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The first find ofthe weevil Polydrusus impressifrons Gyllenhal in Sweden and Scandinavia is
presented. Diagnostic characters are forwarded and illustrated, and a key to separate P
impressifrons from the closely related P. Jlavipes (DeGeer) is given.
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Fyndomstiindigheter och utbredning
Det fdrsta nordiska fyndet av den grdna viveln
Polydrusus impres s ifrons Gyllenhal anmiildes ny-
ligen av Alan Dufberg i Entomologiska Siillska-
pets i Lund tidskrift Fazett (1994:29), och han gav
ocksi nigra kommentarer till sitt fynd. Eftersom
arten torde vara en ny bekantskap ftir de flesta,
iimnar jag niirmare kort redogcira fiir nigot om
fyndomstiindigheteq utbredning och viktiga skil-
jemiirken gentemot ndrstiende arter.

Det hittills enda skandinaviska fyndet gjordes
av Alan Dufberg den 9 juni 1986 i en villatriidgird
i Limhamn i scidra delen av Malm<i i sydviistra
Sk6ne, ca 1,5 km frin havet. Ett exemplar som up-
penbarligen sviirmat i eftermiddagssolen tillvara-
togs. I tradgerdens omgivningar viixer bl.a. bjdrk
(Betula sp.), pil (Salrx sp.), Crataegus spp., syi6n
(Syringa vulgaris) och k<irsbiir (Prunus sp.), men
aven etskilliga utliindska och importerade viixter.

Fyndet uppmiirksammades inte genast, efter-
som det antogs tillh6ra den ej ovanliga och niirsti-
ende arten P. Jlavipes (DeGeer). Lingt senare fick
jag tillftille att studera exemplaret. Forst efter jtim-
forelse med ett italienskt exemplar av P.

impressifrons fbrvarat i Zoologiska museet i Lund
(ZML) erhdlls klarhet i frigan. Arten upptages ej i
Viktor Hansens viveldel i Danmarks Fauna
(1965). Diiremot behandlas den i Smreczynski's
bearbetning av de mellaneuropeiska artema av
underfamiljen Brachyderinae i serien "Die Ktifer
Mitteleuropas" (1981) och av Dieckmann i hans

serie av revisioner av mellaneuropeiska vivlar

(Dieckmann 1980). Enligt Dieckmann (1980:236)
kan den livniira sig pi en ling rad arter buskar och
ldvtriid, bl.a. ek, bjdrk, bok, al, alm, siilg och hag-
torn, varfiir den verkligen ftirtjflnar beteckningen
polyfag.

Frin Danmark loreligger iinnu inga kiinda fynd
(E. Palm in litt.). Enligt de uppgifter som Eivind
Palm sammanstallt over arten er den tidigare kAnd
frin Nordafrika samt Viist-, Syd- och Mellaneu-
ropa (inftird i Nordamerika). Siirskilt utbredd och
stiillvis vanlig tycks den vara i bergstrakter, exem-
pelvis i sddra Polen. Pi sliittlandet mot norr avtar
den snabbt ftir att endast ytterst sporadiskt upp-
triida norr om en linje i hOjd med Berlin. Den iir
dock kiind fr6n ett par kustniira tyska lokaler i
Schleswig-Holstein, bl.a. Kiel, och Gdansk-regio-
nen i Polen, samt uppgiven iiven fr6n Lettland.

Kiinnetecken
Till det yttre, siviil i ftirg som kroppsform och
storlek, liknar P impressifrons mycket P. /lavipes.
Emellertid har det under l6ng tid ritt oklarhet om
till vilket undersliikte den skall floras. Exempelvis
menar Smreczynski (1981:243-44) att P. impres-
sifrons och P. flavipes brir ft)ras till olika under-
slikten av sliiktet Polydrusus. Smreszynski
(1981:243-44) indelar Polydrusus (: Polydrosus
sens. auctt.) i elva undersliikten, varav fem iir fiire-
triidda i Sverige. Till det artrikaste undersliiktet,
Eustolus Thoms., anser han att bl.a. arterna
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Fig. I -2. Huvud (hane) sett ovanifrdn av vivlarna ( I ) Polydrusus llavipes och (2) P, inpressifrons. Den senare arten
togs nyligen i Limhamn i Shine som ny fr)r Norden. Skalstreck = 0,2 mm.

Head (male), dorsal view, of(l) Polydrususflavipes and (2) P, impressifrons.

cervinus (L.), pilosus Gredl. och impressifrons
Gyll. hdr, medan P favipes och P. pterygomalis
Boh. tillhdr Tylodrusus Stierl. Dieckmann
(1980:234) anser daremot att P. impressifrons ge-
nom avsaknaden av tandade lir och annorlunda
utformade antennff,ror bdr brytas ut rr Eustolus
och dverforas till Tylodrusu.s, en isikt som ktinns
befogad. Huruvida den nuvarande indelningen i
underslAkten verkligen reflekterar en naturlig
sliiktskap iterstir dock att utreda. Vissa detaljer i
Dieckmanns system synes alltfiir oklara ftir att
motivera en strikt uppstiillning i undersliikten.
Mihiinda vore mer praktiskt att i stiillet ftilja en

uppdelning pi informella artgrupper, tills vidare
utan ftirpliktande ansprik pi <imsesidig sliiktskap.

I regel iir arterna inom bida undersliiktena gan-
ska liitta att bestAmma pi de karaktArer som gives
av exempelvis Hansen (1965). Emellertid behand-
lar inte Hansen P. impressifrons, vilket diiremot
Smreszynski grir. Fcir att komma rlitt i den senares
bestiimningsnyckel till undersliikten b<ir man g<ira
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sig bekant med vissa diagnostiska karaktiirer, bl.a.
antennfirornas utseende och tinningarnas rund-
nrng.

Nedanstiende nyckel, som delvis bygger pi
Dieckmanns och Smreczynskis arbeten, tar upp de

viktigaste artskiljande karaktiirerna mellan P
Jlavipes och P. impressifrons, och vissa har iiven
avbildats i Fig. 1-6. Fcir dvrigt mi niimnas att P
impressifrons iiven stir niira P pterygomalis och
P. corruscus. Den ftirra kiinnetecknas av svarta,
niistan kala buksegment (utom fbrsta ledens si-
dor), och den senare, en sydbaltisk art som iinnu ej

antriiffats i Skandinavien men mihiinda kan finnas
hos oss, utmiirks bl.a. av ljus och fin, helt nedlig-
gande tiickvingebehiring.

Bestiimningstabell
1. Tinningar kortare och med svagt bukiga sidor;

ogon st<irre, kraftigt utskjutande (Fig. l). An-
tennfira bakit och mot ovansidan otydligt av-
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Fig 3-4. Huvud (hane) sett frdn vdnster sida av (3)

PolydrususJlavipes och (4) P, impressilrons. Skalstreck
= 0,2 mm

Head (male), lateral view, of (3) Polydrusus flavipes
and (4) P, impressifrons.

grensad, i ftirliingningen bakat nedb<ijd mot
ogats underkant (Fig. 3). Tiickvingarnas mel-
lanrum med liingre, tiitare uppstiende beh6-
ring. Det enskilda hiret <iverlappar roten pa det
ntistfiilj ande (Fi g. 5 ).......... ...JI avip e s (DeGeer)

- Tinningar llingre och med raka sidor; ogon
mindre, mindre kraftigt utskjutande (Fig. 2).
AntennfAra kort, bakit och mot ovansidan
skarpt avgrdnsad (Fig. 4). Tiickvingamas mel-
lanrum med kort, niistan nedliggande behiring.
Det enskilda h6ret nir ej det niistfoljandes rot
(Fig. 6)......... .............. impres sifrons Gyllenhal

Tack
Ett varmt tack till Alan Dufberg ftir bistind med fynd-
uppgifter och tillstind till publicering. Ett siirskilt tack
till Eivind Palm (Follenslev) lor tillfltelse att i ftirvag
anv?inda de r6data han med stor mdda hopbragt for pu-

Wveln Polydrusus impressifrons i Sverige

Fig. 5-6. Trickvingebehdring pd strimmellanrum I -3 hos
(5) Polydrusus llavipes och (6) P, impressifrons. Skal-
streck = 0,2 mm.

Elytral pubescence on lst to 3rd interstices of (5)

Polydrususflavipes and (6) P, impressifrons.

blicering om danska och sydsvenska vivlar i andra sam-
manhang och ftir kommentarer till manuskriptet. Roy
Danielsson gav mig godhetsfullt tillst6nd att inspektera
samlingarna pi Zoologiska museet i Lund (ZML).
Katrin Srirensson-Persson renritade ftirtjiinstfullt teck-
ningama ftir vilket hon hjiirtligt tackas.
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