
Aphodiug-arter i ilgspillning (Col. Scarab.)
Nagra intressanta fynd frin Vetlanda・ trakten pl

Smll五 ndska hbglandet
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Di jag fёr ett par ir sedan helt ёverraskande fann ett exemplar av ttρ flο―
dピas nθ mο rarお Er.i algspillning vid Hjlltaryd(12 km vister om Vetlanda),
vicktes lllitt intresse fbr en narmare inventering av dyngbaggefaunan i alg―
spillning. ス. nθmοrarピs visade sig nalnligen vid en kontroll i Catalogus
Coleopterorurl■ (1960)inte tidigare vara uppgiven fё r Smiland, vilket kan
synas en smula ёverraskande, di den pitraffats sival norr som sё der onl
detta landskap; lit vara att de nordskinska fynden ir fitaliga. Arten kan
visserligen vara fё rbisedd――insalnling i algspillning ar kanske inte si vanlig
―-lnen det b6r dock observeras,att brё derna Gaunitz,erkint flitiga sanllare,
inte antriffat den vid sina smilandska exkursioner.De saΠllade bland annat
manga lr vid OsterkOrsberga,knappt 2 111il frin lllina egna undersё knings‐
lokaler.

GenOIn att fё lja ilgarnas uppehallsorter under sonllnaren och hё sten,och
genom anvisningar frin ilgjagare i trakten, kunde jag bilda lllig en god
uppfattning On■ , var lllina insalnlingar bist borde sattas in. salnlnanlagt
5 1okaler inventerades,frilllst under 1968:(1)Fδ rθごa,6 km nordvist om
Vetlanda.Syd6stsluttning med en Och asp.(2)Rdgs′ δ,14 km vister om Vet‐
landa. Lokalen ar hёgt beligen pl en is strax intill Eman och ir bevuxen
ined tit barrskog。 (3)S■fr。,23 km sydё st om Vetlanda.Lokalen ar bevuxen
med gles skog och sluttar ned mot Skirё sjёn;den ar den l.est solexponerade
av de unders6kta biotoperna.(4)Kθ rfirslο rρ, 3 km norr on■  Vetlanda. En
mycket fuktig och starkt beskuggad 10kal, bevuxen med blandskog (starkt
frekventerat drickstttlle fё r algar)。 (5)」 EA・θndss′Oll,S農lleryd, 8 km nordvist
om Vetlanda. Av en back genomskuren, ganska fuktig dalsinka; 16vskogs‐
bevuxen (IneSt Salix‐ arter). Samtliga 10kaler inventerades vid skilda till‐
fallen mellan 20 april och ll majo Salnmanlagt 27 hё gar algspillning under‐
sё ktes.

F61jande arter erhё lls vid insamlinganla:ス ρhοごゴIIs brθ υゴs Er.(2 exemplar,
Loka1 3 och 4),A.cOnsρ urCαι

“
sL.(2 exx.,Loka1 2),ス .Payk口 rrご Bed。 (l ex.,

Loka1 4),4.Prο drοmIIs Brahm (4 exx.,Loka1 1,2,4),ス .sab“ Jicorα Tholl.s.

(l ex.,Loka1 2),A.ノ fr21θ farfIIs L.(Loka1 1,3,4,5;delvis riklig f6rekomst),
4.nθ mοrαJis Er.(talrik p■ Loka1 l och 4), ■. αιιr DeG.(l ex., Loka1 3),
4.ノasciartls 91・ (talrik pl Loka1 1,nagra exx.pl Loka1 4 cDch 5).
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De representerade arterna fё retrttder olika ekologiska specialiseringar,s0111

kan uppdelas silunda(enl.Landin,Opusc.Ent.Suppl.XIX,1961):Earylο ρα

αrιθr, som utan inarkant specialisering fё rekonlmer blde i exponerad och
sluten terring(■ .′9rο (rror21uS,ス .srfb′ J:ε Orα,■ .ノごmθ farf“s,ス .αιθr);ο rFgο fOF9α

arオιr,sonl alldeles ёvervigande antriffas inonl en viss,i detta fall beskuggad
eller itlll■ .f6ga exponerad lokaltyp (_4. brθ υis,■ . conspurcalas,ス .ραyl・

“
Jrf,

ス. ノaSCiar“ s ol.); Sι θrtOrOρα rI「ιθr, helt bundna till en besthmd lokaltyp, i
detta fall beskuggad terring(hir endastス .nθ nlο rarfs).

Eurytopa arter ir i regel allminna och nler eller nlindre vitt spridda,och
ovanstiende kriver inga sarskilda kol■ mentarer.De oligotopa formerna kan
upptrida i fullbildat stadium bide i ёppen mark och i skog, lnen di deras
larver, eller nigot enstaka larvstadiunl, kriver mer speciella omvirldsfё r―

hillanden,blir ocksi arten son■  helhet lller koncentrerad till vissa biotoper

(dir larverna utvecklas). Ett bra exelmpel pa det senare fё rhillandet ar
Aρ flοごfus brθ :,ビs. I tidigare litteratur, bldc svensk och utlindsk, uppgavs
arten alltid vara sinsynt och leva i ёppen terring, t.o.m. pi sandiga dyn_
onlriden. llIIan har senare funnit, att den i skogsinark och ёverhuvud taget
mera sluten terrang ingalunda hr speciellt Ovanlig;den ir dessutom utbredd
ёver hela landet. Problemet kunde lё sas, nir artens larv blev nirmare stu―
derad. Det visade sig di, att tidiga larvstadier ar myCket vttrn■ ekinsliga,

vilket hindrar dem att ёverleva och utvecklas i fritt exponerad spinning。
De utvecklas pi beskuggade biotoper; det ar dirfё r naturligt, att man i
fёrsta hand iven finner de fullbildade skalbaggarna i skogsn■ ark.Fёrhillan―

det ar troligen detsamma f6r ёvriga ovan uppriknade oligOtOpa arter. Nar
det giner den stenotopa ス. nθmο raris ir iven det fullbildade djuret kins―
ligt fё r hёg virme, och arten blir silunda helt bunden till skuggiga bio‐
loper. Det har tidigare antagits, att de i skogsmark levande arterna varit
bundna till en viss typ av spillning,i dessa fall ilg‐ Och annan viltspillning.
Senare har det avs16jats, att det ir ridande omvirldsfaktorer, frin■ st teⅡl‐

peraturfё rhillanden,sonl五 r avgёrande(Landin,op.c.).
Att de lllestadels i skog levande arterna inte ir specialiserade pl en enda

typ av spillning har jag sjilv erfarit.Silunda har i Vetlanda― traktenス .ρay―

■・口′ri och A.ノ ascFarus visat sig upptrida talrikt inte bara i ilg― utan iven i
kospillning(iakttagelser frin september 1970).

Fёr art― och kontrollbestimningar, sarrlt fё r givande meningsutbyten vill
jag framfё ra ett hjartligt tack till docent Bengt‐ 010f Landin,Lund,Och jag‐
mistare Stig Lundberg,Lulei.
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