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Fynd av tre nya skalbaggar för Sverige
fRecords of three new beetles to Sweden]

GÖSTA GILLERFORS

Coccinellidae. Vid genomgång av skalbaggar in-
samlade på Gotland nära Fröjel kyrka 29.V. 1995

påträlfades en liten nyckelpiga, som visade sig
vara den för Sverige nya arten Nephus quntlri-
macultttus (Herbst). Djuret sändes till A. Piitz fbr
kontro1l. och han verifierade bestrimningen. Arten
togs vid bankning :rv små askar och hasselbuskar,
som växte på en torrmarkslokal med ett tunl jord-
täcke ovanpå kalksten i öppet solexponerat Iäge.

Närmaste kända förekomster ligger i norra
Tyskland, bl.a. vid Liibeck och i Schleswig-Hol
stein. samt i Lettland (Ftirsch 1967). Tidigare pu-
blicerade lynd från Danmark (Hansen l9-5 l) har
visat sig vara N. l.intonii (Donisthorpe). Nephus
quutlrinttcuLatu.i är vanlig i södra Europa rnen blir
alltmer sällsynt norrut och förekommer där 1rämst
på värmelokaler (Horion 1961). Det är den enda
Nephus-arten i Nordeuropa som har mörka täck-
vingar rrred fyra ljusa fläckar. Den är också bre-
dare än andra arter inom släktet.

Corticariidae: Latridiinae. Mögelbaggen
Enir:mus utriceps Hzrnsen beskrevs av Hansen
( I 962) efter exemplar tagna i Dyrehaven, Köpen-
hamn. Den är diirefter ej påträfiad i Norden. En-
staka fynd fdreligger l'rån Tyskland. i Schleswig-
Holstein och Niedersachsen (Zigler 1992). Den
level liksorn Enir:m.us testaceu,\ (Stephens) på

svarnpig ved. Mina två exenrplar tog jag i en

lövskogsdunge vid Lindberg nära Varberg i Hal-
iand den 26.IX.1995, vid sållning av mulm och
svampig ved i ett större röthål i en avblirst bjtlrk-
stam.

ErLicmtts a.tricep.s påniinner om E. testacetrs
men är tämligen lätt att skilja fiån den genom föl-
jar.rde karaktärer. Färgen är mörkare, framkroppen
nristan svartbrun, halsskölden med betydligt rnera
insvängda sidor och med djupare punkter på ovan-
sidan, täckvingarnas skuldror tydligare marke-
rade, mestasternums gropar större och djupare och
första bukledens längdlinjer längre. Penis är av

samma fbrm men ca dubbelt sii bred.
Inom samma skogsdunge harjag även tagit två

andra sällsynta arter Atomaria sculellttris (Mol-
schulsky), en sydlig termofil fuktbagge (Cryptop-
hagidae), tidigare endast känd frirn Gotland; och

Fig. L Viveln Gymnetron villosulum hur påtrtiffctt.s sont
nr fiir Sverige i Htrlltutd på snnpartud mark ntecL

d.l v e ro n i ka, .s o nt l a rv e n .fö ntu t d. l i g e n ntv e c k l a s p tt. F o t o :

Rune Arel.s.sort.

Gymnetron villosulunt (CLtrcuIionidae) has heen disto-
vered us new to Sweden. in Hal.l.ctntl province, ort srruntp\
grotrnd tvith Veronica scutellate, vvhic:h the larva prob-
ahh, devektpt on.

Stephostethtts alternan.s (Mannerheim), en i södra
Sveri ge sällsynt f'örekommande mögelbagge, knu-
ten till gamla lishögar.

Curculionidae. Två exemplar av viveln Grvl-
netron villosultrm Gyllenhal (Fig. 1) håvades på

sumpartad mark r,'id Hunnestad 12.IX.1993 nirgra
km NO om Varberg i Halland. Arten är ny f-ör

Sverige. Den ftjrekommer sällsynt i Danmark, där
den bl.a. är lunnen på Jylland och Själland.
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Notis/Short note

Larven utvecklas i galler i frökapslar av veronika-
ar1er, så som Veronica anagallis-aquatica, U. scu-
tellata och V. beccabunga. Förmodligen utvecklas
arten här på dyveronika (V. scutelLata) som är van-
lig på lokalen.

I Norden finns tre Gymnetron-arter som är
bundna till veronika-arter: G. villosulum, G. bec-
cabungae och G. veronicae. Alla tre arterna känns
igen på att halssköldens sidor är tätt beklädda med
fjäll. Hos G. villosulum är dessutom hela undersi-
dan försedd med ljusa fjäll. Täckvingarna är röd-
bruna med mörkare söm och tätt, ljusgult
behårade, oftast med en mörk fläck på sidorna.
Den är något större än de två andra arterna;2,5-
3,0 mm (Hansen 1965).

Tack
Ett varmt tack till Michael Hansen, Köpenhamn, som
har haft vänligheten att jämföra mitt ena exemplar av
Enicmus atriceps nted holotypen och bidragit med fynd-
uppgifter, och till A. Piitz, Eisenhiittenstadt, för kontroll
av Neph u s quad ri moc u I arus.
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Summary
Faunistic records ofbeetles new to Sweden are gi-
ven. The first find in Sweden of Nephus quadri-
maculatus (Herbst) (Coccinellidae) is recorded
from the island of Gotland. It was collected by
beating small trees of ash and bushes of hazel.
Enicmus atriceps Hansen (Corticariidae: Latri-
diinae) is recorded from the province of Halland,
SW Sweden. It is the first find in the Nordic
countries since the holotype was found in 1961 in
Dyrehaven, Copenhagen. Some characters are gi-
ven to distinguish this species from E. testaceus
(Stephens). Gymnetron villosulum Gyllenhal
(Curculionidae) has been found for the first time
in Sweden, collected on swampy ground in the
province of Halland, probably hatched from Vero-
nica scutellata.

G. Gille{ors, Maskrosstigen 23, 5-432 36 Var-
berg, Sweden.
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