
Den ftirsta uppsatsen i detta imne 
- Ilnt. Tidskr. -1rg. 83, Hefte 3--1,

1962 
- 

behandlar en viss sammanfaltning dels av de resultat rtv invente-
ringar av iiarnas skalbaggsfauna, vilka istadkonrmits ar alll de manga
coleopterologer, sorn bedrivit insamlingar inorn dessa ovanligt attraktiva
ourraden, och dels av egna ertarenheter frin inventeringar under ir 1961.

f ill inventeringsarbetet pa Gotland begav jag mig di med fiiresats att bilda
nrig en absolut egen uppfatlning om skalbuggsfaunan der och dess troliga
hiirstamning utan alt pa nigot vis vara piverkad av andra eller ar den
geologiska rekonstruktionen av fiirdelningen av land och lrav rrnder sen-
kvarter tid inom beriirda, nuvarande Ostersjdomride.

.\v i uppsats I framlagda skil blev jag tiverlygad om, att nlrn kunde
lala om en bindande, pi skalbaggsfaunan grundad indiciebevisning fiir att
Gotlands coleopterfauna 

- 
med undantag fiir vissa arter 

- 
inlandr:rt via en

landbrvgga. F-auuan kunde inte avsliija humvida det rtirt si€i om en eller
l lera llndbrvggor och ej heller om dessas strAckning och varaklighet.

f)cn nl)'ckct stora skillnaden i skalbaggsfaunan inom e ena sidrn Gotlands,
i andra sidan Otands och fastlandets lundar och liiliingar visade t1'dligt
att vare sig ofrivillig eller frivillig tind- eller yalten-transport av skalbaggar
till Gotland fran kringliggande omriden haft nigon iakttagbarr betl'delsc. En
sidan mer eller nrindre slunparlad lransport skulle ju fiir iilriSt absolttt
icke kunna tinkas medftira en uteshrtning av en hiisst belydande och karak-
teristisk del av faunan.

Gotlands fdr icke sA linge sedan talrika liivingar med deras rika vegeta-
tiott rneu fattiga skalbaggsfauna ulgttr elt exempel pi de dtiri ingiLende vir-
ternas langt stiirre spridningsftirmiga iin de coleopterers, sonr pA fastlandet
och Oland lro typiska fiir liivdngarna. Sonr en antaglig, pi landbryggan be-
fintlig utbredningsspdrr 

- 
passerbar fiir viixterna men ej fiir flertalet ltiv-

engscoleopterer 
- 

fiirmodades dels lidstriickta barrskogar, del vill siga
tallskogar med dliri ingiende icke fldln liivlrfid, dels triskmarker.

En blott pi faunistiska fakta grundad f6restillning orn iiars forna land-
fiirbindelser nrtites ju mycket ofta med stark skepsis. En viss, ja till och
med en ganska betydande grad av lveksamhet er nog nyttig, nren den fir
inte ge till tivedrift iven om en geologisk bekrriftelse pe l.rndfiirbindelserna
tills vidare icke vore m6jlig att erhilla. De faunistiska fiirhAllandenas bevis-
kraft ir ju d[rfair sasonr sedan pA intet vis svagare.
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Skulle Olands och Gotlands forna lardftirbindelser icke vunnit geologisk
bekriftelse, si skulle den faunistiska indiciebevisningen f6r deras existens
helt s:ikert blivit underkind av mflnga, som dirmed oriktigt fdrnekat vardet
av ett sidant rekonstruktionsfiirfarande. Lyckligtvis dro ju Olands och
Gotlauds forna landbrl'ggor geologiskt faststiillda efter ett synnerligen skick-
ligt, framgingsrikt och m)'cket krivande arbete serskilt av docent Erik
\ilsson.

Enligt \ilsson blev Ol{nd landfast i och med Baltiska issjtins tappning
flr 8213 f.Kr., rnen Gotland ftirblev di ennu nflgot Arhundrade isolerat genom
ett frin biirjan cirka 2 mil brett sund med nigra fi meters djup mellan iin
och en frtn stider framskjutande landtunga. Bida tiarna f6rblevo landfasta
iven under Rhabdonemahavets tid och inda tills den stigande .{ncylussjtin
tiversvimmade landbryggorna omkring 7500 f.Kr. \Ied Nilssons benegna
tillstand kopieras hir hans karta titer Rhabdonemahavet 

- 
fig. I 

- 
och

citeras fiiljande ur hans arbete ,Om stidra Sveriges senkvartira historia,:
,Delta skede torde vara det enda i senglacial tid under vilket en sidan
landbrygga existerade till Gotland och sfllunda erbjiid den enda rndjligheten
fiir en del smflrre landdjrrr, sisom igelkottar och andra att av sig sjilva ta
sig ut till Gotland,-

PA kartan tiver Rhabdonemahavet biir en liten detalj Endras, varom Nils-
son tillskrivit urig: ,I min figur nr 2-l skulle faktiskt ett litet parti av krtinet
pfl Gotska Sandiin angivits som ti i Rhabdonemahavet r.

Gotska Sand6n svnes under den tid di Oland och Gotland Agde fast-
landsfiirbitrdelse ha varit uindre till arealen och lnnu mer isolerad en i
nutiden. Med k[nnedom oln coleopterfaunan m.m. pi Sand0n fiirefaller det
mig m1'cket svArt att tenka sig en sidan isolering under hela den senkvartira
tiden. \'ilka :iro de verkliga djupftirhAllandena mellan Sandiin och Firtin?
Ar det beriitti8at att draga sjiikortets uppgifter i tvivelsmAl? Omkring irs-
skiftet pastod en dansk sjiikapten - 

enligt dagspressen 
- att han lodat

16 meters djup och ekolodat 20 m., dir sjiikortet angav dver l{0 m. .{v
vilken beskaffenhet iro de grunda partier sonr finnas mellan Sand6n och
l-irtin?

Pn en fiirfragan huruvida nran rimligtvis kunde tinka, att en girland av
iiar nigon gang existerat nrellan Sandtin och Firtin gav Nilsson ftiljande,
i sanuing nr)'cket inhessanta syar: "De grund, som ligger mellan Fertin och
Sanddn. utgiires tvdligen av partier av rullstensesar, men hur hdga de yarit
fran biirjan kan man naturligtvis inte veta. De kan ju ha nederoderats
avsevart. lliijligen skulle de dessftirinnan ha stuckit upp som iiar hir och
var. Det maste nog i si fall h.r yarit i ganska sen tid, eljest skulle den ftir-
modade erosionen varit orinrligt stor.,

Sandiifaunan :ir ju inte iiyernaturlig, utan en del diri ingAende element
nasle ha frivilligt invandrat titl tin. Oar ha A'annnt ftirmedla en viss ftir-
bindelse nrellan Sand6u och Firtin och herigenom iippnas ett nytt perspektiy
till ftirstnelse av Sardtins fauna. Of6rbindelsen kan 

- 
i varje fall ftir nir-

varande 
- 

r'are sig geologiskt berisas eller urotbeyisas, men troligen ay
faunistiska skiil indiciebevisas. Ftir min del synes mig denna m6jliga invand-
rings\'ig ruest sannolik.

\{ed stiid av anslag frin Statens Naturvetenskapliga ForskningsrAd ftire-
togos inventeringar av Gotlands skalbaggsfauna iven under ir 1962. Yiren
och sommaren voro tyvdrr dnnu ogynnsanrrnare fiir insektsamlande in 1961.
Entontot- Ts- .!tr.8t. L 1- 2,1 i
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arter, som bruka rara kvillsflygare, visade emellertid rett stor livaktighet
ocksi under dagens varmaste timrnar, di de l6tt kunde bankas ned i
oKlopfschirnr,.

Massiikning av nigon i regel mer eller mindre sdllsynt art kunde man
knappast ha v:intat denna kalla sommar, helst som den fiiregiende somma-
ren visat liknande vfiderlek. men Rftugonycfto lemorulis Brulld gav likvdl
etl utmerkt e\empel diirpl. f)en var niiurligen ytterst allrniin pi hela norra
Goiland sanrt pa Firdn och fanns d[r si gott som tiverallt. I juni 1905 hit-
tades R. lernoralis - 

dA determinerad till lugac N{annh. - fiir fiirsta glngen
pfl Golland. Jag tog den ddr mellan nigra slxtioner frfln Yisby och s0derut
genom att med slaghel' bestr)'ka Iegetationen frin en tonr godsvagn, vilken
jag fitt medfiilja pA egen risk. Den havningen gav en nriingd insekter rnen
endast ett ex. av R. lemon is, som utan tvivel varit mycket sdllsynt vid den
tiden.

Yattensknlbaggarna visade i nrotsats till landiusekterna en god frekvens
och de gvnnades kanske al. en vat och kllig siisong. f)e biista fyndlokalerna
utgjordes av hagnrarkernas naturliga eller. r'ilket flerstiides ir vanligare,
genom grAvning och spriinBning asladkomnn yattningsgrop.rr, vilka itmins-
tont, pi siidrl Gotland kallades bnrl't'n /starrrin5; enligt uppgift i Sundre) *
se fig. 2. Rikast pi vattetrskalbaggar l)land alla de talrika bruyen som genom-
siiktt's var ett ganska stort sidant nera sjOn Tuvviken i !-ide. Del lig helt
iippet i en kustslitt ar. alr.armark nrellan sjih och haTet. Betesnrarkens
igare ftirsrikrtde att bruvet brukade torka ut fullstendigt i slutet av rnaj
eller senast i biirjan av juni. Pi bottuen s1-ntes ocksi torrtidsminnen i form
av gitmmal spillning frirtr tanrdjur saurt frin kaniner och harar. Blott ett par
hundra meter diirifrin flnns ett bru]'e med likartnd vegctation och lika
itppet lege. rnen rned tviirdjupa sidor. Dess skalbaggsfauna var pifallande
art- och indi\.idfattig.

I"iirekomslel av yattenskalbag5lar var skenbrrt nvckfull och oberiiknelig
och underkasttd m1-cket slora och ibland snabba fiiriindringar. ej enba
franrllingadr {aenom ullorknin8 utay velen och grunda hru}'en utan iilen av
antlra orsaker. Pa sandslensbankarna u[ra Hoburgen kunde t.e\. helt obe-
tydlig:r vatteusrmlingar under en kort tid vara rika pi coleoplerer fiir att snart
iivergivas av denr lrots bestiende Ialtenm;ingd. En fiirfrndring av omyiirlds-
faklorema kunde visserligen inte upplac]{as drir. men torde ha flgt rum.

Soliga dagar efter regn obstrvtrades tAnrligen talrika. kringflvgande
vuttenbaggar. och nran fick emellanit se sirdaua tillfiilligt sli sig ned pi
fuktiga, i solskenet gliltrande iirter, cventuellt lor:kade diirtill av ljusbrytning-
trna i fuklen. En fiirnriddag hivade jag pA den rcgnvAta, ligvuxua iirt-
ye$etxtionen uppe pa Hoburgen och fick diir nigra Agabus- och nranga
H1'droporus- och Helophorus-ert'nrplar. Oyan bertirda fiirflyllningar liksom
ocksa de Iaklorer som inverka avgiirande ftir valtenskalbaggarnas fiirekomst
erbjrrda verkligen m1'cket av intresse, som iinlru eterslir all utforska.

Yii\ternas inflytandc pi inscktlivct i vatten av skiftande beskaflenhet ir
ju ltv stor belydelse. och en liten iakttagelsc kan [rtijligen vara verd alt rela-
teras hiir. Pa !'ariin fanDs ett viite lr. cd en tattenyta al' uppskattningsvis
omkring 1200 m: och ett djup av ell par dm. \'egetationen var likartad med
uudantag f6r en striicka ay knappt lio meler, diir det viixte en Carexart.
vetet var iiverallt mYcket skalbagtisl'attigl utonr i Carexomridet. dAr skal-
baggsfaunan lnr rik och representerad av bhde stora och surA arter.
Etkrnol. Ts. .tts. 6t. ll. 1 -2. ttx),
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-\r'sLiktet Xvletinus insanrlades pi norra Gotland 29 ex. lillhiirande tre,
rntijligen fyra arter. Deras fiirekonrst var anmiirkningsviird i det att ej
nrindre iin 27 av dem erhiillos pi bkxunrande Lathyrus niger i liiviingen vid
Bunge museum, nredan de 2 aterstircnde hivades pa en strandiing niira
Gotlands nordligaste udde. Trots upprepade fiirsiik blev intet Xylelinus-
exemplar taget Benom nedbankning fran vtdviixter.

Det ir uppenbart rtt ej si fi skalbaggsarler pii Gotland uppvist sdrdra6J
t.ex. i frAga om slorlek, fiirg, behiriug eller fjiillbekliidnad, vlrigenom de
avvika frin sanlrla arter pir fnstlandet. Avvikelser ar. ifrigavamnde slag
priiglade i varje fall ett viixlande antal e\enlplar i nringen poprtlatiolr och
voro mturliglvis leltast att observera pA relativt !,lorir arter. Som exempel
hirpir anf6res en Irin Etelheru hiirstarumrr)de, i Hagebl' trisk insarnlad
hona av Gropftorletes zonatus l{t.rppe 

- se fig. l). Den iir nrindre och ljusare
in de ,normala,, och halsskiildens teckning ilv svarta och gula tvdrband
skiljer sig, sorn synes, rvsevrirl tren den som angives fijr samma art frfln
fastlandet. Ett annat exeurpel pt en liknnnde fdreteelse erbjrrder /'i.s.sodes
pini L. i vars populatiouer pi I nriin och norra Gotland funnos en del ln)'cket
stora, omkriug 12 mm linga, rikt srrriflAckiga exemplar nred rrpphtijningen
av de alternerande mellanrumrrren pi tiickvingarna starkt accentuerad -fig.,1. De iro si olika pi fastlandet ltirekommande exemplar. att de kunde
fiirmodas tillhdra en annan, pini mycket niirstAende arl. .\ndreas Strand har
haft vinligheten att granska derrr och dArvid komnrit till den uppfattningen,
att detta likvtil ej iir fallet, utan att de ero ,onorrrralt slor{, e\. av pini. Ha
desst och andra av liknande sirlingskategori en gang fdrekomnrit pi fast-
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Fig. 4.
Pissod?s piri-hona

12.2 mm. lAng.

landet och dtilt ut der, si torde deras existens pi Golland utgtira ett itder-
domligt inslag i 6ns fauna - eller ha de under jimfiirelsevis sen tid hunnit
utbildas lill endemiska former under Gotlands mer en niotuseniriga isolering?

Det under Gotlandsbes6ken 1962 insanrlade materialet - diribland ovan
nAmnda Xyletinusarter - iir ej helt firdigdetermineral, men som det,ir
mycket ovisst hur linge det kan driija innan allt bestdmningsarbete blivil
utftirt, meddelas hiir[red det nu fdreliggande, nya inventeringsresultatet.

Ftir Gotland n1'a, ej frin Oland redovisade artcr nro:
Hg<lrobius rottenbergi Gerh. Bunge, Etelhem, Fide, Oja - ej sells)-nt under maj

menad. Alla er. levde tillsaurmans med fuscipes i bruyen och andra grunda, ej
sillan obetvdliga valtensamlirgar med allt annat Atr klart vatten.

Cgttuso paurill.r Schm. Ldrbro, Takstens Eird 8/6 - 2 ex. under kvillshivning i
ett litet enge. Arten ir tidigare errdast ta8en i Sk. av Linnman.

Elater borealis Palm Bunge l{/6 - I ex. bankat fritr grenar och toppar av tall -huvudsaktigen 
- och gran, som ligo kvar efter senastc drivnirg i skogen emellan

Burrge k-yrka och Bestetresk - i forts. ftir korthets skull kallat Bungeskogen.
Etnobius densicotnis lluls. Bungc 2716 - I ex. tid kvelhhdvning i enget vid

Bunge nruseum.
.Anobium costotrrm .A.rrag. Bunge 3/6 -- I ex. taget pi samma silt som Elater borea-

lis i Bungeskogen. Fvndet diir var iiverraskalrde emcdan Anobium costatum fram-
ftirallt lever pri bok. Emellertid er delr intet exklusivt bokdjur, och i fynd-
omridet vexte f6rutom barrtftidcn ocksi dessas vanliga ftiljeslagare av liivtred
och buskar men ej tok och ek.
Ftir Gotland nJ'a, meD fiirut fri[ Oland kdDda arler:

Agabus neglectds Er. Oja l5l5 - 5 ex. i nigra smi och grunda vattenf-vllda gropar
i en sank eng pA vastra kusten i niirheten av Bjdrklunda.

Agabus sturmi G]'ll. I milten och senare delen av augusti lokalt allmin pA iistra och
norra Gotland och pri Fir6n. Ett flertal ex., de flesta nyklEckta och mjuka, lo8os
av min son Erik och mig vid Ire 16/8, Gothem l9/8, Kriklingbo ivenledes lg/8
samt av mig pi Firdn 23/6.

Enlonol.Tt. hs. 8t. . 1-2, 1 3
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,Ydntholinrs glabrutus Gr. Sundrc, Hattbjins ll/6 1961 - I ex pA Polrporus squa-
mosus.

Nemosomo elongatum L. Bunge 1516-21/6. Denna tid ej sellsl'nt i Bungeskogen,
der den lett erh6lls genom bankning av ipidangripet tall- och graoavfall.

Lissodema cu.sor Gyll. Bunge 20/8 - 2 ex. kvillshivade Iid Bun8e museum.
Meloi Diolaceus \trsh. Oja 24/5 - I hona p{ kanten av landsyegen utanf6r Bjdrk-

lunda pensionat. Flera ex. hittades ej, ehuru arten eftersttkles lengs den nerlig-
gande jerllvigsbanken samt pA sandmarkerna vid Vamlingbo och \Iickels.

lttagdalis phlegmatico Hbst Bunge -- Den f6rekom sparsamt i Bungeskogen, varest
negra er. tillvaratogos 15/6 och 16/6.
Forulom de Ar 1962 feh[ga n1'fynden frdn Gotland kunla eten uppgifter r6rande

fdljande arter a[ses vara ar ett risst intresse.
Drcmius marginellus F. Bunge 2316 - 2 ex. bankades ned fr{n tiita grangrenar i

Bungeskogen.
Coelambus mar*lini Gt'lt. Fide 26/5 och 29/5 - talrik i brute nAra Tuyviken.
Copelatus rulicollis Schall. - EDstaka ex. togos samtidigt med oyan redovisade fvnd

ay Agabus slurmi vid Ire, Gothem, Kriklirrgho och pi Fir6n.
Ilgbius similis Th. Oja - I ex. lg/5 och 1 ex. 23/5 i hru)'en pi alrar.
R(ntas bist.idrus Bergstr. Oja -- I ex. 18/5 och I ex lg/5 i bnl!.en pi alvar svd6st oln

Oja kyrka.
R. punctetus Fourcr. - ej sills."-nt i bru-ven pi alvar i Oja och Fide samt pe samma

lokaler som angivits f6r Copelatus ruficollis.
Hgdaticus laeDipennis Th. Sundre l7l5 I ex. i ett dike vid nordl'estra delen av

lluskemyr.
Colon latum Kr, Oja 2415 - I ex. sellat ur bladf6rna i inget nera kl'rkan.
Onthophilus xtriolus Forst. Fid€ 23/n - I ex. sflllat ur visset gras i nerheten av

Tuvviken.
Dtilus concolor Ahr. Bunge - sista dagarna av juni, sirskilt der! 26 octh 27 voro

hanar ej sellslnta inom ett lregrensat parti ar Bunge l6veng.
Coccidula scutellata Hbst - 

yar ej allmin, men den f6rekom 6verallt der det fanns
vass bide pi Fir6n och norra Gotland.

Obrium brunneum F. Bunge - Under tiden 2216_-30/6 var den ej sellsvnt i Bunge-
skogen, der den httast kunde tagas 6enom nedbankning fran teta grangrenar.
Endast 2 ex. erhollos frin tall.

Apion stolidum Germ. Bunge - I ex. l4l8.
Foucartia squomulatd Hbst lluoge -.1 er. 18/8 och I ex 21/8 hivade pi ]Iedicago

falcata.
Tgchius schneideri Hbst Bunge - under juni allmin pi .{nthyllis vulDeraria.
PhVtonomu$ plontaginis DeG. Bu[Be 2 ex. 1716 pi Lolus corniculatus vid Fdr6-

sund.
P- ttilineotus llrsh. Bunge - Allmin pa Anthyllis.
Limobius bo.eolis Payk. Bunge - ej sillsynt pA Geranium.
Hglastes ottenuat,J.s Er. Bunge och Fir6n - lokalt allmen under juni 

- livlig
svirmning i Bunge ange kvillen den 27.

Till sist framftir jag hermed mitt bista tack till docent Erik Nilsson ftir all bered-
villig oeh oegennvtti8 hj?Up med geologiska sptlrsm:ll som beriiras i denna uppsats.

itvidaberg i januari 1963.
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