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Alnön vid Sundsvall – en norrländsk utpost för sydliga
skalbaggar?
ROGER MUGERWA PETTERSSON, TORBJÖRN RAMQVIST & SVEN
HELLQVIST
Helgexkursion till Alnön
Norrlands
Entomologiska
Förening
genomförde en helgexkursion till Alnön i
Medelpad utanför Sundsvall den 27–29 maj
2016. Målsättningen var att bättre dokumentera insektsfaunan på denna ö och förväntningarna var stora då det under 2010-talet
gjorts flera oväntade fynd av mer sydliga
skalbaggsarter på Alnön. Hit hör bl a
kortvingen Aleochara spadicea, asbaggen

Silpha tristis och hundkäxbock (Phytoecia
cylindrica) i Smedsgårdens naturreservat
och viveln Trachyphloeus rectus på
Åsberget vid byn Släda.
Alnön är känd för sina vulkaniska
bergarter som ger höga halter av kalium,
kalcium och barium samt en rik flora på
nordöstra Alnön (Grundström m fl 2010).
Markegenskaper som också kan påverka
insektfaunan.

Figur 1. Sven Hellqvist vid den undersökta högen med stallavfall nära Stornäsets pensionat på Alnön. Foto: Torbjörn
Ramqvist.
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Stornäset, Åsberget och Smedsgården
Vi samlades vid Stornäsets pensionat för
övernattning där flera av oss med entusiasm
undersökte en stor hög med ladugårdsavfall
(Fig. 1). Sållning gav ett antal nya landskapsfynd för Medelpad. Både Torbjörn och
Roger hittade här kortvingen Gabronthus
thermarum (Fig. 4), ett kompostdjur känt
från södra Sverige upp till Uppland. Andra
fynd var bl a Atheta subsinuata med få kända
lokaler under senare decennier. Vi åkte i
samlad grupp till Åsberget och Släda där
undersökningen av en halmhög på gräsmark
vid lövträd och bäck resulterade i flera
landskapsfynd som exempelvis kortvingen
Stenus humilis (Fig. 2). En art som tidigare
var känd från södra Sverige upp till Dalarna
och Hälsingland, och som även hittades på
flera andra lokaler på Alnön under samma
dag.
Nya landskapsfynd var även kortvingen
Tachyporus quadriscopulatus (Fig. 3) och

viveln Hypera arator som båda hittades på
Åsberget vid Släda. Tachyporus quadriscopulatus är en torrmarksart som endast är
känd från ett fåtal spridda landskap från
Skåne till Piteå lappmark. Vid Smedsgården
påträffades kortvingen Lathrobium dilutum,
som även den är ny för landskapet, dåligt
känd och med spridda fynd.
Gista bäckravin
Vi besökte också de norra delarna av Alnön
och följde en stig vid Gista bäckravin (Fig.
5). Sidenglänsande jordloppa (Phyllotreta
nigripes) påträffades vid slaghåvning av
sommargyllen i vägkanten vid Gista, och
jordloppan Phyllotreta tetrastigma hittades
som ny för Medelpad på bäckbräsma
(Cardamine amara) i Gistabäcken, vid
vilken även den sällsynta och för Medelpad
nya kortvingen Ocalea latipennis sållades
fram. Dessa båda landskapsfynd fyller igen
utbredningsluckor i Medelpad, i likhet med

Figur 2. Ylva Nordström och Folke Gabrielsson vid halmhögen nära Släda på Alnön. Foto: Roger Mugerwa Pettersson.
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fynden av flera andra skalbaggsarter som
hittades under denna helgexkursion.
Driftrand och Gärdetjärnen
En driftrand på en flack havsstrand nära
Stornäset (utanför naturreservatet) gav även
en hel del fynd med bl a ny nordgräns för
Acupalpus flavicollis och Psammoecus
bipunctatus. En givande lokal om ej på
Alnön var även Gärdetjärnen nära Sundsvall
där bl a tre för Medelpad nya Stenus-arter
påträffades.
Helgexkursionen visade tydligt att det
finns skalbaggsarter på Alnön som har få
eller inga andra kända förekomstområden
norr om den biologiska norrlandsgränsen
Limes Norrlandicus, samt att det finns ett
skriande behov av dokumentation av
Medelpads skalbaggsfauna. Exkursionen

Figur 3. Den ovanliga sandmarksarten Tachyporus
quadriscopulatus, som på Alnön påträffades på Åsberget
vid Släda. Foto: Torbjörn Ramqvist.
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visar också hur mycket ny kunskap som kan
samlas in på en helg då flera entomologer
träffas på en relativt dåligt känd men
spännande lokal. En exkursion som gav
mersmak för deltagarna.
Skalbaggar nya för Medelpad
Samtliga arter insamlades på Alnön med
omnejd 27–29 maj 2016. Se Artportalen för
mer detaljerade uppgifter om fynden. Totalt

Figur 4. Den sydliga kompostarten Gabronthus
thermarum som hittades i ladugårdsavfall vid Stornäset.
Foto: Roger Mugerwa Pettersson.
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gjordes under exkursionen 50 nya
landskapsfynd av skalbaggar för Medelpad,
varav 43 avser kortvingar.
Carabidae, jordlöpare
Acupalpus flavicollis, rödhalsad
dammlöpare
Histeridae, stumpbaggar
Acritus nigricornis
Scymaenidae, glattbaggar
Scydmaenus tarsatus
Staphylinidae, kortvingar
Acidota quadrata
Acrotona pseudotenera
Alianta incana
Atheta amicula
A. castanoptera
A. cauta
A. dadopora
A. subsinuata
A. volans
Callicerus obscurus

Carpelimus elongatulus
C. pusillus
Cilea silphoides
Gabrius astutoides
Gabronthus thermarum
Gauropterus fulgidus
Gyrohypnus fracticornis
Ilyobates bennetti
Lathrobium dilutum
Leptacinus batychrus
L. intermedius
Lithocaris ocracea
L. nigriceps
Ocalea latipennis
O. picata
Omalium septentrionis
Oxypoda haemorrhoa
Phacophallus parumpunctatus
Pachnida nigella
Philonthus addendus
P. parvicornis
P. rectangulus
P. tenuicornis
Sepedophilus constans
Stenus circularis

Figur 4. Julia Pettersson, Torbjörn Ramqvist, Nils Ericson och Sven Hellqvist på bergknalle vid Gista bäckravin på
Alnön. Foto: Ylva Nordström.
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S. fulvicornis
S. humilis
S. incrassatus
S. flavipes
S. fornicatus
Tachyporus quadriscopulatus
Tetartopeus zetterstedti (= Lathrobium
punctatum)
Trichiusa immigrata
Silvanidae, smalplattbaggar
Psammoecus bipunctatus, strandplattbagge
Silvanoprus fagi
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Chrysomelidae, bladbaggar
Phyllotreta nigripes, sidenglänsande
jordloppa
P. tetrastigma
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