfiille ttl omedelbart efler relinen undersiika dem ulan Jiirst flera
dagar senare, r'ar det ftir sent. Djuren hade redan hunnit bege sig av. Sisom
bilderna visa stodo lid Greby minga buskar och yexttuvor pA det tiversviim-
made omradet och htijde sig ett stycke dver vatlnet. Intill dessa hinder hade
samlats betvdande mAngder driftmaterial, som vid mitt bestik dock redan
r':rr niistan tomt pi insekter. Ftirutsiittningarnir fiir en rikligare fingst ay
ittsekter i saurband nred sommariiyersvimningar pi ett omride som det
skildrade iiro f6ljaktligen, att regnet pliitslig drenkt inseklbebodda nrarker,
att dagslemperaturen under tiden ndrmast derefter varit mettlig eller lflg,
att det blest sa m)'cket att driftmaterialel och insekterna samlats i en kon-
centrerad zon vid nigon av yaltensamlingens kanter och slutligen alt a]r'-
skumningen av driftmaterialet skelt snarast mijjligt,

I)en tillvaratagna kyantiteten driftmaterial innehiill mer An 200 olika arter
skalbaggar och skalbag6;slarver. minga av dem i stort individantal, och diir-
till en slor miingd andra insekter, sirskilt myror och skinnbaggar. .{tt upp-
rdkna alla skalbaggsarter lorde vara ontidigt, enredan markfaunan pi Greby
alyar fiirut iir ganska val bekant. I det fdljande skall jag diirfitr endast uppe-
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NiGRA TI-IRxLIGARE SKALBAGGSARTER 7l

hilla mig vid en del ftiga kinda arter och samtidigt meddela iakttagelser ay
mera allmiin karaktdr.

Tidigare har fil. nrag. Gunnar Dahlgren (Ent. Tidskr. 1952 s. 65) publice-
r.rt en lista pi skalbaggar, som han tagit under liknande ftirhillanden pi
Greby alvar efter nigra hiiftiga regn i slutet av juli 1950. Denna lista inne-
haller minga av de arter som aterfanns av mig, men ocksi etskilliga som
saknades vid min undersiikning jiimnt tio Ar senare. A andra sidan pritrEffade
jaij ett stort antal av l)ahlgren ej omnimnda arter, av vilka flera fdref6llo
alt vara karaktairsdjur fiir lokalen i frega.

bant. Curabidue. 
- 

Det var rdtt pifallande, att minga av de jordltipare,
som utmfirka Greby alvar. helt saknades i driftmaterialet eller blott fiire-
kommo i enslaka exemplar. Samrna iakttagelse gjordes av Dahlgren 1950.
AI stora carabider I'anns endast ett par ex. av Corabus nitens L. Dn av de
vanligaste mindre arterna rar Bembitlion ceneurn Germ., som upptridde i
m]'cket stort anlal och av vilken ocksa nyklickta ex. observerades.

l.an. Hgdrophilidne. - .{v Berosus signaticollis Charp. pitraffades ett
pur ex. \-attensaurlinilar pi Slindska (och gotlflndska) alvarmarker lorde
noi.l vara de siikraste srenska lokalerna fOr denna exklusiva art. Deremot
kurrde jag ej iterfinna Hgdrous piceus L., som sommaren 1959 i itskilliga
er. tagils i vatlens:rmlingar (dock av annan karaktir) pi Greby alvar.

l]aln. Lioditloe. 
- Ett 50-tal liodes-ex., tillhtirande arterna Triepftei

Schm., dubin Kui;el lden vanligaste) och oDes(r Schm., tillvaratogos. Dahl-
$ren upptar ingen Liorlcs i sin fiirteckning. Sannolikt hade den 6r'ersviim-
urnde rnarken hyst talrika Liodes, ty vid insarnlingen sigs di och di nigot
eremplar flyga bort fran fiiremal pi vatlenvtan.

Fanr. Stopftylinidl11,. 
- 

!gnn2 lamilj bjOd pi flera aiverraskningar. .\v
sliiktet Slenus dominerade tyi eljest siillsvnta arter. longilorsi$ Thoms. och
ttrqtqlus Er. Den ftirra arten ftirekom i hundratals ex.. och av den senare
lsom jag ofla eftersiikt rnen aldrig tidigare haft kontakt med) insamlades
Sott och yal elt sextital. Miirkviirdigt nog fanns mycket litet av andrn Slenus-
nrter. t.o.m. av de eljest se vanliga ./uno F., ckuicornis Scop, och boops
Ljungh. 5. longitersis och (t.(rtolus torde yara sdrskilt ulmiirkrnde ftir
iiliindska alvarmarker. Detsamma g{ller om .{s,enus imnrrrculatrr.r I-jungh..
^Sco7rneus leeuigetus Gyll. och Philonthus prrncaus Grav., som upptridde mera
sparsirml. Den lilla sillsynta aleocharinen Ctlotlerut ptotense trI:rnnh. tycktes
lra haft ett ovanligt individrikt tillhell pi de tiversviimmade markerna, t't'
inle mindre dn 25 ex. kriipo fram ur driftmlterialet. Ingen av de upprdk-
nade kortvingarna iir med i Dahlgrens lista.

Fam. Byrrhidce. - Iin speciell pregel pi driftmaterialet salte de enorna
miingder Byrrftas-larver av skilda storlekar, som av vattnet tvingats fram ur
mosstecket. De tillhiirde arterna f(rsci(raus Forst.. pilulo L. och rndjligen
ocksa 2ustul(lus f-orst., ty alla tre arterna voro represenlerade i fullbildade
er. -{v andra byrrhider togos nigra ex. av Porcinolas murinus }'. och.Syn-
cel|pte setige t lll.

Fam. .Scnr(brreidoe. 
- 

Tre intressanta representanter ftir denna farnilj
hade tiverraskats av regnfloden. nimligen Odontaeus orniger Scop.. -{plto-
rlius inrmundus Creulz. och Diustictus uulne.(lus Sturm.

Av den fiirstndmnda arlen, vars biologi ennu dr ofullstdndigt kend. er-
h6lls 2 66 och I 9. Den har hos oss aldrig antreffats i spillning utan van-
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Fig. 2. Stille Bucht der tber-
schr enrmung nrit am Ufearand
einer diinnen Schicht von Gras-
und Kraulerreslen, \loos. \Yach-
oldernadeh und allem Rinder-
und Pferdemist sosie mit gros-
sen llengen lebende I(efer rnd
andere Insekten. Oland: Greby.
28i7 1960. Phol. Th. Palm.

ligen nergrdvd i myllrik mark. diir den miijligen kan tiinkas leva ay under-
jordiska srampar. I driftmaterialet ertappades ocksi rena svampdjur, sasom
Poctrtlitts lerrullineus F. oc}r Lycoperdine succincte L. Det enda svenska
Odonlceas-ex. jag ftirut eger togs pi ett av Ombergs grishyggen i samband
med skogsplantering den 5/5 193.3. di eD skogselev fann det vid grevning
av en plantiSop pi ett djup ay minst 2 dm under markytan. l)e flesta svenska
fynden av Odontueus ha dock gjorts under slaghivning vid solnedginilen
eller di skalbaggen flugit mot ljus. Sri lyckades jag fAnga I I nigra dagar
senare vid Biickask<.rg i Skine, dA jag den 2/tl 1960 fick ftilja med en fjArit-
samlande vdn vid nattfingst med kvicksilverlampa. Lokalen lig htigst rrpp pi
ett litet berg och utgjordes av ingsmark med enar och i;les ltlvskog;. Pi lik-
nande sett liir arten upprepade ginger ha tagits pi Kullaberg. Aven 99 dragas
salunda mol ljrrs.

-{v -{pftodirrs inunundus insamlades endast ett ex. Arten ir med sin ftire-
komst pi Oland av ett betydande djurgeografiskt intresse, emedan alyaret
vid Greby iir den enda svenska lokal, varifrin den hitlills air knnd. Skalbag-
gens egentliga utbredningsomrride ligger lAngt siider om vara breddgrader
och utgtires av steppmarker i Syd- och Nlellaneuropa. siidra Ryssland, Sibi-
rien och Friimre Asien. Horion (Faunistik der mitleleur. Kiifer YI lg58
s. 138) betecknar arten som utpriglat termofil i Tyskland och seger- att den
dir upptrider mycket sporadiskt och sAltsynt, flerstides blott lidvis tunder
,virmeir') ftir att synbarligen snart fiirsvinna igen. Han tviylar t.o.m. p{
att arten i Tyskland 5r verkligt inhemsk och saknar iin sA liinge sfikra beris
dirf6r. Hur fiirhillandena iro hos oss er svert att avgtira. men vissa ont-
stindigheter vid de fi fynd som iiro gjorda tyda nog pi att det pi Greby
alvar skulle finnas en fast, om iin individfattig stam av ,{pftodius immundrts.
De bida fiirsta exemplaren togos nemliSen i histspillning den 16/5 1950 och
Enlomol- Ts- ,i.fi. &- ll.1-2.1961
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n5.ste ha 6vervintrat piL alvaret (Enl. Tidskr. 1951 s. 50) ; ett tredje fann jag
pA samma plats i gammal kospillning den 31/5 1960, och iilen det kan
nippeligen ha kommit inflygande. Det vid 6versvimningen funna exempl:rret
var det fjirde kiinda svenska.

Diasttctus uulnerotus undandrar sig lltt uppmiirksamhet, t]' det dr en shr-
deles triig skatbagge, som genom sin ferg och sitt utseende i iivrigt vil smdl-
ter in i omgivningen. Yid en noggrann genomgeng av driftmalerialet kunde
ett 40-tat ex. plockas fram, och sannolikt funnos innu flera. Denna art leyer
inle i spillning utan fiirmodligen av nultnande vextiimnen. Hos oss anses
den vara mycket sellsynt och hilla tilt pi tippna sandmarker, helst vid havet.
Skalbaggen torde uppenbarligen ockse vara ett alvardjur, ehuru den diir un-
der normala fiirhflllanden er svir att hitta.

Fam. Cirg.somelidne. 
- 

Dahlgren tog vid sin understikrring Geletuce ctr-
cumrlrrta Duft. lalrikt och G. pomonae Scop. i sttirsta mdngd. Av dessa arter
fann jag endast den fdrstnemnda i ett enda er. Deremot fdrekommo vid min
inventering alla tivriga av Dahlgren upptagna chrysomelider och itskilliga
andra. Sirskilt lade man mirke till det stora antalet Cftrysonrekt limbotu F.,
som pi andra marker iin den tjldndska alyaren er sillsynt.

Fam. Curculionidce. 
- 

Den enda anmiirkningsvflrda curculioniden var
Phgtobius quadrinodostts Gylt., som ftirekom i stor m]'ckenhet. Diremot
lystc den av Dahlgren talrikt funna Sibinia pholerata Stey. helt med sin
fr6 nvaro-

Auezug

Einige bemerkenswerte Kdferarten bei einer Sommeriibersch\yemmung
auf itlendischem Alvar-Boden.

Der letzte Teil des Sommers 1960 s,ar in SiidschNeden sehr regenreich, und liefer'
liegendes Gellnde rvutde vom Wasser oft [bersch$'enrnt. Der Vclf. untersuchte am
Ende des Juli ein iiherschrvemmtes Gebiet auf tiliindischem Kalksteinboden (Allar-
tsoden) lxi Grebl'und bespricht eine Reihe dabei erhaltene, sonst mehr oder rseniger
seltene Iiiferarten. In grosser Individuenzahl traten z.B. Stenrrs longitorsis Thoms.,
S. atratalus Er., Calodera paor?nso \Iannh., Diostictus Dulnetetus Sturm und C}lryso-
meld limbata F. auf. -{uch von den exklusiven Odorltoeus drmiger Scop. und -Aplo-
dius immundus Creutz Nurden Exemplare gesammelt.
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Sjnlvfatlet rider en Sanska Sod iiverensstimmelse mellan Dahlgrens och
min egen fyndlista, eflersom vi utfdfi undersiikningarna ulder likartade ftir-
hillanden och vid exakt samma tidpunkt pi sommaren. Likvil finnas it-
skilliga markanta skillnader, vilka i det f6regiende serskilt pitalats. Orsa-
kerna till dessa torde vil antingen vara, att faunans samnansitlning ya erar
under olika ar. eller att vi understikt olika avsnitt av omridet. vilka i si fall
skulle skilja sig riitt avsey6rt frin varandra i friga om karaktersarter.


