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Sverige nya vivlar (Col. Curculioniilae)
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Yiylarna htir till de skalbaggsfamiljer, som ansctts vara biist undersijkta i
Sverige. Anmirkningsyiirt :ir dirfiir att under de senaste iren ej mindre in

tio ftir landet nva arter kunnat pAtriiffas. Delvis har detta skett genom
systematiskt letande pi viirdviixterna, rnen i flertalct fall har fynden gjorts
rent slumpartat.
Fyndet av Apion simum Gerur. i Ostergdtlards skirgird har publicerats
dels i Op. Ent. Supl. XXXI av Gtista Gillerfors, dels anmdlts i Op. Ent. 1966,
sid. 176 (Lundberg), medan fynden av Ceuthorrh(Jnchus ignilus Gerrn. och
ftam1lei Bris. saurt Ggmnetron hispidunt Brull6 komrner att behandlas av
uppliickaren Bengt Ehnstriim. Iryndet av Smicronyz jungernranniae Reich.
pi Oland har redovisats i Op. Ent. 1967, sid. 230 232 (Lundberg). Fiir tivriga arter: .lpion fluuirnunum Gyll., Trochgphloeus hegmesi IIub.. -{calle.s
camelus b-.. Scleropterus serrclus Germ- ibida sistnimndd omniimnda i C)p,
Ent. 1966, sid. 177) s nt Ceuthotrhgnchus puttcticollis Bohem.. har vi \'alt
att hiir geruensamt anmila fynden.

l. Apion f luuimanum Gyll.
l'yndet av Ggmnetrcn hispidum, som Ehnstrdm gjorde 1966 ute pi kalkdn
Persti utanfiir 'I'ros:r, lockade till ett besiik di man kunde y:inta sig -tytterligare roliga vivlar pa denna ti med hiinsyn till den intressanta kalkfloran
som finns diir. f)en 27 augusti 1967 besiikte den ene ar. oss (Lundberg) i
siillskap med Rickard Baranovski och nagra botanister, bl.a. fil- dr. \{nns
Ryberg Persti. Gynnetron hispidum fiirekom allmdnt i viirdviixten gulsporrera \Linoricr uulgaris) efter strinderna och imagines hiill just pe att krypa
ut ur starngalhen. \-i koncentrerade oss pa slaghavning och bl.a, ignade vi
oss et att sliL piL Hgpericum perfotetum, viirdviixten for -lpion simurn. I,ltt
flertal sma,lpion erhiills ocksA, men det visade sig snart att dc hirll fill pi
den kungsn)'nta loigenum oulgtrre), som fanns irxprdngd hrir och dir.
l'ln studie av \-ictor Hansens )Fortegnelse over: Danmarks billerr, som var
nred, avsltijade att det borde vara Apion flauimanum, och kontrollbestemning hemma visade att det verkligen var den arten, som dessutom befarrrrs
vara ny fiir Sverige, niirmast piitriffad i Danmark. Detsamma geller f.d.
iven f6r GlJrnnetton hispi<lum, medan .{pion .simrrm iir tagen ocksi i Finland. llan miste friga sig-vad som iir orsaken till att dessa arter ftirekommer ute i Siidermarrlands-Ostergd_tlands skdrgird men inte pirtriiffats efter
exempelvis Skinekusten eller pi Oland. Sannolikt kan rnan vrinta sig finna
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2. T ruchuphloeus heymesi Hub.
Vid sillning av friina i kanten av en bhck vid Kullen i Skene erhiills ett
exemplar av denna nirmast fran Danmark kinda art den 3l mars 1961
(Olsson). Arten ir uppenbarligen ftirbiscdd dfl ett l5-tat exemplar togs
den 24 augusti 1966 pfl Greda lng, Oland. tillsammans med Smicronux
jungermanniae vid slllning av gres- och nrossftirnan under ljungsnerja pa
6ppen betesmark. Lokalen har beskrivits i Op. Iint. 1967, sid. 230-232
(Lundberg). 6 exemplar erhiills den 28 maj 1967 likaledes vid sillning av
ftirnan under ljungsniirja vid Degeberga i Skine (Lundberg, Olsson) samt
1 exemplar den 5 maj 1967 pe Gotland vid Hoburgen, f.ii- tillsammans
med T. biloueolatus Beck och f. digitalis Gyll. (I-gnitrsyg), och likaledes pA
Gotland vid Etelhem i oktober 1967 ar Gtista Gillerfors. Pfl fyndlokalerna
har funnits inspringd grifibbla (Hieracium pilosella). verdvexten ftir
7rncft upft loeu.s-arterna.

3. .,lcalle.s camelus F.
Nyirsdagen 1966 erhtills elt exemplar av denna trevliga -4.calles-art i sautband med sillning av ris, kvistar o.d. under ett tjockt lager av liiv vid
foten av en sandis intill stranden vid Ravlunda i syddstra Skine (Olsson).
I slutlningen viixer ek och l0nn. Ytterligare minga sillprov har hittills
endast rcsulterat i tr{ exemplar den 8 december 1966 pi samma plats.
Pi lokalen har samtidigt ett stort antal exemplar av ..lrolles-arterna roboris
Curt. och echinetus Germ. pAtr.{ffats och uppenbarligen iir camelrrs sillsynt.
Anmirkningsvirt ir att Einar Wir6n iiven tagit tvfl exemplar av.{. comelrrs
vAren 1967 vid sillning av fiirna under rishtigar strax rorr Simrisharnn.
Lokalen ir dir en ekbacke. .{rten ir nflrmasl kf,nd frfln Danmark.
1. Scleropterus serralus Gcrm,
Sisom omniimndes i Op. Ent. 1966, sid. 177. togs tre exernplar av denna
nirmast pA Aland pAtriiffade art strax norr om Norrtiilje genom slaghivning
i regnvider den 23 juni 1965. F6rsiik att ilerlinna arten gjordes fiirgiles
nigra dagar senare [ren di i vackerl viider (Lundberg). \'iren 1967 kunde
Thure Palm berdtta nlt arten i Tvskland konslaterals leva pfl humleblomster
(Geum riuule). och deD 15 rnaj 1967 besiihtes lokalen av fiirutorr Lundberg
flr'en Bengt Ilhnstrtim och Thor-Bj6rn llngelmark. Flitig slaghilning pi de
spirandc humleblonrsterexcmplaren gttv ingt't. rnen dlremot lyckades sillning av {iiman runl jordstammen battrc. Allt som allt togs ett 30-tal excmplar. \'id elt scnare bestik den 4 juli i fuktigt vflder erhtills iiven nigra
exemplar €lenom slaghayning (I-undberg). lngreppet sker i jordslamnren pi
humleblonstret och irnagines kl,icks pa hiisten och dlervintrar. F-lcrlalet
exernplar togs i trit granskog. Arten t]'cks ge upp pi veEielationcn erdast i
fuktigt vider. varfiir sillning av ftirnan runl viirdliixlen tycks r.ara biisla
siltet att insamla rrten.
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5. Ceuthorrhgncft us puncticollis Bohem.
henvig frin ctt bes6k den 2E maj 1967 pi,{calles camelus-lokalen vid
Ravlunda stannade vi vid ett grustag i lrakten av Ye i iistr:r Skine och
Pfl

bankade pa den spirande vegetationen efter bl.a. Ceulhorrftgncftas. Olsson
hittade pA sandvita (Bertcroa incana) en svart stor Ce.rtftorrftgncftus-art,
vilken ri inte direkt kunde placera. Genom slaghivning och sillning erhtill
vi allt som allt ett 10-tal exemplar. Besl[mning med hjiilp av Reitter resulterade i C. puncticollis. en art aom fidigare er tana up! till mellersta Tyskland och som ir bunden lill just sandvita. Bestemningen har kontrollerals
av professor St. Smrecz-vnski. Arlen, sorn alltsi er ny fiir Norden, piminner
mycket om C. roberti Gyll., som dock utveckl:rs frimst pt ltiktrav f,llliaria
officinalis). Sisla exemplaren erhiills den 3 juni och arten ir uppenbarligen
utpr[glad virart. Fiirsdk att elerfinna den i htistas genom sAllning har
missl-vckats. Diiremot har angrepp pitriffats pi viirdviixlen koncentrerade
till nedre delen av vflxten dir denna grenar sig. Det [r mdjligt att denna
ftirgrening fiirorsakals av laryangreppen. Den fullviixta larven liimnar virdviixten och ftirpuppning sker uppenbarligen i jordcn. .\rten har iin sa linge
endast kunnat pitriiffas vid detta grustag.
Fdr hjtilp med bl.a. kontrollbestdmningar vill ri hdr passa pA att tacka
viktor Hansen, Gunnar Israelsson och St. Snrreczynski samt fiir fynduppgifter Bengt Ehnslrtinr, Giista Gillerfors, Thurc Palm och Einar Wir€n.

Susmary
The authors describe the findings of five n-eefils neP
hgnchds puncticollis, also new to Norden.
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