
Om Onthophagus taurus Schreber.

FOLKE KINNMARK.

Under ett kortvari8t besdk pi Gotland sommaren rg47 hittade jag
pi betesmark i Tofta tre stycke\ Ontho|hagus taurNts Schreb. liid nytt
bescik den z9 maj och 3 ,uni rg49 iterfanns arten pa den tidigare plat-
sen men petrAffades dessutom piL nigra andra i betydligt stiirre antal.
Di fynd av denna skalbagge hiir i landet hittills varit mycket spar-
samma, kan det mihdnda vara av intresse att niimna negot om om-
stendighetema krhg mina och samtidigt plocka fram ur litteraturen
ett och annat om taufus-

Onthophagus taurvs Schreb. iir utbredd i Nord- och tr[ellaneuropa,
Centralasien och norra Afrika men har sitt vasentliga utbrednings-
omride i Medelhavsliindema och sddra Ryssland. I l:asteuropa er
den enl. W. Hell6n (brevrneddelande) nordligast funnen i Oldenburg,
Bremen, Friesland och s6dra England, i Osteuropa i Polen. Den saknas
alldeles i Norge, Danmark, Finland, Balticum och Leningradsomridet
samt i Sverige utom pi Gotland och lever enl. Victor Hansen (Danmarks
Fauna, Biller VI, Torbister) i hdst- och kospillning risaer i Skovegaer,
enl. Fabre (Souvenirs Entomologiques, band X) i spitlning av f6.r
och mulAsnor men fd,re&ager vid aggliigg:ningen stdrre och icke fdr
torra spillningshopar. I Skandinaviens Insecter, r. heftet, Coleoptera,
1885, upptager Thomson under slektet Copris alten taurus lj'dmte
tacca\ soll:r nr Z men noterar blott, att *de uppgivas vara funna i siidra
Sverige,r. Varken lundauniversitetets entomologiska avdelning, Gdte-
borgs museum eller Statens Skogsforskningsinstitut (Grills samling)
ager nagot syenskt exemplar, medan Riksmuseum har 8 tillhdrande
Bohemans samling, samtliga tagna pa Gotland - tjrvarr utan nermare
lokaluppgilter - av C. W- Belfrage (f. 1834, dtid r88z i USA). Bohe-
man dog 1868, och d5. han inftjrlivat de Belfrageska fynden med sin
samling och sialv enligt Sjtistedt (Naturhistoriska Riksmuseets Histo-
ria) ordnat den t. o. m. tamiljen Scarabaeidae, m6,sle de ha giorts tidi-
gare och ero sAlunda 6ver 8o Ar gamla. En uppgift hos Sjtistedt (1.c.)
tyder pi, att de mihdnda ero iinnu al&e, ty 1866 inktiptes en sarfling
iasekter fr{n Illinois, hopbragt av Belfrage, som salunda vid denna
tid flyttat <jver till USA. Anton Jansson har i brev till mig pipekat,

I - 5o3tot E rri. T t\1,. l/s. ,, Hdf. r lt95o)



ENTOMOLOGISK TIDSXRIFT I95O

att Boheman i sina reseberiittelser frin Gotland, som han ju besdkte
slvll 1849 som 1867, icke berdr Belfrages fyrrd, ehuru han nemner
andras skalbaggsfynd diirifrin bl. a. P. A. Wahlbergs. Vaxtskydds-
anstalten har en hane av Onlhaihagus tsulus, tagelf pl Gotland av
J. \\r. Ankarcrona (f. 1824, d. r89z) men utan narmare lokal- eller tids-
uppgift. Eoligt meddelande av prof. Tullgren tiverld.mnades Arkar-
cronas samling till Entomologiska Idrenirgen 1887 och kom till nu-
varande Vdxtskyddsanstalten 1897 men nigon uppgi{t om, nd.r och var
flmdet av taurus giorts, har icke kunnat erhillas. L2iroverket i Visby
eger inga exemplar efter vad lektor Nilsson-Cantell meddelat, medan
Zoologiska Institutionen i Uppsala har z hanar och z honor enligt upp-
gift av Kullenberg, som tillika skriver, att Ddet icke er bekant, frin vil-
ken samling de ursprungligen hirstamma, ingen lokal eller datum finnas
angivna, exemplaren se gamla utD (citat ur brev till mig). Fttrutom An-
karcronas och Belfrages fynd - vilka senare att dtima av uppgiften hos
Thomson icke voro kdnda av denne, ehuru han enligt Sjtistedt (1.c.)

r87r besdkte Rilsmuseum rf6r graaskning av vissa lritiska grupper i
Bohemans samlingr - {innas utdver mina veterli$ endast tvi, det
ena gjort av Anton Jansson, som godhetsfullt meddelat, att han den
3 iuli 1926 hittade en hona vid Sanda nordvast om Klintehamn rri ko-
spilloing pi de stora legengarna ned mot havet, dar det var gott om
'rukor'utan att jag kunde fhna mer etr detta enda exemplar trots
iwigt sdkander, det andra av Erlandsson enligt hans muntliga med-
delande efter min anmiilan av ToIta-fynden i Entomologiska ftireringen
hdsten 1948. I friga om detta exemplar, en hona, har Landin upplyst,
att det tagits den r Z i$i tg+Z i Klintehama. Det finns nu i coll. Landin,
vilken dessutom innehiller en hane, funnen pi. Gotland av BeUrage.
Enligt de efterforskningar, jag kunnat gd,ra, s5mes OnthoPhogras la lus
alltsi dverhuvud icke varit kdnd IrAn virt land fdre Belfrage.

Mina exemplar av td{rus - elt 25-tal - ero som n:imnts fren Tofta,
ett temligen skogigt platiomride c:a tva. mil sydvdst om Visby. Tofta
socken er mvcket vidstriickt, men har avses trakten kring X1. Yester
om stora landsvigen mot Klintehamn dominerar utmed kusten san-
den, som dels ligger bar, dels bindes av tallskog. Sandblltet strecker
sig sevel et nordost som nordviist (och it srider) men blandas undan
ftir undan upp med kalkhaltig, rbruru mylla och bildar hiir dppna, mesta-
dels odlade fiilt. Frin Y d,ster om vegen upp mot Z-byarna i norr er
barrskogen fdrh?irskande - den bestir mest av tall - men stiillvis
glesnar den och fir dri ett inslag av bjiirk. I skogens utkanter ligga
enstaka ekmr och mer eller mindre sammanhangande betesmarker,
till stor del rnaturligar vallar med Poa- och Fesluca-arler samt kliiver
och Tararacum, och myllan ar her djup, ,brunr, torr och tydligt sand-

r Med taDke pA de da och da uppdykaDde marod6lema, som utao haDsyn
skaivla vad de komma at, har jag dast utelamtra namtren pa en del platser,
vilka dock aDgivits 16r rcdakionea.
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blandad. Vd.ster om det egentliga skogsomriLdet utbreda sig stora
dngar med riklig vextlighet, och de avldsas sminingom av sandmarker
och ren sand, som vid kusten bildar mer eller mindre framtrddande
hiigar. Den 15 juli 1947 bes<iktes under nigra tirnmar ett par av de
d5. riitt avbetade markema i omedelbar nirhet av en gles blandskog,
och tvenne av de dverallt talrika gamla kospillningshoparna (kreatur
torde inte ha betat dar pi. itskilliga dagar) visade sig hysa Ontho,hagus
laurus, i en togos tve och nigon stund senare i en annan ett exemplar,
alla honor i siillskap med Sfhaeridium scaraboeoides L., en och annan
staphylinid och nlgra A|hodius-aier, vilka erinrar jag mig icke nu
med best:imdhet, di inga anteckningar gjordes. Overhuvudtaget var
dock launan sparsam. Nigra angraDsaode betesmarker och en g<idslad
treda avensom en komposth<ig tenomsdktes som hastigast utan resul-
tat. De hemfdrda Iynden granskades icke nermare ftirriin elter nera
ett 6r, di. Lintlroth vid ett besok hemma hos mig pepekade, att det
maste vara fraga om lautus, e\ art som man ju inte precis har i tan-
kama, nar man iir ute och letar koprolager.

F5mdet av laurus blev emellertid nermaste anletlningen till Got-
landsresan 1949. Vid beviken i maj och juni undersdktes dels Ilmd-
lokalen fri.n ry+Z litet niirmare, dels ett flertal antlra marker och skogs-
omniden intill ett avstend av c:a 5 km lran den ursprungliga fynd-
platsen inda tram l.j,ll Z by, diir barrskogen steUvis stfu mycket tet.
Det visade sig nu, att ,arzls fanns litet varstades i kospillningshiigarna,
men ocksi att den tydligen Itiredrog kortl.uxen (avbetad), my[rik,
sandblandad, torr mark i skogens ndrhet - den besta flmdplatsen var
en vall, p6. tre sidor omgerdad av barrskog, och varifren det blott var
ett ro-tal meter till narmaste skogsbryn. Deremot hittade man den
aldrig pi marker med enbart sand, t. ex. utefter kusten, icke heller p5.

A.kerrenar med rstyvarer jord eller pi kulturvallar med rikligare viixt-
lighet, ehuru ju ocks6. dd.r fams bide fdrsk och gammal spillning. Di
marker liknande dem i Tofta-omr6.det Iunnos litet varstedes pi andra
platser, som besiiktes: Far6n (trakten av k1rkan, Sudersand), Visby
(omgivningama i nordost och norr upp mot Sneckgerdsbaden), Ting-
ste.de (ralvarterrengen) noldost om Trzisket), Slite (betesmarker) och
Burgsvik (i.ngarna kring stationen, rparkenr vid k5,rkan), hade man
ventat sig, att ockse dir finna t&ulus mer. f<irgiives, och dock ?ignades
mycken tid at sdkandet. Klintehamns omgivningar blevo ocks6 genom-
letade utan resultat - redat tg47 granskades gardeDa dstelut, utan
att jag dock hittade n6got. I sommar har Leiler enl. vad han berattat
cyklat i Tofta socken och he.rifran upp till Firdn men f6rgaves s6kt
laurus, har. hrill sig dock mest utelter kusten ocksri i Tofta. Lohmander
slutligen, som iu val kiinner Gotlands insektfauna, har aldrig pitrd.ffat
negru hulus. Mihdnda ar arten inskrankt till ett relativt litet omrade
mellan Klintehamn och Z, men negon sekert gn:ndad mening hdrom
kan man naturligtvis icke ha.
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Onlhophagus lourus. Ov^n d frAn .{zoreroa, sedd frami{retr f6r att visa de vat
utvecklade homen, Dedan 2 exeEplar ftalr Tofta, d t. h., 9 t. v.

Men nu till mina fynd tg4g. Taurus upptriidde alltid i sillskap om
an i vaxlande individantal och stiidse tillsammans rned, Aphod.ius lossor
L. oeh limelarius L. I minga fall fanns dAr ocks5. Aphodius erraticus
L. (m<irka exemplar), de|rcssus Kugel och haemorrhoidalis L., varjamte
petrelfades Sphaeridium scaraboeoides L., Cercyon-arl"er och enstaka
staphylinider. Av fossor reknades i genomsnitt 4 5 per kospillnings-
h6g, av limetarius z-3 och av de <ir'riga Aphodius-utefia t-2, siL-
lunda ett osedvanligt litet individantal av dessa dverallt vanliga arter.
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I minga spillrringshtigar {anns det gott om Aph.odius rulipes L., men
I]^e$r?. laurus Iru,Jnos d5. icke i dem, det tycktes vara en regel utan undan-
tag. Tautus hdll till i utkanten av den vanligen fiirska kospillningen,
alldeles invid marken, i ett antal, som varierade rnellan z-3 och 6,
de tryckte omedelbart, niir ljuset ftill pi, och ligo ortirliga med indragna
ben, men endast en kort stund, krdpo sedan undan och in i spillningen
men grevde icke ned sig i den underliggande kisa myllan. Aven om en
spillningsh6g ar fattig pe koprofager, brukar man ju kunna hitta en
hel del i den underliggande iorden, ocks5. sadana arter, som eliest greva
egna yngel- och ndringsgi.ngar (Capris, Onthophagus, Geolrufes\, men
har Iann man d,verhuvud taget ingenting, inte ens en Geotrupes-gintg.
Anmerkningsvart nog hittades icke en enda Geobupes-arL p5. hela det
geuomsd,kta, relativt stora omriidet (och icke heller pi de andra plat-
sema, som bes6ktes under Gotlandsvistelsen, medan exempelvis pi.
Oland nAgon minad senare Geotlupes-arter som s|iniger Marsh. och
stercorartus L. upptredde i osedvanligt stort antal). Ett enda exemplar
av tau/us petre{fades i relativt fersk haistspiUning (pl en dikeskant
vid ett skogsbryn intill ett rtaurusr-Ialt, medan de h,istspillnings-
hopar, som ligo pi gemensamhetsbetena alltid saknade taurus\ rrLed
massor av Aphodius sordidus R- (som enli6 min erfarenhet ftiredrar
hestspillning, gerna gammal och fuktig av regn) samt fi.gra Onthophagus
nuchicornis L., 16r dvrigt med ovanligt klar, r<idgul fdrg p5. elytra.
Den zg maj kom en ,4r./rrs promenerande pi en liten sandig gingstig
i barrskogen i riktning lr6.n i ndrheten pi stigen liggande rester av helt
uttorkad (rgreD), gammal h5stspillning. Varken denne eller nigra
av de andra iakttogos anviinda vingarna, ej ens nar de plockades lram
och placerades i solskenet. I likhet med andra Onthophagus-arter iag
sett, voro laarus triSga och i sirta rrirelser ot1'rnpliga (de trillade litt
omkull), men de visade sig besitta en anmdrkningsvdrd styrka - inne-
slutna i ens hand stikte de genast komma undan genom fingrarnas
mellanrum och utvecklade ddrvid en betydande kraft.

Onthophagus tautus, som i storlek varierar mellan 6 och rr,5 mm,
er kort, bred, klumpig, ti.llplattad dver elJrtra och har nagot rrintryckt,r,
till fairgen vanligen helsvart, f<iga gliinsande men med ett mer eller
mindre tydligt Iramtredande grtinaktigt skimmer pa hur.ud, thorax
(speciellt pi pronotums Iramhtim och frimre h6lft), stundom ocksi
pa elytra (suturen). Dessa ha ibland en brunaktig eller rtdbrun Iiirg-
ton eller aro helt brunnida (u. luscipennis Muls). Honoma" ha tvi tviir-
giLende kitinlister pi hurrrdet, den fremre (rpannlisteDr) d.r lig, smal,
skarp och n6r p6 bida sidor helt ut till kanten, den bakre (,rparietal-
Iistenr) d.r hdgre och kraftigare, litet bredare, slutar ett stycke medialt
om dgat och ftirl<iper hdrifrin snett bakat hteralt till huvudets bak-
kant. Hos hanarna saknas pannlisten, och parietallisten dr beliigen
Hngre bakit, ar hiigre, bredare och negot boptryckt, i mitten latt in-
skruen och iiverger hteralt pi vardera sidan antingen i ett lingt, till-



t) ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT I95O

plattat, vanligen baketsviingt hom, som f<iljer thorax' sidokant, eller
i en kort, uppitstiende, spetsig tapp eller i en blott obetydlig, knrillik
upphdjning. Variationsbredden dr stor och ibland fdrliipa even vil-
utbildade horn icke beg{ormigt baket utan uppit, utit eUer snett
Iramit (se fig. r som iterger en hane {re[t Azorema). Thorax er valvd
med avruadade sidor, grolt och jiimnt punkterad och har pi sidorna
bakom mitten och ett stycke frin laterala kanten en liten bula, som
medialt begriinsas av en f<irdjupning. Hos en del hanar ldper hngs
sidokanten en svag insenkning korresponderande med homen,

Genom professor Lundblads tillmdtesgaende har jag haft tillfiille
att studera de 8 exemplaren i Bohemans samlhg. De ha alla brunrdda,
e\,.tra, mrirk, metalliskt ghnsande mellankropp och huvud och ett av
exemplaren dessutom ett grtinaktigt skimmer ldngs suturen. Av sam-
lingens 4 hanar ha tv5. viilutbildade, linga horn, medan parietallisten
hos de tvi andra ber smi kndllika upphdjningar. De bida hanama
i Uppsalasamlingen rha lAnga, bdjda horn utgiende Irin vardera 6ndan
av bakre parietallisten, hos en er homen se Haga, att de sluta ung.
r,/6 av pronotums hngd Irin pronotums bakre rand, hos den andra
er homen kortare: rf3 frin bakranden. Homen ero bcijda och liipa
dver en svagt antydd sf,nl<a i sidopartierna av pronotum' (citat ur Kul-
lenbergs brev till mig). Viixtskyddsanstaltens hanexemplar har korta
horn, Landins rblott antydda sml upph6jningar pi homens plats, exem-
phret er dock ej markerat litetr (brevcitat). Av mina hanar, ro stycken,
har ingen enda ens tillst5,rnmelse till horn, och upphiijningama lateralt
ito icke alltid tydliga, men parietallisten dr hos samtliga hanar kraltig,
och pannlisten saknas alldeles. Exemplaren variera i storlek mellan
7 och ro mm men nlgon pitaglig skilhad i storleken av upphtijningarna
kan icke piLvisas hos de mindre och de sttirre exemplareu. Hos de ut-
landska exemplar, iag sett i Riksmuseum, varierar storleken av hornen
aysevart men nigon parallellitet mellan homHngd och kroppsstorlek
har jag inte funnit. Avsaknaden av horn kan dirftir icke giirna hdnga
samman med den enskilde hanens storlek utan maste ha annan orsak.
Di de sekundiira kiinskaraktirema aro fylogenetiskt yngre biltldngar,
har man att rikna med en viss variationsbredd, och mihdnda utgdra
Tofta-Ilnden exempel pi isolat med endast en ty? fdretredd. Vad
,ruppgiftr de viilutbildade homen hos hanarna kunna ha, vet man inte,
troligen ha de vAl ingen betydelse alls men man har gissat, att de kunna
tidna som muske[asten eller vara nprydnader) med nigon uppgift
vid frieriet. NAgon egentlig rkampr mellan hanarna sJmes emellertid
icke f<irega. parningen, tvartom iigna enligt Fabre hanama denna akt
endast obetydligt intresse, och de itergi snart till naringsf&nget. An-
markningsvert, ar, att av vira 6 Onlhophagus-artet eldasl tourus-
hanarna ha dessa i d,gonen fallande sekundara. kitnskarakterer, medan
de driga - undantagandes ouarrrs L., vars hanar alldeles sakna horn -blott ha ett enda, medialt behget, mer eller mindre tydligt horn pi
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parietallisten, vilkets storlek f6r 6wigt synes vara oavhiingigt av den
erskilde hanens storlek. - De 8 exemplaren i Bohemans samling ha
som nemnts rtjdbruna elytra. Uppsalaexemplaren dro alla helsvarta,
Vextskyddsanstaltens och Landins ha rbrunsvartar tS,ckvhgar, medan
Janssons har rcmr5.det mellan skuldran och suturen pri bida sidor
rijdbrunt genomskinander. Mina exemplar dro svarta och mer eller
mindrc gr6naktigt metaUskirnrande, men nigra fl i viss belysning en
brunaktig fartton kring elytras bas eller kanter, och i dessa Iall synes
hos b6.de hanar och honor metallskimret framtill pi pronotum och pi
hur.udet ha en antydd glans arz koppar.

I frriga om levnadssattet upwer Reitter (Fauna germanica, del II),
att honorna griva relativt grunda gingar i marken under spillnings-
hdgar, sedan draga ned ett stycke gddsel, som omformas till en ollon-
liknande boll, i vars mitt gdres en urtrdpning ldr agget, vilken ddr-
efter teppes till. Efter omkring ro dagar kl6ckas iggen- Larverna,
som ha en egendomlig, indragbar, rkdttit, utviixt pi ryggen, bli full-
vuxna p5. z rfz miLrader, varefter ldljer ett kort puppstadium. Puppau
ligger i ett slags kammare, bildad av gti&elbollens ytterskikt, som lar-
ven under sitt ndringsupptagande altlrig genombryter. Fabre har
nermare stqderat ,azzzs i fl.ngenskap, och han har atskillitt att beratta.
Pamingsakten dr snart undanstd,kad, och d.d.refter beger sig vardera
kiinet fiir sig ned i sina Baflgar, ddr de stanna nigra dagar till en vecka,
varelter ldrst hanarna, sedan honorna komma upp till ytan. Medan
hanama nu uteslutande syssla med att eta, dtna sig honorna 6t bestyr
fd'r avkomman. I slutet av ma, gr:iva de sina ,'ngelgengar under sttirre
spillningshiigar och taga med sig rde besta bitamar, stycke efter stycke,
till dess en tillriick.lig mengd samlats i gingen. Fflrg<idsel, ehuru lna-
ringsrikarer en annan spillning, anviindes ogama, de den 1iitt blir torr
och svir att forma. Yarje hona griiver ensam 5-6 eller flera glngar,
och Ierdigstaltandet av en gi.ng kriiver ett par dagars arbete. Av
det nedf6rda materialet {6rferdigas en ollonliknande boll, som {yller
ut gengen, och egget placeras i bollens ena vegg. Fabre betonar, att
taurus-honorna ero Dmedebnettiga artisteD och all laurus-hanafiLa
i motsats till minga andra koprofager exempelvis Copris lunaris L.
och Ceolru|es stercoraius L. f<iga bekyrnra sig om honorna och icke
bitreda vare sig vid gddselns nedlorslande i gingen elter i utformningen
av bollen, ringerr i Onthophagu s-gruppen kdnner familjebandenr. Efter
avslutat arbete itergir honan till att vegetera. och frossar i likhet med
hanarna resten av sitt liv pi spilhing, hirunder inrd.knat den rndrings-
rikar {irgiidseln.

Efter en vecka kommer larven fram, han ldrtar de inre delarna av
spillningsbollen, och niir hau blivit fullvu-xen i ftirsta veckan av juli,
drar han sig tillbaka till ett htirn av cellen, som nu invenditt raseras
och ombygges till en kammare. Materialet er spillningsrester och av-
fallsprodukter, som medelst avs<indringar frin larven sammanbakas
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till ,murbrukr och hopas i en htig. I denna kammare sker f6rpupp-
nhgen. Pupporna ero hos de olika ktinen olika till utseendet men ha
gemensamt ett antal taggar eller horn pA bida sidor och framtill, om
vilkas uppkomst och betydelse Fabre spekulerar itskilligt. Nigon
16r puppan nnyttigr funktion ha icke dessa horn, siiger han, de aro
blott rester av ett passerat utvecklingsskede, och den Iaktiska fcire-
komsten av varianter f6rklarar han bero pi. bl. a. klimatologiska f6r-
hiLllanden. Om, menar han, en llg ytterlemperatur nigon liingre tid
fAr inverka under utvecklingsskedet t. ex. under den tid rle mistralr
bliser i Sydfrankrike, btir puppstadiet fttrlengt, varigenom rtid vinnesr
Iiir anlagens konsolidering i horn - rct dewait de la sorte permettre
i l'armure thoracique de se consolider en comer. Fabres uppgifter ha
emellertid icke stAtt oemotsagda. SdL skriver Hugh Main (Trans. Ento-
mological Society, London a922, Prctceed. pag. XIV), att han hemma
i England studerat lat rus i fingenskap och som objekt anvdnt exemplar
insamlade i La Sainte Baume i Provence. Tiden f<jr deras bobyggnad
infcill inte i maj som Fabre uppger utan fiirst i juli, den fdrsta puppan
iakttogs 27 augusti och imagines i september. Beskrivniagen av rceLlenr
avviker i en del detaljer frin Fabres, sAlunda hiinger agget enligt Main
fritt ned, fixerat i sin iivre del <iverst i cellen, vars botten bester av
hopad spillaing. Allteftersom larven {drtar denna, uppkommer ett hil-
rum, som sedan, di larven er Iulll'uxen, reduceras si att det blir lagom
stort fiir att puppan skall kunna hdnga bekvamt. Puppkammarens
vaggar ero sHta, pleparerade av larven medelst rmurbruketr, och puppan
vilar normalt i vertilal stillning utan att bertira kamrnarens veggar
men stddd blott av lttersta spetsen av det framspringande framhornet
och av analpartiets ytterdel. De olika taggar och hom, som pupphuden
framvisar, ha salunda tiU uppgift att fixera puppans stellning i kam-
maren och hindra den att ne kontakt med kammarens viiggar, intill
dess den 6r fullt firdig. Ilain hiller f<ir troligt, att har liksom annorstades
puppornas borst, horn och taggar, diir sidana finnas, just ha till upp
giit att skydda den sktira puppan genom att hiilla den i ett bestamt
lige under en <imtilig period.


