
Om skalbaggsfaunan i komposthiigar vid Uppsala
THURE PALM

Undcr nara tvi ar(19.8.1976-237.1978)har
jag thnlligcn rcgclbundct undcrsё kt skalbaggs‐

faunan i komposthё gar vid Uneraker strax sё dcr

om Uppsala Ett 20-tal siliningar har utfё rts vid

olika lrstidcr Hё garna ligger ёppet pa gr,s_

mark,som pa vastra sidan bcgransas av cn hёg

barrtradshick och pa dcn ёstra vcttcr mot
Fyrisin. I narhctcn rlnns tradgirdsodlingar och

ganlla parktrid av huvudsakligcn alln,16nn och

ek.

Kompostens sammansattning

lnnehallet i hё garna utgё res av gras, lё v,

kvistar, ruttnandc vcddelar och annat avfan,

som kompostcrats cfter senhё ststadning i park―

och tradgardsanliggningar. Sthllvis ingir ofta

ocksa rnossor,taHbarr och kottari kompostcrna

Markundcriagct ar iny‖ rik lcra.

Genom varmcalstring och fuktighet i det inre

av hёgarna alstras cfter en tid mcstadels mё gel―

bildningar pa inncha‖ et. Fё rmultningcn sker
snabbt, cfter 2-3 ar ar hё garna(utan Omgrav‐
ning)InOgna att pifё ras drivbankar,blomrabba―

ter och tradgardsland.Pa sommaren och fё rhё s―

tcn blir dc ёvcrvaxta av en hё gvuxcn ograsvcgC‐

tation,varibland Syr27ρ カッ′rr/22 rrρ ′α″″Jcrr″ ar den
donlinerandc artcn. Sk6tscin av hё garna ar
salunda fё ga fё rcdё mlig

En jambrelse med andra kompOsthunor

Av intrcssc har varit attjambra utbytet med

det fran liknandc undersё kningar i Lulei(Lund―

bcrg & Persson 1973)och Lund (BaranOwski

Palm, T.: Om skalbaggsfaunan ikomposthtigar vid Uppsala. [On_the beetlefauna in
compost heaps at Uppsala (Coleoptera)]. - Ent. Tidskr. 100:33-36. Lund, Sweden 1979.
ISSN 0013-886x.

The beetlefauna in compost heaps at Uppsala, Central Sweden, was studied during two
years. About 260 species are found and notes are given on some species of particular
faunistical interest.

T. Palm, Wallingatan I, 5-752 24 Uppsala, Sweden.

1978).UtbytCna ar dock● dirCkt jttmforbara,

cmcdan kompostcrna i Lulca utgiOrtS frimst av
gras och i Lund av spillsad (rapS, ryps, vctc,

korn, havrc och rag), medan Uppsala― kompos―

terna har cn mera varierandc saminansattning.

Det oaktat ar en mhngd arter gcmcnsamma och

aven totala antalct konstatcradc artcr ungcぬ r

lika cllcr fё r Uppsalas dcl drygt 260

1 det fotande Skall jag av utrymmcssk,1●

redovisa samtliga i Uppsala― kompostcrna scdda
arter,varav lninga ar triviala,6verallt i rnultnan―

de vaxtamncn fOrckommande skalbaggar ener
mer eller nlindre tillfhHiga besё karc undcr den

kana arstiden.I stanet inskrinkcrjag mig till att

rapportcra och konllnentera artcr,som fё refaner

vara sarskilt utmarkande fё r Uppsala― kompos―

tcrna ener genom sin s,Isynthet ener av andra
skalinotivcrar omnamnande Avcn vissa ncgati‐

va drag kommcr att framhallas宙 d cnj,mお relse

med dc rcdovisade artcrna fran Lulca och Lund.

Av Carabider ar endast att notcra L′ (′ /1″ s″
“
ρ‐

″′SS″S Payk. och B″α(・/1y″ rrs(7′ρ′r″″s L., av
vilka vardrea l ex pa senhё sten hadc sё kt vin‐

terskydd i komposterna.Dessa bida pa fastlan―

det s,1lsynta artcr kan fortfarandc rcgclbundct

tagas i ganlla grustag med lera i bottncn i I」 ppsa‐

las omgivningar.Daremot har dcti Lulca vanliga

komposttturCtP`″むて,″α′′grf(.`ρs D可 .可 kunnat
uppdagas.

Bland Hydrophiliderna och spccicllt slaktct

C′ rcッο″arε α″α″s Payk.dcn utan jamぉ rcisc

donlinerande arten och har vid vatte Sanning
crhanits i 100-tal.Av dcn till Svcrigc nyinvandra―

de kompostartcn Cry′ ′て
'ρ

′′rrrrr“  slrbr〃′ Sharp
togs i graskOmpOSt i okt. 1976 1 ex.(leg. 0.
Trottcstam), medan den andra mcd Hknandc
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ursprung, C′″(ッο77 ′α″′″ar〃s Sharp, fOrgaves

eftersё ktes.

Sonl n,stan cndast Silphid togs cn g av
Cα′

`ヵ

ps ′lg″′C′αソお Gcrh.(グで,″′ノ Reitt.), som

sannollkt harstanllnade fran gnagargingar i bott―

nen av cn h6g.

Nagot ovantat har bland Scydmaeniderna den

shllsynta S(ッ グ771α′″
``S″

ιφ
`S M011.antraffats i

stёrre antal,framfё r ant i tanlligen rcn griskom‐

post, dar ctt 20-tal exemplar tillvaratagits vid

olika arstidcr.Mttligen har artcn varit knuten till

myror(J′ッ″
“

J(α ),SOm i aldre och torrarc delar
av komposterna bildat sma samhallcn. Den do―
minerande Scydmacniden var givetvis S(ッ グ″αで―

″frs′α″sarfrs Ml111
Fam Ptillidae var fё retradd av flera intrcssanta

arter.Vid dissckcring och i nagra fal ocksa vid

besthmning av dcssa smattur har min van One

Trottestam varit mig behialplig,宙 lket jag ttart_

ligt tackar honom f6r. En av arterna,en 3α ピ(,(―

″α′α (dOCk tt ναr′ο′(,Sα  Muls.), giCkadc till en

bёttan a‖ a bcstamningSfё rsё k. Den var a sar―

skilt sh‖ synt nar inan i singodsct vhl fitt ёgonen

pa dct blott O,50,6 mm stora tturCt,Och mer an

100-talct cxcmplar har granskats.Si smaningOm

lyckades vifi namn pa det,tack varc etttips fran

Stig Lundberg. Han crinrade sig ninlligen, att

man i s6dra Finland dcn 12/8 1974 under kv五 ‖s―

svarmning infangat l ex.(lcg. Rutanen)av en
3α′ο

`ソ

α′α, SOm aV Jyrki Muona bestamts till

ブα′οrtた α`(Matthcws, 1884).Till denne sandc jag
nagra cxcmplar av Uppsala‐artcn, och han be―

kra■ade att dJuren var idcntiska mcd dcn i Fin‐

land funna arten Darefter skickadc jag ocksa

nagra cxcmplar till den kandc Ptiliid― spccialistcn

Claudc Bcsucheti Genё vc f6r att hё ra hans inc‐

ning.Han var narmast bcnagen tr。 ,att l」ppsala‐

fyndet ghilde cn obcskrivcn art,mcn skulle eftcr

grundlig undcrsё kning iamna besked Nagot sa_

dant har dock cfter snart tva ar,trots panlinnel―

Se,Ci kOmmit.Jag tror emellcrtid att man,scdan

Rutanen&Muona(1977)publiCCrat sin uppsats
om 3.ノαρο/1ピ

`α
,tryggt kan utgl ifran att dc in_

ska och svcnska fynden vcrkligen glncr dcn ar_

ten  Fё rfattarna till uppsatscn har nhnlligcn

granskat tva av Matthews'typcr(somお rvaras i

British Museum)oCh funnit fullstandig ёverens―

staminclsc mcllan dessa och dc nordiska cxcmp―

laren,avcn i■ tta om genitalicma.

3.Jα′ο″た`α ar beskriven fran Japan, scnare

funnen pa Filippincrna och nu ocksa i Finland
och Sverige.Fynd fran andra lindre har hittills eJ

bckant〔Jorts.Tydligcn arノ αρ
`′

″′(α annu cn kom―

postart frin Ostasien,som har gitfll‖ spridning

vastcrutilikhet med sadana artcr som Lfr/7('(α ″′S

″′g″′c′ρs Kr.och P力 〃
`,72′

/1″s″
`(1′

α71g″′rrs Sharp.

Kanskc bё r tillaggas,att Stig Lundbcrg,som vid

bcsё k i Uppsalaい inspckterade"ブ αρο″′(r7‐ loka‐

lcn och darvid sanadc fram nagra cxcmplar av

artcn, ● lingt darcftcr kunnat rapportera den
ocksi fran Norrbotten(Lundberg 1978).

Liksom andra Ptillider brekommcr 3.ブ αρ(,″′―

(α i Uppsala― omradet nhstan utcslutandc i starkt

iёvinblandadc,,ldre komposter,dar fuktighCtcn

val bevarats Artcn har tagits under ana arstidcr,

mcn hёgsasongen tycks vara i juni, da ,ven

manga nyklackta individ obscrvcrats

Av ёvHga Ptiliider ar vanliga/4(.″ οrrf(.力 Fs‐ och

P′′72jグ j′ ″―arter i antal domincrandc, dc fё rra i

lё v― och de senare i graskompOstcr Mcn ocksa
cn annorsthdes si s,1lsynt art som S″ たr′ィsf′′―

′,″

“
なFrm.brekommer talrikt i10vkomposter―

na,garna dar dessa ar uppblandadc mcd mossa

och barr.Denna art, som anscs vara invandrad
fran Amcrika,syncs ha blivit vhl acklimatiserad i

Uppsala att dё ma av ctt gammalt fynd av Kle■

bCCk (1913), som dar rcdan i b6可 an av Seklet

funnit dcn vara''aHman i drivbinkari Botaniska

tradgarden''.I salskap mcd s777ゴ (″ιrs flnner rnan

mcra sparsamt sidana artcr som Pr′′ル″
“
χ(arα―

r〃″ Allib,N′′力α″′sr′ra″ Ncwm.och Oノ む′〃′

′,ソ′ο′arα Allib.Den scnarc artcn troddc宙 brst
ocksi kunde vara nagonting nytt,emedan tturen

till dct yttre nagot avvck frin tidigarc cxcmplar i

min sanlling.Dr.Besuchct anscr cmcncrtid,att

dct pa grund av gcnitalicrnas utsccndc dock ar

itta omブbソ′ο′α′α.

Staphyliniderna ar i Uppsala som pa andra
platscr dcn artrikastc och v五 l ocksa individri_

kaste kompostfamiben.De allra nesta arterna ar

gemensamina i de tre unders6kningsomridena,

ochjag skall huvudsakligen omnhmna arter,som

a rapporterats frin Lulel ener Lund.Dessa ar
おUande:Pヵ y′′ο″″で′αノ̀

,′

α′お Payk.,κ y′οグ″て,―
′,1″S′(2′,r`ss“s Grav.,77・ て,g`,ρ力′ο

`“
s JQィ ′′g′″(,s″

`Grav.(7 cx), S′ ′77ι

`S `χ
(｀ rrbfrο″ Er.(″ ,SSた .〃 S

Bernh.)(l cX. 15/676),S.22ゴ ′′″s Steph.,Sr′ ″(ι

`s″りし′s Gcrm.,Pカプ′て,″ r/7′ s`αルο″ari″s Gyll.och
P力 /fr“α″ル S Grav., 2″ ′′J″ S 771′ SO″′″″″S

Mrsh.,2.4J′″′″″お Steph.och O /fr′ソ′(・て,〃お
Steph.,Her′ ″ο′力ορs ρ′α′ツプfrs Er. och〃 . グ′ss′―

″′′′s, bida artcrna i antal i bottncn av 16vkom―

postcr,Zα c力yρο″
“
ss(ヽ″r′ 〃arFs Ryc,Cο″(,sて

'″
α

″αrs力α
“

′Stcph.och C.′
“
″αε″″′″

“
Steph.,



Rッpて ,(ヽy′′frs rα ′sα″s Luzc,3ο′ルοcヽ/1α″α′rr72〃′α′α
Payk.,И 771′ s(力αグ′(.″セ″S Sharp(399,● おrut

kind fran Upl.),И′′α71rα ′′こヽα″α Er(4 cx.27/10
76;i narhctcn flnns cn danlm mcd rllρ 力α,。 ch
sannolikt hade exemplaren konllnit darifrin for

6vcrvintring), 3弯 ροグαル″′夕′な Kr.och O.
′ο″g″′S Muls.ct Rcy,И ′′(,(.力 α″α(.″″frJα Goczc.
De a gemensamma Staphylinid― artcrna har ti‖

stor del tagits i enstaka cllcr fitaliga cxcmplar

Och ar vhi atminstonc delvis endast tillfaniga be_

sё karc i komposterna.

Bland dc ёvriga kortvingarna forJanar nagra

arter shrsk‖ da kommcntarer rr・ (,gορ/1′ο′ι
`sg′

α―

(,′′s Mannh.,ル′′″て,″ (,bs(rr″ ′′′rrs Er.och И′力′′α

ρyg″α′′ Grav.ar myCket allmanna i lё vkom―
pOstcrna och dar karaktarsarter fё r resp. slhk―

tcn.Avcn Cα 〃″て,ρセ″′S′
`な

プグ′SF.,r talrik i
samma siags kompost, sarskilt var och forsom―

mar,liksom′力′ノζ,″ ′力″sル 4gα″S TOtt igriskom―
post Pカメ′て,77r力 frs′ゴgr′ rrr′〃s Grav (6 cx.)ar den
enda observcradc artcn av usl.Cα わ″′ιィs och cn‐

ligt katalogen tt brut tagcn i Upl

Dc spcciena kompOStkortvingarna β
`,力

′/77′′′′′―

″′ρ
“
″′″

`'χ

α Marsh och P″ αg′″sノ′′′α 771α ″(カメ′

Dod har sarskilt cftersё kts,mcn utan rcsultat.

Fran Lulca och Lund redovisas sammanlagt 3

Pselaphider.medan i Uppsala insanllats 8 artcr,

av vilka ctt par talrikt fOrckommandc i lё vkom―

posterna.Den anmannastc artcn ir ovantat nOg

E′ィ′′′(r″ s tα″,′″′Rcich.(dct.R.Baranowski),
som hos oss normalt traffas undcr bark och i
murken ved.Ovriga endastil」 ppsala funna arter

ar E″ρ′′(risN″ α′″S Reich。 ,3″αcカッgル′α′バs〃′′―

′α Reich.,β ry′χ′S Sα ″g7r′″′α Reich.,コッ(./177S4F―

g′′Payk.och Ps′ ′αρ/1rrs/7′ブs′′Hbst.

I Iё vkomposterna med mossa rlnns ocksa,
t.o.m. sommartid(9-18′ 6), cn oCh annan Elate‐

rid`Лレ′′′α71ο′rrs,ノ4r/1ο frs,,uppenbarligen tillflilliga

bcsёkarc,men maligen kan T/1′ οs(ッ S′′″″′sr(,‐

′′′s L vara mera stationar,cftersonl ett 10-tal

cxcmplar obscrvcrats                   _
Bland Cucujiderna ar И力αsソ′″〃S α′ν′77α

Waltl den utanjambrclsc vanligastc artcn i var―

ma delar av graskomposterna; dock flnns den

mera sparsamt aven i lё vkomposterna. Blde
iinagines och larvcr tycks fё rckomma sa gott
sonl ana arstidcr.Denna advcntivart var a kand

som svensk pa Thomsons tid, Incn har under
senarc ar fatt en vidstrackt utbrcdning och rap―

portcrats fran Skane i sё dcr till Norrbottcn i

norr. 1 16vkomposter mcd iblandad mossa har

ocksi tagits И′″αρ/1〃 rrs ′rr271gα ′ι
`s Gy‖

 (3 ex.)

Sたα′わαggψ zr″ α/1fたο″ρて,sr/1ゎ gα″  35

och S〃ソα71('ρ″″Sノαg′ Guё r(4 cx.),Vilka cJ redo―

宙sas fran Lulca cllcr Lund.

Bland Cryptophagiderna ar cn av de a‖ min―

naste arternaノ4′て,″α″′α′′lt,′∫′Reitt., ocksa den

cn sen invandrarc.

I torrare och'ldrc,rcdan''utbrunna''dclar av

graskompOStcrna, dar mё gClbildningar annu f6_

rckomincr,ar tvi Latrid五 d― artcr vanliga och ka‐

rakteristiska fё r biotopen, namligen L″ ′力″′グルrs

(イ

'″

S′″たr″s Gyll.och Carrてガピ″どf′′ ,′
・′η′s Gyll.

De raknas nog normalt som shnsynta eHerrnyck―

et shlsynta artcr;i vattc fall har jag undcr min

linga sanllarverksamhct aldrig fё rut patraffat

dcn sistnamnda Och dcn fё rra blott i enstaka

excmplar. I Iёvkompostcrna f6rckommcr ivcn―

lcdes Cα″′
`,ど

′″′ ′′ο″gara Curt., Ocksa dcn cn
ganska vanlig art,likasi E′ た771rrS′・′′g(,sι′∫HbSt.

1 01drc komposter av ana slag Virniar det av

savhlimagincs som larver av Endomychidenノ イヽッー

(で′α′α 力′″′α Marsh, som cgcndomligt nog可
rapporterats frin Lund ellcr Lulcl. Denna art

lever typisktjust i kompost,fast stundom avcn i

murken ved
Ovcrraskandc var atti kompostcrna flnna dcn

salisynta Tenebrioniden Иわ/1ルイ,ρ /1ag″ ∫ わ〃́ ∫て′―

αrrrs Say,som dar var en vanlig art i sept.― okt.

1976,da lninst ett 100-tal imagines sanades fram、

daribland atskilliga nyklackta, Och aven nagra

larvcr. Undcr dc bada f61ande aren Observera―

des blott cnstaka imagines och di ocksa pa varen

(Sann01ikt ёvcrvintrade exemplar). Arten hade i

kompostcrna cn myckct bcgransad fё rckomst
och sagS Cndast i cn av dcm, som bcstod av
multnandc lё v och mossa rned riklig inblandning

av mёgliga tallbarr och kottar samt smagrcnar av

barr― och iёvtrid. Inga spar av arten i veden

kunde upptackas,utan den maste ha utvecklats i

可hiVa kOmpostcn.

И″力frορたαg“sb」ケS(′αr″ s anses vara en tiH

vart land maligen fl・ in Amerika inbrd art,men
som numcra i Syd―  och Mcnansvcrigc ar fullt
acklimatiscrad  och  ganska  utbredd  Enligt
Svcnsk lnscktfauna (Lindroth 1933)var nar
denna skrevs cndast ctt cnda svcnskt cxemplar

kint(StOCkholln,Mcvcs lcg.) Artcn har scdcr‐

mera patriffats undcr ratt varicrandc fё rhanan_

dcn,sisom i ruttnandc svampar(Palin 1953:18)

och under barken av en murken alrn med
svampbcliggning pa dcn harda vcdytan (Palin
1954:26).Dct nordligastc svcnska fyndet har

」OrtS Vid Ncdrc Dalalvcn(BaranOwski 1975:
112),dar artcn tagits undcr brind ckbark
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I samma komposthё g forekom ocksa rピ″ζゎ′・ル,

′72て
'′

′′
`,″

L, imagincs och larver,en ratt Ovanlig

plats for mJolbaggcn.

Ett stort antal Curculionid― artcr insamladcs i

komposthёgarna sarskilt undcr dcn kana arsti_

den,alla tillぬ 1liga bcsё kare,dock m● ligCn med

nagot undantag. Enstaka vivenarver fOrckom
nanlligen Ocksi. Endast cn av artcrna motivcrar

omnhmnandc Av G′・(,710ρS′77“

“
クι

`α

″∫BOh.in‐

samladcsi oktobcr 1976 3 cx i samma hё g som

Иレノ,ル●ρ力αg″s levde i.De brsta nordiska cx―

cmplarcn av G ′″α′″″″′Fs togs i Finland den 8/8
1941 i driftrand vid havskustcn cftcr stark SSヽ V―

storm i Karlby pl Kё kar i alandska skargarden

(Lindbcrg 1941)samt dC f6rsta svenska 6/5 1945
1 cx. pl cn ladugardsvigg vid Bergshamra gird

strax norr om Stockholln(Nyman 1946)och dCn

16′6 1946 1 ex.vinddrivct under torra tingruskor

pa den sandiga havsstranden vid Ava pa Gotska

Farё n(Palin 1947).ScdCrmcra har C.′ ″α′9″″″s

dcn 29/51965,ocksa som vinddriftttur,insam―

lats i stort antal(> 100 CX)pa st Karis6 efter

hard NO‐ vind(Lundbcrg 1967), vilkCt tydcr pa

att invasionen di skullc ha skett fran Estland

cncr Lcttiand.Artcn har vhl utbildadc nygVingar

och tordc vara cn god flygarc, som gcnom sin
kroppsbyggnad avcn tal vattcntransport  Fё r

nhrvarandc ,r dcn rapportcrad fran 6 svcnska
landskap:Sk.― Upl.,inkl.Gotska Sandё n

Artcns nhringsvhxt ar annu okhnd.E)ieckmann

(1961:67)har i Tyskland funnit tva irnagincs i
vissnadc bladroscttcr av Cッ ″οg′て,ssι

`777イ
′勇

'(.′

71α ′′

och ε″″″Irs('″Fs′ IIs Dcnna tistcl och en mcd

Cν″(,g′

`,ss″
″ nara bcsl読 ktad ёrt, Sy771/1y′ ″″

″ρ′α/1″た.ι′7pl,ar SOm ogris lnycket vanliga pa och

invid kompostcrna i Uncraker, va“ ёr jag vid
olika arstider sё kt vivcin pa sav五 l lcvande som

d6da exemplar av dcssa vaxtcr, mcn antid
fёrgavcs Gnag pa fruktcr,blad,stanl cncr rё tter

har ei hener kunnat uppthckas,och skalbaggcns

upptradande pa 10kalen ar allJttmt gatfunt.

Eme‖ ertid har Tor― Erik Lcilcr nyligcn meddc‐

lat mig,att han pa flcra platscr i Skanc och pa

01and insamlat imagincs av G″ θ″て,ρS′

“
α′″′

`α

′お

pa sandmarkcr undcr Sp′ ″g″′α α″ソ′77SFS, dar

enbart detta lkerogras vaxtc.ocksa systerartcn,

Cr(,77(′ ρs′rrrlarrrs F.,flnner man ofta sa,stundom

i stort antal Darf6r ar dct val tt helt utCSIutct,att

Sρ′′g夕′α kan vara naringsvaxten fё r bada arter_

na,avcn om angrepp med larvcr annu tt kunnat

pavisas br nagondcra av dcm tt heller vet man

med sakcrhct om′ 71rI′ 9Jrα′なacklimatierats i vart

land och dar fё rmar forё ka sigi dc aHra ncsta

″nden av artcn har hittills ttOrts vid ener nara

havskusten,dar dc uppCnbarligen haft att gё ra

mcd vinddrift.

I samband mcd irnagines― inventeringen i hё ―

garna harjag ocksa tagit t‖ Ivara larvcrna anting―

cn fё r konscrvcring cncr for uppfOdning och

kllckning av i all synncrhctindividrika smaartcr,

som latit sig isolcras Dct scnare fёttaringssattet

har i atskilliga fan lyckats,sasom t.cx.bctrhffan―

dc S′ ″たoグ′77ィ s ′αr′ ″α″s GyH., C′ッρr(,ρ /1agrrs― ,

Иノィ,″ ,α″′′,E72た
“

Irs― och C(,″ rJ(“″ね―arter,И 力αs―

1'′ ″″Sαグソ
`77α

 Waltl.,「ッp/1α

“
α sr′ ″(ο″′α L.och

ル′ll(′ ′′′′力′″rα Mrsh Av nagra artcr har cnbart

larvcr insanllats i kompostcrna, namligcn av
εα71′ /1α″′s― sp.,να′r/1ノ71ars― sp,J7α ′′て,(71′

“
″S― Sp.

(Sann01ikt ll′ g″′
`ο

″71isF.)och iamfё r ant av ιag‐

″′
“

カメ″′α L.,som var ganska vanlig i hё garna.
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