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Inledning

Denna artikel g6r inte ansprak pa att ge nagon

fullstandig forteckning ёver vilka skalbaggar
som lever hos vildkanin.Unders6kningen far ses

sonl en intrOduktion till hur man gar till vaga nar

man ska samla skalbaggar i kaningingar samt
vilka arter rnan kan vanta sig att finna.

Scdan gammalt ar kant att manga insektcr,
sarskilt skalbaggar,lever som snyltgaster i gang―

ar och bon av gnagare och inullvad.Gunnar lsra―

elson har lamnat myckct vardefulla bidrag om
dcnna sarpraglade fauna vid sina synnerHgen in―

gaendc studier av faunan i 01ika smadaggdiurs
gangar och bOn i Hasslehollnstrakten(Israelson

1959, 1960, 1961, 1962). En utredning ёver vild‐

kaninens inhysingar har inte 」Orts i SVerige,
vaゴёr jag sedan ett par ar lockats att studcra

dessa.Redan de fOrsta fynden var ganska mark_
Hga,och de fortsatta studierna har visat att fau‐

nan uppvisar flera sardrag gentcmot den hos

smagnagare Och mullvad.

Jag har tyvarr tt haft m● lighet att gё rajamぉ _

relser mcnan。 lika arstider.Det ar i stort sett pa

varcn och f6rsonllnaren insamlingar skett. In―

tressant hade varit att ha rned h6sten och fOrvin‐

tern i undersё kningen,vid vilka ttstider manga

diur ar aktiva och talrika

Jag har haft nttet att Vid atskllHga tillfhllcn fa

cxkurera tillsanllnans med Mikael Sbrensson,
vars stora intrcsse fё r och kunskap om markfau―
nan givit inspiratiOn till denna studic.

Undersё kningarna har g10rts i Skane.I vistra

skanc har tre 10kalerinventerats:Vellinge,Lund

och Revinge.1 6stra Skanc f6jandc sex lokaler,
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alla inom Degebcrgaomradct:Maltcsholm,Bor―

restad, Degeberga, Herremё llan, Drakamё Han
och Forsakar.

plletodik

Liksom lsraelson harjag praktiseratぬ 1langSt・

Kanincrnas gangar ar i regclに uupa.Dct ar natur_
ligtvis alldeles fё r arbetsamt att fё rsё ka grava ut
gangarna aven i den 16saste sand. Vid mina ut‐

gravningar har jag endast cn gang triffat pl ctt

bo. Vanligen slutar cn gang blint nagra meter
fran ingingshalet,i andra fan finns en ingang och

cn utging med nagra meter dem emellan.De
nesta gangarna anvands alltsi av kaninen sOm
skydd.Men dct har visat sig att nastan alla gang―

ar eller gingsystem,aven Om de inte innehaller

nagot b。 ,ar hemvist fё r skalbaggar Fanor kan
da“ёr sattas ut i alla gingar.Troligt ar dock att i

de gangar,jag fatt ett rikt utbyte av skalbaggar,

funnits ctt bo langrc in.

Dc ovan asyftade屁 11lorna ar vanliga glasbur―

kar,t.cx.syltburkar,sonl gravts ned vid ingang―

en till ctt kaninhal.Burkcn gravs ncd sa att rnar―

kytan Och burkcns 6ppning star ijamnhttd mCd
varandra.Ett tak(t.ex.bradbit)ё VCr burken f6r
att undvika rcgnvatten ar onё digt eftersom bur―

ken placcrats nagon halvmctcr in i kaningangen.

Det har inte gatt att satta burken mitt i gangen.

Den blir da snabbtigenfylld avjord cller sand nar

kanincn springer ёver den.Ett litet sidoutrynlmc

har istallet gravts ut dar burkcn far sta.Kanincn

arintc intresserad av burken,sOm dar6rfar vara

ifrcd Om man」 ort sOm Ovan bcskrivits.Som atcl
har med fё rdel anvants fisk. En litcn bit laggs i
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burken tillsammans incd fuktig sand fOr att hind‐

ra uttorkning.Vid uttorkning saknar fisken lock‐

effekt.Vidare dёr snabbt de eventucnt nedram_

lade skalbaggarna

Man kan givetvis satta tvi eller flcra fallor i

varJe gang. F五 1lorna vitlas relativt ofta, garna

var rJardc dag OCh hclstinte scnare an mellan tva

veckoslut Franl pa fёrsonlmaren maste dc vitt―

jas innu oftare. Dcls ruttnar flsken snabbare,

dels ar dodgravare Och andra kadaveristcr rnyck‐

ct aktiva,va“ёr ett si stort antal diur samlas att

dc krossar cner ater upp varandra.

I denna undersё kning har inga arter som kan

kallas asatarc medtagits. Det har blivit en sub‐
jekt市 bed6mning fran fall till fall宙 lka artcr,som

kan anscs bundna till kanincns gangar. I nagot

fall har tveksamhet uppstatt.

Resultat

l det fё bande kOnlmcr vattc lokal dar nagOn
fingst har uppbringats,atttas upp med kort bc‐

skrivning av biotopen samt de erhallna(巧 uren.

1.veninge. Lokalen ar cn kalkgrusbackc i syd‐

vastHgaste Skine l eJ fullt exponcrat ligc. Ka―

ningangen har insepktcrats en cnda gang, den
318.77,och nagon ttilla harinte satts ut.De arter

som patraffades, krypande ganska langt in in
gingen,var de bada Nα″g″ s‐ artcrna ακlsο′ο″ο―

J′′s Spence ochッ
`′

οχ Spence,bada i antal.Fyn―

det ar av visst intresse, dl ingen av dem har

tagits vid nagot annat tillfhllc hos kanin.

2. Lund Exponcrade lerkunar med nagon san_
dinblandning i narhcten av H`万 ea. Under tiden

7.4-1 6 77 utfё rdes en noggrann observation av

ぬ1lorna som da hade satts ut vid Lunds renings―

vcrk.Ovantat vanliga artcr var de cjestお ga

tagna Carο′sc力 り sο ″
`′

ο′グ
`s Panz.ochき

、θ″οra

′α″θ′οχα M. et Rcy(BaranOwskl 1977). Spar―
samma var Prο

“
αρ力ag′s″′グJ′s Rey,Carορs

ノンSC“ S Panz。 (6 ex),″′r′″ο′力ο′s prα′ッ′″s Er.,
И′′οc力α′αε〃″′ε

“
′ο′

“
″ Kr.(BaranOwski 1977)

och Oχッροグα′ο″g″′SM.et Rey,medan 2“ ″ル

“
Sルセ′′

“
SF.och Иrル′α′●らr″′s Kr.(Bara‐

nowski 1977, 1978)togs Vardcra en gang.Varen
1978 pr6vadcs en annan lokal,vid St Lars,Inen

dar ёvcrsvaminadcs alla ttillor av smaltvattcn

fran Httc a.En vittining hannjag med,den 15.4.

Konstigt nog fanns ingcn av dc ovan uppraknade

arterna,daremot l cx av vardcra Prο
“
α′力αg“ s

s″ bップ〃οs′ s Gze,C力ο′′ックαg〃Fs 111,Caroρ s′πο‐

″Jο F och 2rr′ ′′′s′ο″gFθο″κ′s Kr.

3. Revinge. Lokalcn, som ar cn sandsluttning,

ligger inot 6ster.I Fnarken finns cn svag inbland―

ning av lcra.Runt det enda kaninhilet som un‐

dersёktes (den 29 3 78)vaxtc tat mOssa som

画Orde att fuktighcten bibeh61ls langre in.И ′′οc―

/1α ″αεク″′εク′ο″′″マ Kr.upptradde i ganska stort

antal,annars fanns bara nagraル f′εrο g′ο′′α κJグザ‐

εο′α Frm.somju normaltlevcri bon av backsva‐
la.Det bё r tillaggas att diuren inte togs iぬ lla

utan rafsades fram i sandcn vid kantcn av halet,

dc ncsta i mossan. Dct ar ganska uppenbart att

artcrna ar tidigt frammc pa aret(nagon varvarmc

hade intc infunnit sig annu).

4 Maltcsholln.Lokalen ligger i ganska skuggig,

h6gvhxt bokskog.Inte hellcr har har fhHor prak‐

tiscrats. Den 18.8.77 krё p l ex av 2′ ′グゴ″sJ″‐

ソ″′αι Grld.l cn kanlngang.

5. Borrcstad. Lokalcn ar en 16vskogskant,som

sluttar inot norr,Incd nastan rcn sand i marken.

Kaningangarna ligger pa gransen mellan 16vsko‐

gen och en akcr.Den 10.5.77 togs ett sallprov av

16v som l髪3iingangen till ett av halen mcd rcsul‐

tatct 2 ex 3y′カピ4″sε
“
rrFs′ Leach. Under hela

april 1978 fё rsags flera gingar med 屁11lor som

Vitlades var helg.Carορs c力 rysο″
`Jο

′″′s Panz.

var rcna ograset undcr hcla manaden,vanligare

an nagon annan art l nagot ener nagra ex sanlla‐

dcs Carο′s‐ arternaノ ン′igJ″οS″ S Er.,た J″♭ップSpen‐

ce och rrJsr′s Panz。 ,Incdan s′べusc″S Kelln.,en

sonl sallsynt betraktad spccie,var vanligarc.Av

ёvriga coleoptcrcr stts endast nagra οxッ′ο′θ

′ο″g"′SM.et Rcy och И′′ο
`力

α″αc夕″Jε

“
′οr′

“Kr.

6.Dcgeberga. Lokalcn ar en grusvag i 16vskog,
huvudsakligen bokskog.】 Detta ar den enda loka‐

len darJag undersё kt ett kaninbo.Boet,som lag

ca 70 cm underinarkytan vid grusvagkanten,var
ett grisbo,dock ёvergivet och gaminalt.Kaniner

hadc sakert inte vistats dar pa lingc.Resultatet

var ocksa ovantat magcrt. Den ll.5。 77 sallades

salunda fram de fyra Cα ′ο′s― artCrna cο ″αεJ″

“
s

Kelln.,″ igrj′α Er.,s“ Jが%sc“S Kelln.och rrJsrJs

Panz.,alla nfttot Sanar frekventa.

7.Herrem61lan.En sandig tanbackc at sydvisti

mycket varmt lage.Dc fem kaningangarna hade



gravts lhngst ned i backen dar tallskogen slitade

och ёppna, sandiga bctesmarker vidtog. Fa1lor

sattcs ut i b6可 an av april 1978 och vitladeS ined

jamna mellanrum till i slutet av m可 .Faunan var
mer varierad an pa dc ovan behandladelokalerna

och flera intressanta fynd giOrdes.Allmanna hela
perioden var CarOps ε力rySο

“
′′ο′αιs Panz.,P′ ο‐

“
α′力αg′s″′′′

“
s Rey,Oqpοグθ′ο″g″θS M.et

Rey,И′′οεЙα″αε夕4Jε

“
′0″′″ Kr.och C,pr9′―

力αg′s グお″″g〃′″グ″s Sturm. Cα rορs s“式usε
“
s

Kcln.var till en bё ttan fatalig men antrttrades i

slutet av april och i mtt i StOr mangd.cり ρ′ο′力α‐
g″s′ ilο s“ s Gyll. var sansynt Och 6vriga artcr

togs ana i ctt cx. Den 15.4 fingades salunda

C力ο′
`ν

αブ′α″″′′′Britten,И rЙ′rα カッι″Jグα Sharp
coh И′′οε力α′αs′αグピε′α Er.,den 22.4C力οJθッα

οあ′ο″gα Latr.,dcn 9.5C力 ο′θッαノag″′ιzJ Jeann.

och siutligen den 23.5 PrFs′ ο′ッCカンS ′′r″ JεοJα

Hbst och Cれ α′力ο″ε″s ″α″″ι′′″s′s Mars Av
dcssa anses den sistnamnda vara en art som till―

hёr fagClbOn mcn kan nagon gang tas pa ltel.

И
`力

′′αカッわ″′グα―fyndct ar av intresse,eftersom
arten, som i Svcrigc har tagits pa tradsvampar

och vid tradsav,11)anmark har uppgivits fran en

gravlinggang.C力 ο′ιναノ′α″″′′J ari svcrige kand

fran ett par lokaler i norra Skane.P″ Js′。れッελ′s

′′″″′εο′α var kanske inte helt 6verraskandc,cf‐

tcrsom jag sedan S6rensson's fynd i cn kaning‐

ang(sc sё rcnssons artikel i detta httfte)nlisS‐

tankt ctt samband med kanin, intc minst mcd

tanke pa att Lindroth(1945)har meddelat fynd
hos kanin i utlandet. I Svcrigc har P. ′′′′JcO′α

tidigare ansetts vara en synantrop art och har

inte patrarats utomhus.Dc manga fynden i dct
fria i Skanc pa senare ar(till Vilket jag tankt

atcrkomma宙 d ett senare tillぬlle)har enligt min

mening samband mcd utvecklingen i kaningang―
ar

8. Drakamё llan. Denna intressanta lokal ar de

helt ёppna, varma sandbackarna nagra knl in‐

nanf6r kusten.F,1lor har arrangerats i nagra ka_

ninhal i april och b6可 an av maJ,bade 1977 och
1978. Carops c力 rySο″′′οJグ′s Panz. fanns i
mangd ittillorna i apri1 78 men avtog sedan mar―

kant. Liknandc var f6rhallandet med 2″ ′グルs

″′grοcοι′
“
′ι
“
S Fauv. som 24.78 togs i ganska

stort antal(aven av Mikacl Sё rensson)Inen sOm
scnare var fё rsvunnen fbrutonl l ex den 9.5.78.

En vanlig art vid Drakam61lan var ocksa Hc′ ′_

″ο′力Ops′″αaッゴ
“
s Er.,blde 77 och 78.Resten av

de hittills observerade artcrna var sallsynta.И Jι―
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οε力α″αε
“
″Jε

“
′ο″′″η Kr.upptacktes i apri1 77 i 4

eX(BaranOwski 1977)och var dess fё rinnan kind

i ett svcnskt cx.Carο′s″
`s′

ゴKrog.,2“′グルJS

プレを″″sF.och 2′′グルSれッ″α′Grid.patraffa_

des en och annan gang,Inest i ap五 1.

9 Forsakar.Lokalen(Fig. 1)Hknar till topografi

Drakam611an och ar en sandig, kalkHk backe
med rik vegetation. Den liggcr mot ёster och

sё der ett stycke ovanfёr hotellet i Forsakar.Den

kanske intreSsantaste lokalen av de som under‐

sё kts.Redan en fOrsta inventering av en kaning‐

ing dcn 10.5。 77, da tturen handplockades,gav

C力ο′
`ッ

αα″g“ srα′αF.(l cx),Car9ρs cλζysοИttι ‐

Jο Jグ′s Panz.(l ex),P力 J′οれ′カンs cο″
“
SC″ S Gr.(1

eX), 2“θグJ“ s ″′g″ο
`ο

ι″
“
′
`“
S Fauv.(l ex)och

ル ′′″ο′力ο′sρ′α′ガ
“
s Er.(2 ex).De fyra brsta

har tidigare pubHcerats(BaranOwskl 1977).I ap‐

ril och nl可  1978 fё rseddes scdan nagra gingar
med ttillor. Ytterligare l ex C力 ο′ιッαα″g“ s′α′α

kunde p10ckas den 22.4.78.cα ′οps cカッsο

“
ι′ο‐

Jグ

`s togs regelbundet och erhё
lls dessutom i en

vanlig fallgrops屁 11la utanfё r kaninhalen den
6.10.78.P力 J′ο″′力

“
s cο″

“
SC′ S SOm ju Var ny fOr

Sverige och fortfarande bara ar kand fran denna

lokal antra“ ades i 2 cx dcn 9.5.78, i l cx den

23.5.78 samtil ex den 2 9.78.Det sistnamnda ex

togs utanf6r kaningingarna i en vanlig fallgrops‐

ぬ1la.Arten kan tydligen tillfhlligt lamna det un‐

dettOrdiska levnadssattet. Av 2“ ιグ′″S″ Jgrοεο‐

′″
“
′′
“
s fanns 4 ex den 15.4.78. Ganska vanliga

artcr var宙 darc Cα rορs s“ I」″sc“ s Kelln.,И ルοε‐

力α″αθ
“
″′εンあ″′

“
Kr.och Hts′ι′

“
α′g′κα′

“
s Er.

Den sistnamnda ar en karaktarsart fёr gamla,

ёvergivna inullvadsbon.Den 15.4.78togs l ex av

C力ο′ιッαοら′ο″gα Latr.,Carορs″な′′εαれS Spen―

ce,♂И
`do″

cα s′α″′″s Gr.och И′ιοεЙα″α sρα′J‐

ε
`α

 Er.samt den 29.4.78,slutligen,l ex av Oxy‐

ρο′a sρ′θ′αιピJお Mark.

Diskusslon

Mcd en rcltivt enkcl lnetodik kan man under‐

sё ka skalbaggsfaunan i kanincns gangSyStem.

An sa lange har bara fisk testats som atel men

med gott resultat.Andra typer av lockmedel kan

kanske visa sig vara annu bittre. Faunan har

undersё kts pa varen och unders6kningar pa h6s‐

ten kan mycket val ge ёverraskande resultat.

Faunan varierar en hel del,bade kvalitativt och

kvantitativt,fran lokal till lokal,frin kaninging

till kaningang.Lokalens exposition och markens
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Fig.l l dessa gangar av vildkanin vid Forsakari Skane har antrttrats bl a c力 οJ′ックα″g″ s′α
`a

F.,Ca′ορs cカヮsο″ι′0″ιS Panz.,fИ ′′ο″οasra″
`″

s Gr.,P力 ilο″′力
“
s cο″″sc“S Gr.,o″ιご′′S

″なЮεο′″″′′
“
s Fauv.och Иルοc力α″ ε

“
″c″′ο″″ Kr.

Rabbit burrows at Forsakar, Skane,where the beetle species mentioned above were found

Photo:the author 22 ApHl 1978.

beskaffenhet kan ha bctydelse. De basta fangs_

terna har glorts pa varma sandmarker.

Allt sonl allt har 40 arter konstaterats i kaning‐

angar.De flesta av dessa ar ei bundna till vildka‐

nin utan kan leva i andra diurgingar.Flera arter

ar emellertid mycket vanligare hos kanin an
hos andra smadaggttur,Vilket ar den vasentliga

skillnaden gentemot t ex. rnullvad eller vatten‐

sork. Tvi arter, Pた J′οれ″あ
“
s cο″

“
scン S Gr. och

ノ4′ιοε力α″α ε′れ′ε
“
′ο″

““
 Kr., har i Sverige inte

hittats annat an i kaningingar eller i dess ome‐

delbara narhet.
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