
Coleoptetologiskt intressanta lokaler i Hiilsing-
borgsttakten.

SVEN PAI-MQVIST.

Om man pd Hd.lsingborgs Konstmuseum betraktar vyer 6r'er sta-
den Irdn senare delen av f<irra seklet, frapperas man av vilka rika mcij-
ligheter den och dess omgivningar meste ha erbjudit den tidens coleop-
terologer till insamlingar och studier. Iled bebyggelsen koncentrerad
till den flacka strandremsan vid landborgens fot och med en rik trAd-
yegetation, inspringd i bebvggelsen eller omramande denna, omv'r-
lande med saftiga glentor, ilngar och beteshagar av utmerkt lege,
synes omrddet ha halt alla fdrutsettningar att bli hemvist ftir ett rikt
djurliv. Viit har stadens ovanligt kraftiga utveckling sedan dess med-
ftirt reducerade mdjligheter till utkomst ftir menga djur, men kvar
Iinnas dock alltjamt, instrddda her och 1,ar, rester a\r mera urspmg-
lig och ordrd natur, der ett rikt facetterat insektliv kunnat fortleva.
Ti[ tienst ftjr de farande rcoleopterologie svennerr, som under sin fdrd
till mera ber6mda lokaler rdka stanna ett slag i,rSundets piirlar, skall
har en liten dversikt meddelas dver vad staden och dess omgivningar
ha att bjuda den skalbaggsintresserade. En del av de ldmnade upp
gifterna ha tidigare publicerats i andra sammanhang men torde dnd6
vara pA sin plats i denna sammanstillning.

Vir entomologiska rundvandring inom sjdlva stadens grenser starta
vi lzimpligen i Palsjd skog. Med hAlviigen, som f<jrbi dammen och
det gamla kvarnhuset f6r genom stetlig bokskog upp till platins mera
jimnt skogbevuxna Jrta, ar denna sedan gammalt ftir alla hiilsingborgs-
turister velkZinda plats alltjimt underbart vacker, i synnerhet pe ve-
ren, dA bokama ltivas. Av dess ursprungliga charm har vdl en del Itir-
flyktigats genom trycket frin den modernare bebyggelse, som pe ett
par sidor trangt Anda in i skogskanten. Diirjiimte har den miirkliga
uppfattningen, att skittseln av en naturpark mera bdr iuriktas pA ra-
tionell skogsvArd en pe t lvaratagandet av naturliga skdnhetsvarden,
raserat mycket. Men iindock finnes fortfarande ett och annat fdr co-
leopterologen att taga vara pA eller gliidjas at. Abax ater Villers torde
numera vara mycket selslmt, men den lar dock ha tagits i ett ex. av
Bengt Rapp under slutet av rg4o-talet. Att arten nu lir sA rar h6r
torde bero dels pi den pitriingande bebyggelsen, dels pe de samre
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dvenintringsmdjtighetema. Vid Kullen, diir djuret tidvis er mycket
vanligt, har jag tidigt pe veren sett det ligga i smd kamrar under halv-
stora eller stdrre stenar, som varit dehis nersjunkna i ltis, fet mylla.
I PAlsjii skog dr jorden i allmenhet starkt lerskifferblandad, och lamp-
liga stenar ero sausynta. Men en annan av vira rara carabider, Cala-
lhus piceus Marsh., pAtrtilfas di och dA. Calosoma inquisito/ L. kar.
iiven noteras (O. Ringdahl). Llnder l6s bark pl. Sambueus riger L.,
som vexer temligen talrikt invid en titen avtagsvag, ha flera ginger
p6trdffats mdnga ex. av Agathid.ium varians Beck och Scaphidema
melallicum F. Nera kanten titl ett grtinsaksplanterat mindre ekerf:ilt
rid den vastliga skogsranden har jag under smerre stenar tagit Sla-
Phylituus-arter, strsom S. comP/essus Marsh. och den fina S. sr'cllzs
Stierl., dock endast ett ex. av vardera. En tids beredskapstjenstgtiring
ndra Pdlsjd slott, med fdrliiggning pe kr6net av den smalt l<ivskogs-
kEdda vestsHnten ner mot rillabebyggelsen och det nirbeliigna Ore-
sund gav mig tillliille att registrera ett antal bettre djur, bland vilka
md nimnas Athela hepalica Er., Oxypoda brachyftera Steph., Hetaerius
lenugiteus Ol., Hdobia imferialis L., Al|hito|hagus bilasciatus Say,
Coto|al|us tzslaceus Ol., Curculio oenosus Grav. och Magdalis llavi-
cornis Gyld. Har har ockse vid flera lilltdllen Acalles turbalus Boh.
tagits genom sillning av fcirna under de risiga buskagen eller vid av-
klappning av vegetationen i backslinten. I sorkgi.ngar inne under de
stora bokama torde Choletu Fagniezi learn. ej vara sdllsl'nt, och diir
kan man iiven med nigon tur traffa pL Quedius longicornis Kr. Slllar
man fdman invid de stora bokama, har man even mdjlighet att IA
Eubleclus btunwus Gimm. Om jag s.iL nlimner, att tamle Varenius pe
sin tid (enl. .4.. Jansson) tagit Grynobius tticolor Ol. och en art Choragus
hdr i skogen, och att O. Ringdahl iunnit Leptura sculellata F., sL torde
det. viktigaste om denna lokal ha meddelats.

Aven GAsebiick invid lanilsviigen, som i stora slingor f<ir upp till
stadsdelen Eskilsminne, ir med sin tvergaende l<ivtrddskhdda hilvag
en naturskdn plats, tyverr ocksa den hotad av n5.rgdngen bebyggelse.
Hiir fanns till Idr nAgra Ar sedan en liten i lerskifferjorden nersdnkt
damm med tippet liige, der en del intressanta arter kunde pAtriiffas,
sasom flera Cruphoderes- och Hyd,aJicus-arter, medan man p5. den del-
vis sandiga straaden kunde fir.rla. Bembidion Steplwnsi Crotch, A hra-
cus consfulus Duft. och Dyschirius aeneus \\zgn. Vid ett tillfiille up-
penbarade sig hdr Neobisnius rilhsulus Steph- i tusental. Vart denna
insektfauna tagit vagen vid dammens utdikning er ej gott att se.ga,
men till den egentliga Gisebdcksdammen, beldgen negot roo-tal m
et <ider, torde den ej ha flyttat, ty dir ir djurlivet helt annorlunda.
Detta b€ror deb pA att vattenstendet ar underkastat starka fluktua-
tioner, dels pe att markytan har en annan beskaffenhet och delvis iir
beskuggad. IIer er Tachyusa urrrblolica Er. ej ovanlig, men everr den
rara Gnypela ulal.a Er. har tagits i ett ex. In!'id vattnet viixer en std,rre,
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starkt krokig ek, som er kraftigt rdtskadad en meter ovan marken. I
den rtidbruna, delvis snustorra rdtveden ha flera g6nger petreffats
mer eller mindre hela fragrnent av Anitys rubens Hoffm., men f6rst
i ir lyckades jag kliicka ett ex. Vid kvdllshivning i en liten narbela-
gen kivdunge kunde jag r.id ett tillidtle rikna in bl. a. ett ex. a\- Sc4-
phid.etna melallicurn F., Lissod.erna l-Pustulaturn tr[arsh. och den stora
raitelen Trichony x sulcicollis Reich.

Vid fiirden ti[ nesta lokal {i vi ej underlita att stanna en stund
vid min bostad uppe pi landborgens plana yta i stadsdelen Eskils-
minne. Tr?idgArden dr icke sirdeles stor, men den har itppet vastligt
l6ge mot ikrar och engar, och fria ryer dver stadens legre delar ut
mot Oresund, som ligger uppskattningsvis pA z km avstAnd. Hdr uppe
har jag halt ntijet notera ett ex- vardera av Saprinus rulipes Payk.
och Carcinops r4-striata Steph., influgna genom 6ppna Idnster. Ej
sillan hdnder del, atl Oxyomus sih,rslris Scop. kan tagas vid motsols-
hAvning under varma sommaraftnar med flygvdder, och den antr6f-
fas aven de och dA i smi graskomposter. I de sistniimnda kan man,
under fdrutsettning att iheUande torrt och varmt veder varit radande,
even petraffa ScoPaeus ,ninutas Er., Chilopora rubicrnda Er. eller,
silsynt, Amarochara umbrosa Er. Ett par ex. av Nec/o/hotus t:esliga-
,o/ Hersch och talrika Med.on tnelanocephalzs F., sistnimnda under
torra tresrdtter pA lersandjorden i ekerkanten utanfcir min tredgerd,
ma avsluta upprakningen.

Raus marker, som blir vir nesta anhalt, er ett omrede s<ider om
Raml<isa. Pd denna lokal, som ligger strax intill landborgens kr<in
med fritt vastligt lege, finnas en del smdrre liivdungar, nagra grus-
gravar och en is, bevuxen med ett antal stdrre furor. Pi de sistndmnda
kunde pAvisas tiimligen riklig f<irekomst av Drortius anguslus Bnil6-
Det skulle ftira 16r vitt att her upprakna alla de bettre arter jag er-
tappat inom omradet, varldr jag ntijer mig med ett litet urval. Bland
carabidema me nemnas Carabus contexus F., Pterostichus punctulstus
Schall (r,id ett par tillfillen), Bradycellus Csikii Lrczo (tidvis ej *itl-
synt) samt Amara lusca Dej. oc}f, Harpalus calceatus Duft. i enstaka
ex. Lrr staphylirridemas artrika skara r,-i11 jag sarskilt franhllla. Medon
cqstaneus Grav., Alhala hepatica Et. oc}r Amarcchala umbrosa Er-,
vilka tatits flera ginger. Fdrr kunde Olibrus Baudueri Flach h?ir hAvas
i tiirnligen talrika ex., men dess neringsvext Arkmisia camfestris L.
Icirekommer numera sparsamt. Alltjiimt fdrekommt Sito a griseus F.
xh Bruchidius lascialus Ql. i betydande antal pe sina resp. verdvex-
ter. Ett par bdtlre Rhizofhagus-arter, R. ficipes Ol. cx.h R. cribralus
Gyll., kira ej gl6mmas. Den senare tog jag en ging i hundratal inuti
en ilelig bidrkstubbe. Bland Cholel)a-artefia vill jag nimna Ch. I-ag-
ntezi Jearn., oblonga l-atr- och glauca Britten. Ar 1943 fdrekom C4?r-
thais lateralis L, och Melasoma sclicel, \Yeise i stor myckenhet, men
de slmas senare ha ddtt ut. Pe veren dr olta Psammobius sulcicollts
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Ill. talriL, och det hander, att man trf,f{ar pa ett eller annat ex. av
den vackra Chrysomeb sanguinolenta L. krypande i niigon sandfi.ra.
Afion dispar Germ.; ,4. d.issimile Germ., A. nigrilarse Kirby och Slezo-
carus luliginosus llarsh, mA even nemnas.

f i upps<ika nu den sista lokalen inom sjdlva stadsomrddet, niimligen
R6i. Enlr Rii-An, som ftirr varit mycket vattenrikare, hdr, i stadens
syddnda, under tidigare epoker ofta endrat str6mfara, ha en mingd
smiirre avsntirda vattensar ingar och talri}a yassmggar bildats pl den
flacka strandremsan framfcir Oresund. Medan stranden och dess vat-
tensamlingar domineras av grds och Salir-arler, blir vegetationen mera
drtrik p6 de ofta fuktiga slanterna upp mot landborgen. Milj<in borde
medgiva goda mriiligheter till ett artrikt insektliv, men si s1'nes dock
ej vara fallet. Inom vassarna dominerar den vackra Odacantha mela-
flura L. Hdr p6trAffades ocksi vid ett enda tiUfalle Lesteaa Heeri Fa:o.
men dA i stor mangd. Fiir iivrigt kan bland de djur, som h6vats i eller
vid vassama noteras Charc.bus llaaipes Payk., Silis rulicollis F., Antho-
cot tus coccineus Schall och Euconnus dedicornis Mii-ll. Pi htisten f<ire-
kommer Sermylassa halefl,sis L. tiimligen talrikt, och vivlarlt.a Cionus
nigritarsis Reitt. och Limobius borealis Payk- dro tidris vanliga djur hiir.

Ddrmed ha vi a!.\.erkat de mera remarkabla lokalema inom sjilva
stadsomredet och bege oss nu til naga i ytteromredena. Den l i lOv-
skogen Viila ligger strax dster om staden. Trdden beste tiU stor del
av kraftiga bokar, men even ett antal viildiga ekar och smirre andra
Itivtriid fdrekomma. I tdrrik fijma under stora bokar har jag hir sil-
lat fuam Eupleclus brunneus Grimm. och Leptt?tus testareus Miill. Ile-
dobia impeialis L. ?ir tdmligen vanlig, och lid nigra tillfillen har
Ernoforus lcgi F. erhAllits. Vid hAvning i vegetation intill skogskan-
ten har Einar \Iir6n funnit Cq.ssid,a. oitlato Villers och Phyllotreta cru-
cilerae Goeze.

Fran Viila er det ej Engt till den av Akrar och iingar omgir.na herr-
giirdsskogen vid Vasatorp. Hiir finns det ockse en del grovstam-
miga bokar frirutom blandade trddbestind och nagot granskog. Aven
hlr har jag lag1t Euplectus brunneus Girr.m under ftirhi.llanden snar-
lika dem i PAtsjd och Vdla. I ett delvis markfultigt blaudskogsomride
har bl.a. ethelits Athela hefatica Er., Bylhinus ,nacroqalpus Artb€
o.h Neu/afhcs talparum Lokay. Vid ett tillfiille tidigt pe veren hAva-
des flera ex. at, Callicerus obscutus Grav. i den drtrika skogskanten.

En dryg mil tister om staden ligger slottet Rosendal med all6er
av jattestora askar, ekar och kastanier och med en ovanligt praltfull
ekskog. Den sistnamnda er tyverr alltftir viilansad fiir att falla en en-
tomolog pa Hppen, och dessutom 5r undervegetationen mager pi grund
av att arligen kor avbeta markerna. Om veren ha her patreflats Rri-
zophagus picipes Ot. och R. uibalus Gyll. samt Trichoceble lloralis Ol.
Tiimligen vanlig f<irefaller Curculio venosus Grav. att vara. Att loka-
len h6r omniimnes beror emellertid Iremst pe att vannen Gunnar Is-
Entortol. Ts..|tg.75, H. z-q, t95.1
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raelson och jag en vdrkvlll under fjoHret kunde hdva var sitt ex. av
den rara Bradybalus Kellneri Bach i ett till ekskogen anslutande trid-
bestend, som till stdrsta delen bestod av unga liinnar,

Vi styra nu kosan sriderut till den egenartade kuststrd.ckan -{labo-
darna-Fortuna. De topografiska likheterna mellan denna och 6n
Ven dro pifallande. rBackafalb av en storleksordning, som nestan kan
meta sig med de litterert mera berdmda pi Ven, kanta strandrem-
san, som pe vissa stalen ar se bred, att flera rader smAhus fri plats,
medan den pil andra st2lllen har en bredd av endast nigra meter. 0rt-
och grasvegetationen er mengenstedes slmnerligen yppig, sielva sliin-
terna, som liksom pi Ven till dven agande delen b€ste ay lem, ero
iin kala, iin tett bevuxna. Framsipprande grundvatten s5mes hdr och
var vid branternas fot. Mestadels ar strandkanten starkt stenig, ren
saldstrand f6rekommer endast korta strAckor. Flera i gi{ng varande
tegelbnrk finnas, och detta ar vardefuut, de genom lertekten en stardig
ftirnyelse av vissa biotoper sker. Skalbaggslaunan fdreter av naturliga
skel stora likheter med den som f6rekommer pi Ven. Det skulle kriiva
alldeles f<ir stort utrymme att hdr redovisa de minga battre arter iag
upptackt inom omridet under mina talrika bestik dar. Har me endast
g6ras ett litet urval. Flera gtrnger har jag treffat pl Carabus conoerus F -

Av sliktet Dyschirius ftirekomma flera arter, sisom D. idermedius
Putz (hiir och var hos bledier i strandbranterna och periodiskt mycket
talrik hos bledier i rasjord nedanf<ir lodreta snitt i lertagen, ett exempel
pe verdet av genom kulturpeverkan Astadkommen biotopf6rnyelse!),
D. angustatus Ahr., D. politus Dej. och pn ett stele vid en liten brack-
vattendamm D. chalceus Er. Lrnder hd,sten ar det ej svart att leta fram
Amara lusca Dej. under rd,tterna av Arlemisia campestris L. Bembidion

fohnicum Mtill. iir mAhiinda omr6dets vanligaste jordldpare. Den
I,tirekommer bide pd fuktig mark och pe sndan med grova torrspric-
kor. B. nilidulum trIarsh., som iir sA vanlig pi Ven, har jag innu ej
sett till, men daremot fiirekommer B. Stephznsi Crotch flerstiides pA
mycket fuktig mark. Under senhdsten 'dr Bradycellus Csihii l-.aczo lo-
kalt ej ovanlig. Cholela obhnga Ltr. fdreligger i en rad ex. Bland sta-
phylinidema ml nemnas ett ex. av den mycket slillsymta Acherium
humile Nic., vidare den har tem[gen vanhga Lathrobium mulli/unc-
tum Grav., flera ex. I. pallidum Nordm. och den bland vextrdtter pe
torrsprucken lera ej owanliga Sco|ae4s ,ninatus Er. Liimpliga biotoper
16r Staphylinus siclrlzs Stierl. finnas, men trots detta har jag iinnu ej
lyckats ertappa denna art, som jag tagit pi Ven i flera ex., inom om-
redet, och jag tvivlar pe att den finns ddr. De av Palm frin Ven rap-
porterade Bledius-artetna finnas alla, och ofta talrikt. Ilen dessutom
f<irekommer dven B. ticornis Hbst. Chilopora rubicunda Er. ser man
ofta, och Falagria lhoracica Curt. ar pe sina stallen mycket talrik. Pe
as tog en gAng Gnnnar Israelson och jag takika ex. av Saprinus rugi-
ler Payk., men jag har ocksi funnit den under backsvalebon. lzlio-
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comus coccineus Schall iir vanlig flerstddes under htjsten. Bland bl,rrhi-
deraa * Syncalypta setigera Ill. ett vanligt d1v crch Limnichus pyg-
zrcars Sturm ej sa[s]'nt pe ett par stlllen. Ornredets vanligaste apho-
die torde vara Aphodius luridus F. i fdLrspillning. Psamtnobius sulcicol-
lis Ill. obsen'eras mestadels endast i enstaka ex. men kan stundom
upptreda talrikt. I ett eller annat av nigon dunkel anledning glmnat
strAk pe grZisslentema kan man liksom pi Ven under allra tidigaste
viren finna Meloi proscarubaezs L. i mdngd. Antherophagus canescens
Grouv. har hevats i flera ex. btand drter, medan ett e\. av den sAll-
sWtL Atomqria rhenana Kr. tagits under okAnda omstenditheter. Pi
hdsten I5r man ej sillan Sphaerod.erma rub,idum Graells i hlven, och
Sermylassa halensis L. synes litet varstans under senhdsten. Sliiktet
Afion representeras av flera bettre arter, sdsom l. dispar Germ., A.
?enelrans Germ. och A. conlhrcns Kirby. Pn sandstrand kan man finna
Chromoderus lascialus MilL under chenopodiac6er, och pi blommande
Cakile maritima L. tog jag i Ar talrika Ceuthorrhynchus cahil,is Y, Han-
sen. Om man hdvar bland den hir vanliga PaPaver thoeas L., ar nog
chansen att fi de bAda svenska artema av Steflocqrus temligen liten,
men genom att leta lugnt och metodiskt efter djuren vid vextrtitterna
retta erstiden har jag flera gAnger tagit dtskilliga ex. Samma d.r fiir-
hillandet med Ceuthonhynchus geographicas Goeze, som ibland kan
skakas ner i hiven frin Echium i enstaka ex., men som ofta visar sig
vara ett vanligt djur, om man synar marken under vdrdvdxten. En
av den svenska skalbaggsfaunans stora rariteter, Ceulhorhynchus
terminatus Hbst, har inom omridet tagits a1' E. \Yir6n i ett och av
mig i tl'e ex. Att sjma Iildmorotens rtitter pe jakt efter detta uppen-
barligen mycket sparsamt f<irekommande djur torde vara tAmlgen
hoppltist, dl vaxten ar oerhdrt vanlig her. Bland. Trachyphloers-artema
ma nemnas T. scabriculus L., T. spinimanus Germ. och T. sristatus
Gyll. Ett karaktiirsdjur pA de stora arealer, som aro ymnigt bemxna
med olika Medicago-uter, 'dt Tqnymecus Palliatus 8., som Ar vanlig
under stora delar av insamlingss:isongen och even kan hAvas pA flera
compositer. Mycket mera kunde anfiiras, men det uppreknade torde
riicka till fdr att ge en ftirestiillning om omridets rika fauna.

Vtrr rundvandring tilt coleopterologiskt serskilt givande lokaler i
Hi.lsingborgstrakten 5r hermed avslutad. Annu iterstir helt sakert
mycket att upptecka inom omridet. Endast 6o at 7o o,/o av ddr ftire-
konmande arter torde hittills vara kenda. Detta beror pi flera orsa-
ker. En kan yara, att den riitta insamlingstekniken ei alltid anvents,
en annan ar att antalet samlare - f. n. endast fdrfattaren sjdlv! -varit fdr litet. Fdrekomsten av vad jag vill kalla mikroytor inom
omredet torde vara riklig. Lled mikroytor avser iag pi en lokal fdre-
kommande mindre arealer, som av negon anledning ero sdrskilt glm-
nade, t. ex. i ktimatiskt eller eda{iskt avseende eller genom Iiirekomst
i riklig miingd av nlgon etiest sells,'nt \.ext. Fyndet av ett ex. Chlolo-
Enlorttol. Ts. -irg.75. H, z-1, OSt
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phorus Helbsti Brahm under vAren detta ir i en villa pe skogsshnten
strax norr om Pebjd beror kanske pd Ittrefintligheten av en dylik
mikroyta. Vissa omstiindigheter gdr det emellertid mdjligt, att djuret
importerats. Att spera upp mikroytor er ett intressant arbete, som
kan ge riktig l6n Iiir m6dan i form av sensationella Iynd. De m<ijlig-
heter i den vegen som hiir Iinnas borde kunna stimulera aven utom-
bvs entomologer att fid t lfeUe hielpa ti-ll med den vidare utforsk-
ninten av omridet.

Zusammenfassung.

f)er Verfasser bespricht einige koleopterologisch interessante Lokali-
tater in der Stadt Hahingborg und ihrer Umgebung (Provinz Skene,
Schwealen). Von den wielen mitgeteilten Arten sind die in Schwedeo sehr
selteter A chenium humi.le N\c., Atottatia rltenana Kr., Brulryb@ks Kell-
ncri Bacb ,ul]d Ceulhotrhynchus lermi arus Hbst besonders hen'orzuheben.
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