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A relatively large number of species belonging to dung living beetles are red listed. It is
likely that a decline in abundance of several species has occurred during this century and

that the decline will continue in the nearest future. Important reasons for this decline are a

declining number of cattle and changed pasture management. The value of a pasture for
conservation aspects is at present mainly decided from it's floristic properties, and dung

living beetles can probably be used as complementary indicators for a classification of a
pasture. A survey ofdung living beetles in valuable natural pastures was made as a part of
a larger study of abundance and diversity in dung living beetles. Out of a total of 1575

specimens, 26 species were found (17 Aphodius, 4 Geotrupes,3 Onthophagus, I Copris
and I Oryomus). The richest localities were in eastern Skine and on Gotland.

S. Wiktelius, SLIJ, Institutionen fdr entomologi, Box 7044, 750 07 Uppsala.

Bakgrund
Spillning frin dnggdjur utgor ett viktigt substrat
fdr ett stort antal insektsarter. Detta giiller 6ven i
hdgsta grad spillning frin vira husdjur. En rejiil
komocka kan innehfrlla hundratals insekter, niis-

tan uteslutande tillhdrande ordningarna Diptera
och Coleoptera. Alla dessa insekter anvdnder

dock inte spillningen som niiring, utan man hittar
6ven svampdtare och rovdjur inom denna grupp
(Skidmore 1985).

Inom familjen Scarabaeidae (bladhorningar)
finns i Sverige ett sextiotal arter som iir dyngle-
vande (Landin 1957). Flera av dessa arter, varav

en del som fordom betecknades som allmiinna, iir
i dag mycket siillsynta, och nigra arter anses helt
ha fcirsvunnit ur den svenska faunan. Den senaste

upplagan av "Riidlistade evertebrater i Sverige"
innehiller 27 arter av dynglevande bladhorning-
ar (Ehnstcim et al. 1993). En del av dessa har yt-
terst lokal utbredning medan andra f6rekommer

sparsamt inom ett stcirre omride. Vira kunskaper
om nutida f<irekomst och utbredning iir emeller-
tid mycket bristfiilliga och grundar sig till stor del
pi insamlingar frin fdre 1950-talet, och flera art-
ers aktuella hotstatus iir osdker. En undersdkning
i Finland pivisade att flera arter sannolikt hade

fdrsvunnit frin landet under de senaste decen-
nierna, diiribland samtliga arter tillhdrande sliik-
tet Onthophagus (Bistrdm et al. l99l).

Siviil f6rekomst av de siillsynta arterna som
artdiversiteten inom gruppen piverkas sannolikt
av frirdndringar i betesdriften, sesom uppehAll i
betet under en tid, fiirkortning av betessiisongen
eller minskning av antalet betande djur. Aven
iindrade vegetationsfdrhillanden, sisom igen-
viixning eller en alltfdr nitisk rdjning av buskar,
har sannolikt en effekt pi artsammansdttning och

diversitet. Ett relativt nytt hot utgcir anviindandet

av vissa avmaskningsmedel s.k. avermectiner,

111



Staffan Wiktelius

vilka medfrir att dyngan frin behandlade djur,
itminstone periodvis, blir oliimplig som substrat
fcir dynglevande insekters larver (Wiktelius,
1996).

Eftersom flera arter dessutom iir beroende av
ett visst mikroklimat eller speciella markftirhil-
landen kan olika Stgiirder pi speciellt gynnsam-
ma lokaler fi en dramatisk och eventuellt irre-
versibel effekt fcir dessa arter. En mer generell
orsak till fdriindringar i den dynglevande skal-
baggsfaunan 2ir f6rmodligen den krympande
arealen naturlig betesmark. Arealen har i
Sverige minskat frin 2 miljoner ha under mitten
av 1800-talet till ca 300 000 ha idag med den
starkaste minskningen under de senaste 50 iren
(Naturvirdsverket, I 994).

Betesmarkernas naturviirde har hittills niistan
uteslutande baserats pfl kiirlviixters fcirekomst
och utbredning. Insektssamhiillens sammansiitt-
ning eller diversitet blir normalt inte beaktade
nrir betesmarkerna klassificeras. Dynglevande
skalbaggar dr, som ovan ndmnts, i flera fall
mycket kiinsliga ftir olika typer av "stdrningar",
och denna grupps status kan troligen utgcira ett
viirdefull t komplement vid naturviirdesbedcim-
ningar av betesmarker. Fdr niirvarande saknas
detta instrument pi grund av alltfcir bristfiilliga
kunskaper civer de ingiende arternas nutida ut-
bredning och vilken "dignitet" man skall fiista
vid olika diversitetsmfltt och,/eller fcirekomst av
vissa arter inom gruppen.

F0religgande studie utgcir en del av en stdrre
undersOkning river fdrekomst och utbredning av
dynglevande skalbaggar i Sverige. Delstudien
har finansierats av Statens Naturvirdsverk.

Lokaler
Samtliga lokaler tillh<ir vtirdeklass I eller 2 en-
ligt liinsstyrelsernas iings- och hagmarksin-
ventering.

Ftiljande lokaler har ingitt i inventeringen:
Humlartidshus fzilad (Rikets Niit 1357/6164).
Beliigen pi Romeleisen ndra EverlOv i Skine.
Hagen sluttar i nordlig riktning och dr bevuxen
med ekar och enar. Jorden iir lerig och de l6ga
partierna av hagen iir fuktiga. Hagen betas av
ndt och hlst.
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Svabesholm (R N 1403/6170). Beliigen vid ned-
farten till Stenshuvud i Kiviks kommun i 6stra
Skine. En relativt fuktig hage med ett starkt in-
slag av buskar (mest sl6n) och ekar. Jorden iir
lerig. Betas av n6t.

Sdndre klack (R N 139216190). Beliigen i Dege-
berga i 6stra Skine. En glaciofluvialt bildad is
med starkt inslag av ren sand. Hagen betas av
ncit.

En mycket
alvarmark

som betas av ett relativt litet antal djur (niit).

En sandig
gen betas av

ncit.

Diimba gird (R N 1698/6420). Ett mycket varie-
rat ferbete pi Firii som innehiller siviil tallskog
som cippna partier. I hagen ingir tiven sj6- och
havsstriinder.

Beliigen i
En varierad

hage som inrymmer ett blockigt parti men iiven
gammal iker. Jorden Zir lerig. Betas av ndt.

Spaneholms ekhage (R N 1559/6552). En stor
fuktig ekhage i S0dermanland med inslag av asp
och buskar. Betas av nOt.

Metod
De insamlade mockorna i denna underscikning
var "ndstan f?irska" d.v.s. hade tunn brun skorpa
med mjukt innehill. Aldern pi dylika mockbr
varierar och beror pi den ridande viiderleken.
Vid torr och varm viiderlek uppnir mockorna
detta stadium pi ca en dag medan kallt och fuk-
tigt viider innebdr att mockorna kan fOrbli i ett
skenbart fiirskt stadium i flera dygn (Hanski &
Kuusela 1983).

Vid varje insamlingstillftille insamlades ca l0
mockor. Insamlingen giordes sfl jiimnt cjver ha-
gen som den aktuella mockfdrdelningen vid var-
je insamlingstillftille tilliit.
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Insekterna drevs ut ur mockan med hjiilp av
flotation, d.v.s. nedsiinkning av mockan i en
hink med vatten. Skalbaggarna fingades upp
med en tesil och riverfcirdes tillTOVo etanol. Ut-
drivningen pigick i minst 30 minuter. Under ut-
drivningen griivdes ca 5 centimeter djupt i jor-
den drir mockan legat och skalbaggar som p6-
trdffades togs till vara. Lodrdta gingar som pi-
triiffades griivdes ut extra fdr att iiven tiicka in
arter som grdver djupare ein 5 cm.

Artbestiimningen har skett med hjiilp av Lan-
din (1957) kompletterad med Landin (1959). I
vissa fall har artbestiimningarna kontrollerats
med hjelp av referenssamlingar vid Institutionen
fcir entomologi, SLU och Naturhistoriska riks-
museet, Stockholm. Nomenklaturen fdljer Cata-
logus Coleopterorum Sueciae (Lundberg &
Gustafsson 1995).

Resultat och diskussion.
Fdrekomst av olika arter vid de olika lokalerna
under fdrsommar respektive hcigsommar fram-
gir av tabell l. Nedan friljer en kort redovisning
fOr de olika lokalerna. Efter uppriikning av anta-
let arter fdr olika sldkten, f<iljer de fem mest tal-
rika arterna inom parentes (i fallande ordning
efter hur talrika de var) fdljt av en kort kommen-
tar ftir varje lokal.

Humlar0dshus fiilad. Totalt 9 arter av Aphodius
(A. haemorrhoidalis, A. fossor, A. rufipes, A.
ater A. erraticus). Relativt individfattig lokal.
Det klena resultatet beror troligen pi lig betes-
djurstathet men dven pi kall och regnig vdderlek
vid tvfl av inventeringstillftillena.

Svabesholm. Totalt I I arter av Aphodius (A.

haemorrhoidalis, A. fossor; A. distinctus, A. er-
raticus, A. ater). En relativt artrik lokal men
med triviala arter.

Stindre klack. Totalt 13 arter av Aphodius,3 a*
ter av Onthophagus (2 rddlistade i kategori 4
och en i kategori 2), I art av Copris ( C. lunaris
iir r6dlistad i kategori 2) samt I art av Geotrupes
(A. haemorrhoidalis, A. ater A. fossor, A. pusil-
lus, A. scybalarius). En bide art- och individrik
lokal. Bidragande orsaker till detta torde vara
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den liitta sandiga jorden med sddersluttningar
och relativt hcig betesdjurtiithet.

Egby sjiimark. Totalt I I arter av Aphodius och2
arter av Geotrupes (A. haemorrhoidalis, A. fos-
sor, A. scybalarius, A. ictericus, A. rufipes).Lo-
kalen iir relativt artrik men individfattig. Detta
kan bero pi regnig viiderlek vid tvi invente-
ringstillf?illen. Det 2ir iiven praxis med ett sent
betessliipp, vilket kan inverka pa art- och indi-
vidsammansdttning.

Gtisslunda alvar. Totalt 1l arter av Aphodius och
I art av Geotrupes (A. erraticus, A. haemorrhoi-
dalis, A. fossor, A. fimetarius, A. rufipes). Det
relativt liga artantalet beror troligen p6 en
mycket lig betesdjurstdthet. Intressant att notera
iir att nastan hiilften av alla A. ictericus fdr hela
inventeringen pitriiffades pfl denna lokal. Lan-
din (1957) beskriver den som en karaktdrsart fcir
alvarmark pi bide Oland och Gotland.

Diimba gflrd. Totalt 12 arter av Aphodius och en
av Onthophagus, Geotrupes och Oryomus (A.
scybalarius, A. zenkeri, A. ater A. fimetarius, G.

vernalis). Unika arter frir denna lokal var: Apho-
dius zenkeri (rddlistad i kategori 4), som iir en
firspillningsspecialist och Oryomus silvestris
som sannolikt ocksfl iir specialist pi fflrspillning.
G e otrupe s v e rnalis, vars utbredningsomrflde an-
ses ha minskat drastiskt under de senaste decen-
nierna, var vanlig vid ett insamlingstillfzille.

Forshulthagen. Totalt 8 arter av Aphodius och
tvi arter av Geotrupes (A. fossor, A. fimetarius,
A. scybalarius, A. rufipes, A. erraticus). En rela-
tivt artfattig lokal. Detta kan bero pi ett relativt
skuggigt liige och hOg lerhalt i jorden.

Sparreholms ekhage. Totalt 8 arter av Aphodius
(A. rufipes, A. fossor; A. scybalarius, A. ater A.
erraticus). En relativt artfattig lokal av samma
troliga anledningar som fOregiende lokal. Ytter-
ligare anledning kan vara en relativt lig betes-
djurstiithet. En intressant art var dock A. luridus
som dr ny fdr Stidermanland.

Den riverlag vanligaste arten varA. haemomhoi-
dalis som var vanlig bide under fOr- och htig-
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Tabell 1. Ftirekomst (+) vid olika lokaler underfrirsommar (fs) respektive hdgsommar (hs).

Table l. Presence (+) at dffirent localities duing early summer (fs) and mid summer (hs) respectively.

Art

Aphodius ater (De Geer)
A. depressus (Kugelann)
A. distinctus (Miiller)
A. erraticus (L.)
A. fimetarius (L.)
A. foetens (Fabricius)
A. fossor (L.)
A. hae mo r rho idali s (L.)
A. icte ricus (Laicharting)
A. luridus (Fabricius)
A. paykulli (Bedel)
A. prodromus (Brahm)
A. pusillus (Herbst)
A. rufipes (L.)
A. scybalarius (Fabricius)
A. sordidus (Fabricius)
A. zenkeri Germar
Copris lunaris (L.)
Ge ot rupe s ste rco rarius (L.)
G. spiniger (Marsham)

G. stercorosus (Scriba)

G. vernalis (L.)

Humla- Svabes- S<indre

rridshus holm klack

fs hs fs hs fs hs

+-+-+-
- + ++
+-+-

++ ++ ++
++ + - ++
-+-+
++ ++ ++
++ ++ ++

-+

Egby Gciss- Diimba Forshult Sparre-

sjdmark lunda gird hagen holm

fs hs fs hs fs hs fs hs fs hs

+ - + - ++ + - ++
-+

+-
++ + -

- + ++ - +

-+-+
+ - ++ + -

++ ++ + -

-+-+-+

++ + -

++ - +

++ ++
-+

Onthophagusnuchicornis(L.)- - + - +
O. fracticornis (Preyssler) + -
O. similis (Scriba) + -
Oryomus silvestris (Scopoli) - +

sommar (Tab. 2). Andra vanliga arter var A. fos-
sor, A. rufipes, A. scybalarius, A. ater och A. er-
raticus. En rikligare fcirekomst under fdrsom-
mar respektive h0gsommar avspeglar sannolikt i
vilket stadium arten rivervintrar. Arter som 6ver-
vintrar som vuxna kommer fram tidigt pi s6-
songen och fingas siledes i stdrre antal pfl fdr-
sommaren (t.ex. A. ater) medan arter med larv-
dvervintring kldcks som adulter senare under sa-
songen (t.ex. A. scybalarius) (Landin 196l).

Den rikaste lokalen var Sdndre klack tiitt
fdljd av Diimba gird. Bida dessa lokaler iir var-

tt4

ma och innehiller rikligt med partier med latta
sandiga jordar vilket befriimjar siviil individ-
som artrikedom. Siirskilt gynniu detta arter si-
som de tre Onthophagus-artema och Copris lu-
naris som graver ner dyngan i gingar under
mockan. Tillfiille att grAva gynnar sannolikt
riven flera Aphodius-arter och man kan hitta en
relativt stor andel av dessa strax under mockan
vid sandiga lokaler.

Det iir sannolikt att dyngbaggefaunan i
Sverige genomgir en liknande utveckling som i
Finland, d.v.s. att flera arter minskat i antal un-



Art
Aphodius haemo rrho idali s
A. fossor
A. rufipes
A. scybalarius
A. ater
A. erraticus
A. fimetarius
A. zenkeri
A. pusillus
A. ictericus
A. distinctus
A. prodromus
Geotrupes spiniger
Aphodius luridus
A. sordidus
Geotrupes vernalis
Aphodius foetens
O nt hop ha g u s nuc hi c o rni s

O. fracticornis
Geotrupes stercorosus

Aphodius depressus

Geotrupes stercorarius
Aphodius paykulli
Copris lunaris
Onthophagus similis
Oryomus silvestris
Summa

fs hs Totalt
252 218 470
212 75 287

19 t32 l5l
0 139 t39
126 l0 136
95 23 lr8
23 62 85

03434
t5 t7 32

02626
19019
t4014
01414
808
088
077
066
606
404
213
022
112
101
101
101
l0l
800 775 1575
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Tabell 2. Det totala antalet individer frdn samtliga
lokale r. fs =fdrs ommar : hs = ho I s ommar

Table l. Total number of specimen from all localities.

fs=early summer; hs=mid summen

Dynglevande skalbag gar

Finland.
Den metod som anvAnts vid inventeringarna

skall ses som semikvantitativ. Utdrivning ge-
nom flotation ger si gott som 1007o av de vuxna
individer som uppeheller sig i mockorna men dr
relativt ineffektiv niir det gziller larver. Griivning
i jorden under mockan iir inte fullt si effektiv
eftersom en del av individerna hinner rymma.
Metoden iir i frirsta hand inriktad pi skalbaggar.
Flugor och myggor kan inte registreras med
denna metod. Fcir att flugor och myggor skall
kunna insamlas kravs fdrmodligen nigon typ av
kliickningsfiillor i fiilt, eller att man tar in dynga
i laboratoriet ftir kliickning av de vuxna indivi-
derna. Valet av "nestan fiirska" mockor vid fcire-
liggande inventering baserades pi preliminiira
underscikningar och litteraturstudier som visat
att dessa innehiller flest individer och arter. En
mocka kan dock utnyttjas av insekter under en
ling period, och det sker en succession av arter
under mockans ildrande. Fcir att tiicka in hela
artspektrat krdvs dock insamling av en helt an-
nan storleksordning dn vad som fciretogs vid
denna inventering. Det iir liven viktigt att pipeka
att den anviinda insamlingsmetodiken endast pi-
visar kolonisationsfasen d.v.s. endast de djur
som initialt sciker sig till mockorna fcir att liigga
iigg och/eller fcir att stilla sin hunger fis med.
Fdr att pflvisa hur stor produktionen av nya indi-
vider iir i en hage kriivs iterigen en helt annan
insats. Min beddmning iir dock att den anviinda
metoden iir tilliimplig fcir att, itminstone relativt
grovt kunna klassa hagmarker efter art- och in-
dividrikedomen av dynglevande skalbaggar.

Wiktelius (i Ekstam & Forshed (1996)) f<rre-

slog preliminiirt att en beteshage av hdg kvalitet
niir det giiller dynglevande skalbaggar bdr inne-
hilla minst 10 arter av sliiktet Aphodius och att
fdrekomst av nigon art av sltiktet Onthophagus
tyder pi siirskilt h6g kvalitet. Skulle dessa krite-
rier anviindas pi de understikta hagarna skulle
Svabesholm, Sdndre klack, Egby sjtimark,
Gcisslunda alvar och Diimba gird falla inom ka-
tegorin "hagar av hdg kvalitet med avseende pi
dynglevande skalbaggar". Det b6r dock fram-
hillas att detta iir ett prelimindrt fdrslag till be-
d6mningsgrund. Vira kunskaper rcirande dyng-
levande skalbaggar iir fOr bristfiilliga f6r att man
skall kunna setta upp nigra absoluta kriterier.

der de senaste decennierna och att denna minsk-
ning pigir fortfarande (Bistrcim et al. l99l). Det
tycks dock som om utvecklingen inte kommit
lika l6ngt som i virt cistra grannland ddr flera ar-

ter sannolikt f6rsvunnit helt (t.ex. alla arter inom
sl. Onthophagus) varav fltminstone en del fortfa-
rande finns i Sverige. Det fcirefaller dven vara en

viss skillnad i fcirekomst av andra arter mellan
Finland och Sverige. A. haemoruhoidalis och A.
erraticus som beskrivs som allmdnna av Landin
(1957), ett faktum som bekriiftas av fdreliggan-
de inventering, anses vara relativt siillsynta i
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Fcir niirvarande pflgir underscikningar av hur oli-
ka faktorer, sisom jordart, temperatur och an-
viindandet av olika strategier frir att minska bo-
skapsparasiter, piverkar sammansettning och
individantal av den dynglevande skalbaggsfau-
nan. Det pigir iiven underscikningar om det
finns nigot samband mellan artrikedomen hos
olika organismgrupper (dyngbaggar, fjfirilar,
figlar och kiirlviixter) i beteshagar av olika be-
skaffenhet. Avsikten iir iiven att skapa en bild av
den nutida utbredningen av olika arter i Sverige,
och Entomologisk Tidskrifts liisare inbjuds hiir-
med att deltaga i denna underscikning genom att
rapportera aktuella fynd till frirfattaren.

Tack
Jag vill framfrira mitt varma tack till fdljande insam-
lare och/eller artbestiimmare: Olof Widenfalk, Eric
Wiktelius och Daniel Wiktelius. Bengt Ehnstrcim har
vilvilligt stallt upp med rid och iiven varit behjAlplig
vid arlbestimnigen. Underscikningen har finansierats
av Statens naturvirdsverk.
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