
Skalbaggar i en lappliindsk skogsmyr.

THL'RE PAL]T

Viren 1955 var i Lappland liksom i andra delar av vart hnd onormalt
sen. Niir jag i btirjan av juni i tjiinsteerende kom upp till Arvidsjaur, lig
mycken snti kvar i skogama och pi minga sjdar hade isen innu ej gitt
upp. Nigra varma dagar i slutet av maj piskl'ndade sndsmeltningen och
villade p6. sina hill stora 6r'ersvimningar. Sedan f6ljde tter en kal.t period
med sndblandat regn och temperaturer omkring oo, som varade si lenge
iag var kvar i trakterna eller till me{Edens mitt.

Under en av mina resor kom jag den 7/6 till en plats (45o m. 0. h.) tre
mil vester om kyrkbyn, dir vigen var dversvimmad och pl bida sidor
omgiven av en till synes vidstrd.ckt si6. Her och diir uppstickande trtid-
toppar, halvdrinkta ingslador och andra tecken visade dock, att det
var friga om 6versvemning av en stor m),T. Der viigbanken hdjde sig
dver vattnet, fl6t massor av,rrusk,r (rester av fjolirsgrds, ldv, mossa,
kvistar, bark, br2idlappar o. d.), som s6rskilt drivit samman i ett par
skyddade vikar (fig. r). En del hade ocksi skciljts upp i strantar pe veg-
banken (fig. 3). Ner detta material flyktigt granskades, kunde iag blott
uppticka enstaka stelfrusna och dirfdr ordrliga insekter.

Emellertid var jag fdr att anordna vissa {drsdk pi jakt elter levande
exemplar av nordliga tironvivelr^ (Otiorrhynchus ddirs Strdm) och hade
darfdr anledning sAlla driftmaterialet pa vagen; det andra var till stijrre
delen oatkomligt. Under ett par timmar h6ll jag pi med detta och hade
di fitt ihop 3-4 liter mycket fuktigt sillgods, som innesl<its i en tygpfue.
Innehillet fick under de nirmaste dagarna torka ut nagot ldr att kunna
siktas genom ett finmaski6t net. De pasen derefter tippnades, sags ett
myller av insekter (mest skalbaggar) och spindlar.

I smi partier vittjades godset de f6ljande kviillarna, varvid beliigg-
exemplar tillvaratogos eller anteckningar gj ordes om a I I a skalbaggar. Jag
hade kommit att tenka pe, att artsammansattningen kunde vara av ej
ringa intresse faunistiskt och ekologiskt. Den kunde narr igen ge besked
om vilka, itminstone vanligare, skalbaggar, som i fullbildat stadium
tivervintra pi en myr av det ilrigavarande slaget. Under vanliga fdr-
hillanden, di djuren finnas spridda tiver hela ytan, zir det ett oerhdrt
tidskrivande, fitr att ej sega hopplitst, fitretag att sdka fi nigon uppiatt-
ning om detta. Nu hade vattnet kommit till hjiilp och - fir man vel
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Fig. r. Ltrder strosmelttrinSen dve$vammad myr 45o m. ti, h. i Arvidsjau$ sockeE
(I.3ppl,and). I Idrgrutrden stora m?hgde! driftmaterial med insekter, som till eo del

spolats upp pe hndsvagen, variften bildeo togs. 7/6 1955. - Iioto: ,6rf,

antaga - till stdrsta delen tvingat fram djuren ur my.ren och d5.rj iimte
tdrt mangder av dem tillsammans i driftmaterialet, som hela tiden hade
varit sa fuktigt och ka.llt, att de ej haft nigon chans att liimna det.

Senare under sommaren bevjkte jag platsen enyo, och den r8/8 togs
ett kort (fig. z) frin exakt samma punkt pe vdgen som i fig. r. I-okalen
hade di helt ii-ndrat utseende. Myren var av en vanlig tlT,, vilket emel-
lertid snarare torde 6ka in milska vardet av den lilla undersdkningen.
Hundratals liknande myr'ar finnas i samma trakt. Aven om man ej vigar
generalisera, tyder det erhe[na resultatet pri att de lapptendska mJrarna
i skogslandet - tidigare ej eller mycket knapphendigt undersdkta - ha
en o!-antat rik, ehuru normalt sviritkomlig skalbaggsfauna, som iir viil
vard ett nermare studium. Detta kunde vara en givande uppgift Iiir
nigon i tiwe Norrland bosatt koleopterolog, som passade tillfiillen lik-
nande det iag begagrade mig utav.

Sankmarken var i kanterna en tallrismosse, ddr dviirgbjtirk, pors,
glasbjtirk, videbuskar och ris av olika slag samt tallar (en del av rd.tt
vexdig typ) och enstaka granar vdxte- Iingre ut saknade den trdd- och
buskvegetation och intogs i stiillet av starr- och tuvduns-bevuxna ytor
eller av flark-artade partier. Totalarealen uppgick tilt minst roo hektar.
Genom myren fldt ett mirdre vatten, en slingrande bick med lugnt lopp
E onol. Ts, Arg, ?7, H. r, 1956
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Fig. 2. Etr fraB samma plats pa v:gen tagen bild av mFetr den r8/8 !955. Det foto-
gralelade partiet utgdr etr STanszotr ellan myr och Iastmark. - Foto: {drf.

och starrbe!'uxna kanter. Trots detta kan man nog utga ifran, att de flesta
insektema i driftmaterialet herstammade frin myren och dess Id,rsumpade
skogskanter och att insektsdriften med becken frin andra omriden varit
ingen eller h6gst obetytllig.

Fyndlista tiver skalbag,g,ar,

Frekvensbeteckningar: a:alman (>5o sedda ex.); t: talrik (25-50 ex.); ei
s : ej selsynt (5-24 ex.); s : sallsynt ( <5 ex.).

Blzthiso, muuipunclata L. s.
Noriophilus aquaticlrs L. ei s.
Lofi.era Pilicornis F. s.
Cti"ina lossol L. s.
Dyschiri{s eloboslts }fbst. a.
Bernbidion r*Peslte L. a. 

- 
B. Doris Parrz. a.

Patrobus assimilis Chaud. s.
Trichocellus cogt alus Gylj. e) s.
Plarostichus adstrict s Eschz. s. 

- 
P. niglita F. ej s. 

- 
P. dirigrrs StulrB. s. 

-P. ,nino, Gyll. s.
Agonum 6-?lt@tatuht L. s.
Ewo?hilus tuli9itosus Panz. ej s.
Hydro?orlts bretis F. Sailb. s. - 

H. mclanaliff Sturnr s.
Agab s congener Th'dnb. a.
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Fig. 3. Pl.landsvagen uppspolat ddftEaterial, som sdllades. 7/6 1955. - Foto: t6rl

Iltfitts dcncscens "lhoms. s.
Etochru.. atlinis 'Ihllnb. s.
Lacc&i'{,s ,niiulus L. s.
Ilydrobits fusci?.s L. a.
Cato?s ,norio F. s.
Agdrhid.ilarn olru P^yk. s.
Nc$rdfhcs coronatts J. Sa}Jlb. s.
Pycnoglypla lwida Gyll. s.
Cyll.lron nivdl. 'lllotDs. t.
Dcliphntt t kctrrl Payk. s.
OloPhrum consirnik Gytl. a. - O. rott tdicotlc Selrlb. a,
Arfcdi{rn qtadl*ri Gr v. t. - A. nomcgk$n Mlufrst. t. - A. bra.hfikwri Grav.

t. - A. bltnncsccns J. Sehlb. z.
Acialolo crcnala F. a.
Sten*"s Jtno F. 

^. - S. ptodilot Er. ayc}et e. - S. Doof3 Ljung s. - S. nclana?ius
Steph. ej s. - S. ,rorio Grev. s. - S. canalkr.rarrs Gyll. s. - S. rirrrJ Steph. ej s. -.S. rorfusordrs ReDkonetr t. - S. ra6iris Er. s. - S, Gcrhadti B.k. s. - S. *rbotai*
Gyll. ei s. - S. /r.scifrs Grav. ej s. - S. caarls Et. t. - S. scabriauh.s J. Sahlb. ej s.

- S. opricr.s Grav. ei s. - S. rirtr.s Fauv. e. - S. binotatas Lin\E, s. - S. ?sc*do-
?r,rscrrs A. Stratrd s. - S. ,aJ6rris Er. ej s.

Etaasth.lr.s bipurctalr,s Ljuog. a.
Ld,hrobiun ,zri;ndra, Grav. e-
X anlhol;n*s ang{sla.lr.s Steph. s.
Orhits ntclanocelhalss G.ev. s.
Cry obis tractieortt Payk. ei s.
Phih,rrrhts nigrh'.,,t'ii Thoms. s. - Pi. ,i.drs Grev. ei s. - Ph, nig7itaGtur'. t.

- Ph. (Gabli'Isl tross&rrc NordD. a. - Pi. (Gobti$l a??.tuli lah,", s,hsrp t.
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Fit. 4. l,agre li8tande delar av vagen hade helt 6ve$vamEats.
7/6 1955. - Foto: Iitrf.

Qrr.dius boo?o;des Mn^st. t.
Mycetc?or*s sPle"didlls Gr3.v. a. - M, longiconis Mdkl. t. - M. btunie{s Marsh.

t. - M. Mdrrheli xr. s. - M. Mdehli"i BernlJ. s.
Tachyqo"{s chryson elints L. ej s. - T. p*lchcllts Maooh. a. - T, obscurellus

Zett. s.
Hy?ocy,tt s lael)iuscurr,s Mantrh. s.
G1/nt,,!a^$a brosicollis Payk. ei s.
Mylldena ilsbia Gt?-v. ei s. - M. inlzrrncdia Et. s.
Arniscia ? annlis Gray. 99 a. - A. catitrcns Shatp a6+?99t.-SAsomVictor

ll.oseo (1954, s. r23) fuaBha er ar det vaBLligt, olta om6iligt, att skitja ?9 av
analis oa.h. casilrons. Deo dominera[de ,ormetr (Bitrst 9o%) pa deona lokal var en ?,
som iag antagit till sUirsta deletr vara araris, vals d ar okatrd.

Schisroghssa t'idt ola Et. ej s. - S. cu i?en ris Sharp a.
Sifdlia circ.llaTis Ga\r. a.
Athcla i?;cola H. K. Hanss. s.r - ,,r. polaris B€rDh. s. - ,r. arctica T})otD,s. utyc-

ket a. - A, hrrcynica Reok. ej s. - ,4. larra.iosa Sharp s. - ,4 . B?itkni loy ei s. -A. t tognic.ps J. Sahlb. s. - A. basiscotlis Ml]ls. Rey ei s. - A. tLy/mecobia I(r,
s. - A. crdssicornis F. s. .._ ,r. ,nicro?t /a Tiom$l. - A. grariinicola Grev. a. -A,ltngi Grav. a.

Aslilbrs canalicdatus F. ej s.
Zyras ht rn ral;s Grav. s.
Catodcra nigita Me,.n.h. s. - C. la??orica J. Sahlb. t. - C. dcthio?s Gr^v. ei s.

r Athetoraa ha Lotrtuollerats och i tregia Iall besteEts av dr O. Sj6b€ry, f6r
vilket iag hjirtlitt tackar.
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OryPod.d elongdlula A\bA ej s. 
- 

O. frocerula Man\h. t. - O. tt rrcbris Kr
Slarirrili Bernh. s. 

- 
O- a*ulais Marn}l ej s.

Bythinus 1)alidus Atrbe e) s. 
- 

B. bt lbilet Reichb. ej s.
Ps.laphus drcsdensis Hbst. ei s.
Cantharid-larver, minst 2 arter, som ej kuo[at satert bestammas.
Cotyrnb;les coslalis Payk. s.
Cytilus duricomus D\It. s.
EPLraca o?dl;zans l. Sahlb. ej s.
Cry|toqhagus scanict s L. ej s. 

- 
C. srrrrosi.,s Sturm. s.

Alornatia Zetterstedti Zett. a.
Phalacrus sttbstr;alus Gyll- s.
Corticaria ?ubescrns GyIl. s. 

- 
C. im|rcssa Ol. ei s.

Scymnts lennicus J. Sahlb. s.
Anisoslicto slrigala 'I hDnb. ej s.
Anthicus atc/ Panz. s.
Plaleurnaris discolor PaD.z. s. 

- 
P. scticea L. s.

Phyllod.€cta ritellifla.e L. s.
Aph ot.. Elicisoni Zett. L.
Halti.a oleracea L. s. 

- 
H. chamametii Lindb. s.

Creridodera lerrrorata Gyll. ei s.
Otiorthy chlas dub;us Sk6m s. (d6da ex.).
Hylobius pineslri Gyll. s.
Dorytomus sdlirinus Gyll. ej s.
E .schus bifunclatus L. s.
Coeliod?s rubic{ndus llbst. s.
Rhyflchacnus agellum I. B. Erics. t.

-o

Sammanlagt insamlades r35 arter skalbaggar, som pir ett eller annat
sitt kunna segas \,ara beroende av mlren som biotop. I driftmaterialet
fdrekom dessutom - mest i enstaka exemplar - ett stort antal tradskal-
baggar, s{som Olislhaerus megacephalus Z*tt., Phyllodrepa linearis ?*tt.,
Leplusa pulchella Mannh., Athela arcana Er. oc\ aequata Er., Phloeodlorfla
coficolol J{t., Phloeopora teslaceo Mannh., Platysom.a anguslatum Hoffm,,
E?4laea-arler, Rhizophagus-artet, Laemophloeus rnutict s F., Cfypto-
phagus corticinus T\oml, Co icaria-arter, Pogonockaerus lasciculatus
De G., Eremotes ater L. och ,titidi|ennis Thoms., scol5ztider m. fl. Detta
visar, att vattnet tvingat {ram insekter aven ur tradstammarna.

Som man kunde vinta dro staphyliniderna i en biotop av detta slag
mycket artrikare an nagon annaa skalbaggsfamilj. Shktet Slenus vat
representerat av 19 och Alheta (exkt. tridartema) av 13 arter. Lokalens
utan jd.mf<irelse indiridrikaste arter voro Slenus prodilor och Atheta
arclica, mer:. iven andra, i vanliga lall rett sparsamt sedda arter (Srrrus
conlusoides, Schistoglossa curlipennis m. fl.) upptriidde talrikt. Till staphy-
linidernas numerara dverlagsenhet bidrar vil ocksa, att de flesta kort-
vingar tivervintra i imaginalt stadium.

Det intressantaste fyndet dr Calodera la,pottica J. Sahlb., en lett igen-
kinnlig art, som insamlades i ej mindre dn z6 ex. Arten har beskrivits
frirr norra Finland, ddr den uppges vara mycket siitlsynt, och har ej tidi-
gare varit publicerad som svensk. Enligt muntligt meddelande IriLn mina
vinner Nils Hdglund och Oscar Sjdberg har den av dem likvil nyligen
Ettofitol. Ts. Srg. Zi. H. r, 1956
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tagits i driftrender vid alvar i Torne Lappmark. Mihiinda h6r Cal.odera
lapponica hemma i nordliga skogsm5,,rar, varigenom dess hittills fdrmo-
dade stora siillsl'nthet m6jligen blott it skenbar.

Minga av de redovisade arterna ero rnyarr f<ir Pite Lappmark och At-
skilliga iven tdr Lappland i dess helhet.

Ctterad lltteratur.

Ilaasen, V. r95{: Biller XVII. Rovbilter III. Datrln. Fautra. - K6pen}arDn.

Au8zug,.

Die Kalerlaura eines lappEndischetr Waldmoores.

Der Verf. utrtersuchte die Kaferlaula in einem voE Friihlingshochsas,se! iiber-
schwematetr Waldmoo! (45o tn ii. d. M. )itr der G€loeiade Arvidsjaur in l-appland
am 7.6.1955. Die Fundliste niEmt (exkl. Baudlefer, die auch durch viele Artea
vertreten varetr) r35 Artetr aul, unter diesetr mehrere selt€ne, fiie 2.8. Calod.lo
la|Ponicd l. Sehlb.
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