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Sciaphobus rubi (Gyllenhal) was described 1813 as Curculio rubi after a discovery made by
Wetterhall, probably in 1808 at Biilteberga (Scania). Since then the species has not been found
in Sweden until 1994, when it was caught at Alabodama, about 8 km from the original place
ofdiscovery. The species also occurs in central, eastern and southeastern Europe, but in cen-
tral E. it has not been found during the 20th century, until the latest decades. It is said to be
feeding chiefly onRubas caesiusL. andR. idaeus L. One specimen labelled "Scania, Wetter-
hall", obviously a previously unknown syntype, was discovered in the Sch6nherr collection in
the Museum of Natural History of Stockholm.

A. DuJberg,Castnersgatan4, S-216 I6 Malm6, Sweden.

Aterfyndet
En solig och vacker fdrsommardag, den 1l juni
1994, giorde jag ett bestik i de g-amla igenvuxna
lertiikterna vid kusten sdder om Alabodarna (Fig.
l) fiir att samla in skalbaggar. Som vanligt vid
denna tid p[ fuet var det god tillgAng p[ djur, spe-
ciellt vivlar, men det mesta som hamnade i slag-
hlven var trivialt och kunde utan saknad Aterbtir-
das till naturen.

Bland de djur som jag beddmde vara intressanta
och diirfiir tog till vara, fanns en vivel som till ha-
bitus liknade en Brachysomus echinatus (Bons-
dorfl), men avvek genom nlgot sttirre storlek och
annan, ljusare fdrg, och diirftir borde understjkas
niirmare. Eftersom jag dagen efter skulle resa till
Oland, hann jag inte omedelbart granska de in-
samlade djuren, och sedan driijde det mer iin en

vecka innan jag fick tillftille till det. DA kunde jag
emellertid snabbt konstatera att det inte var frAga
om nAgon Brachysomus. Fiirutom att fiirg och
storlek var avvikande, saknades ocksl de karakte-
ristiska borsten pA tiick vingarna, som i stiillet var
skalkliidda. Aven de n[rstlende sliiktena Stropho-
sama Billberg, Foucartia Jaquelin du Val och
Sciaphilus Schtinherr kunde uteslutas och diirmed

var alltsA alla tiinkbara svenska sliikten elimine-
rade. Nu Aterstod bara att se om bestdmnings-
tabellerna i "Die Kiifer Mitteleuropas" (Freude
et al. 1981) kunde l<isa problemet.

Bestiimningen beredde inga stcirre svlrigheter
och resultatet var entydigt men fcirbryllande:
Sciaphobus rabi (Gyllenhal) (Fig. 2), en art som
hdr hemma i ristra Mellaneuropa. Frir att siiker-
stiilla artbestiimningen behtivdes jiimfiirelsemate-
rial, och dessbiittre visade det sig att sAdant fanns
niira tillhands: i Thure Palms samling i Ento-
mologiska museet i Lund finns ett exemplar av ar-
ten, f<irsedd med tve etiketter med texten "Mora
via ed Reitter" resp "Sciaphobus rubi Gyllenhal
det F Solari". Jiimfcirelse med detta exemplar vi-
sade att det inte var nlgon tvekan om att
bestiimningen var riitt. Frlgan var nu i stiillet hur
arten kunde finnas i Sverige.

Aven det problemet lciste sig snabbt, med hjiilp
av Gyllenhals typbeskrivning av arten i "Insecta
Svecica" (1813). Arten beskrives ddr under nam-
netCurculio rubi, och i beskrivningen stAr "Habi-
tat in Rubo Caesio Scaniae, rarius. Dom Wetter-
hall". Arten iir alltsl ursprungligen beskriven efter
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Fig. I . Igenvuxet lertag vid Alabodarna N om Londskrona i Skdne (med 6n Ven i bakgrunden), lyndplats fdr viveln
Scitphobus rubi. Foto: Per Priitz.

Overgrown clay pil at Alabodarna in Scania, habitat of Sciaphobus rubi.

ett exemplar frln Sklne, funnet av Wetterhall, och
diirmed var ju fyndet inte liingre si osannolikt,
men detta veckte samtidigt en ny frAga: varfcir
f,rnns arten inte upptagen i den svenska skalbaggs-
katalogen?

Tidigare svenska fynd
Gir man tillbaka till iildre svensk skalbaggslittera-
tr-rr, finner man att Thomson i "Skandinaviens Co-
leoptera" (1865) tar upp arten under namnet
Polydrosus rubi, och anger att den iir siillsynt och
endast funnen i SkAne av Wetterhall. I Thomsons
eget exemplar av "Skandinaviens Coleoptera",
som finns i Entomologiska avdelningens bibliotek
vid Zoologiska Institutionen i Lund, har han note-
rat att arten borde fdras till sliiktet Sciaphilus,
samt att den iir identisk med en art som heter
ninguidus Germar.

I samme fiirfattares "Skandinaviens Insecter, en
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handbok i entomologi till allmiinna liiroverkens
tjenst" saknas arten i den fcirsta upplagan (1862),
medan den i andra upplagan (1885) Ar upptagen
under namnet Otiorhynchus Rubi.

Aurivillius har ocksA med arten i sin "Svensk
insektsfauna" (1920) under namnet Sciaphilus
rubi och anger att den dr "antrdffad fcir omkring
100 flr sedan i Skine av Wetterhall pZ, Rubus
caesius, men sedan ej Aterfunnen."

I Grills skalbaggskatalog 1896 anfcires den frAn
"SK" med namnet Sciaphilus rubi och i katalogen
fr6n 1939 f,rnns den med namnet Sciaphobus rubi
upptagen med ett "?" i kolumn I (= Sktne och
Blekinge), utan nermare angivande. I upplagan
frtn 1960 saknas den helt, och orsaken hiirtill liren
uppsats av Thure Palm i "Opuscula Entomolo-
gica" 1955 med titeln "Coleoptera med-isolerad
nordeuropeisk fcirekomst i Sverige".

Palm framfcir diir Asikten "att fdrekomstuppgif-
ter skola kunna styrkas med beltiggsexemplar av



Ent. Tidskr. 116 (1995)

oomtvistligt ursprung och att 'trovtirdiga littera-
turuppgifter' endast i undantagsfall kunna godta-
gas utan fdrefintliga bekigg". Med utgAngspunkt
frAn detta kriterium skriver sA Palm om Sciapho-
bus rubi: "Denna art skulle enligt Thomson (1865,
p. 110) vara funnen i SkAne av Wetterhall. I Cat.
Col. 1939 upptages den med ? i kol l. Beliiggsex
saknas. Av denna orsak och di arten i Tyskland ej
antrlffats norr om Schlesien, bcir den strykas ur
den svenska fcirteckningen." Si skedde alltsA ock-
sA, eftersom Thomsons uppgifter tydligen inte an-
sAgs tillriickligt troviirdiga.

Att uppgifterna av Thomson, som inte var sam-
tida med Wetterhall och Gyllenhal, inte kunde an-
ses tillriickliga fdr att arten skulle bibehillas i ka-
talogen, kan viil accepteras, men det iir frirvAnande
att Palm uppenbarligen inte gett tillbaka till Gyl-
lenhals beskrivning av arten i "Insecta Svecica"
och diir liist om hans fynduppgifter.

Beliiggsexemplar
Frirutom den bristande troviirdigheten hos littera-
turuppgiften motiverades strykningen med att be-
liggsexemplar saknades, dock utan nigon redogci-
relse frir vilka efterforskningar som gjorts. Om
nAgot beliiggsexemplar skulle finnas, borde detta i
frirsta hand finnas i Gyllenhals samling i Ento-
mologiska Museet i Uppsala, men den efterforsk-
ning, som Sten Jonsson hade viinligheten att fdre-
taga, gav negativt resultat, nlgon Curculio rubi
fanns inte diir.

En uppgift om att det pfl Naturhistoriska Riks-
museet i Stockholm skulle finnas en llda med typ-
exemplar frAn Gyllenhals samling visade sig vara
riktig, men inte heller hlir fanns nigot exemplar av

Curculio rubi.
Som bekant hade Gyllenhal och Schrinhelr, som

bodde i ndrheten av varandra i Viistergt tland, ett
omfattande samarbete, och detta fciranledde Bert
Viklund pA Riksmuseet att fortsatta efterforsk-
ningama i Schcinhens samling, med det resultatet
att han under namnet Polydrosus rabi fann en vi-
vel etiketterad "Wetterhall, Scania". En jiimf6-
relse med exemplaret frAn Alabodarna visade att
djuren var identiska.

Fyndet av exemplaret i Schcinherrs samling be-
kriiftar riktigheten av Gyllenhals uppgift om att
Wetterhall skulle ha funnit arten i SkAne, men fr[-
gan huruvida det iir Gyllenhals typexemplar som
har hamnat i Schrinherrs samling, eller Wetterhall

Viveln Sciaphobus rubi

o

Fig. 2 . Vivetn Sciaphobus rubi frdn Slc,ine, Alahodarna
ll.6 1994. Fyndet tir det fdrsto i Sverige sedan hdrjan
av 1800-talet. Foto: Rune Lrelsson.

The first individual of the species found in Sweden since
the beginning of the l9th century.

funnit flera exemplar av arten, flr nog f<irbli obe-
svarad.

Varken pA etiketten till det schcinherrska exem-
plaret eller i Gyllenhals beskrivning anges nAgon
ndrmare fyndplats dn "Scania" (= SkAne). En si-
dan niirmare ortsangivelse finns emellertid i
Thomsons eget exemplar av "Skandinaviens Co-
leoptera". Diir har han vid Polydrosus rubi egen-
hiindigt tillfogat "vid Belteberga", och den fynd-
orten er si mycket mer sannolik som Gyllenhal
(1813) omtalar att Wetterhall funnit Rhynchaenus
p o I I i nar i us (= C e ut hory hy nc hus p o I I i narias Fors-
ter) i Biilteberga ("in Scania ad Baelteberga")
samt typexemplaret till Salpingus cursor (= Lis-
sodema cursor (Gyllenhal)) vid godset Biilteberga
("ad praedium Belteberga Scaniae"). Godset
Biilteberga ligger p[ nordsidan av RAi-lns dal-
gAng, ca 8 km <ister om Alabodarna.

Tidpunkten fcir fynden i Skine finns inte angi-
ven, men eftersom Wetterhall, som var underoffi-
cer vid ett SmAlandsregemente, tre gAnger var
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kommenderad till SkAne med sitt frirband, sista
gAngen under tiden mars-maj 1808, dA han var fcir-
lagd bl a till trakten av Glumslciv (Wetterhall
1985), sA iir detta det sista datum fcir fyndet som
kan komma i fr&ga. Gyllenhal anger f ci ytterligare
ett fynd av Wetterhall frAn ViistskAne, niimligen
C urculi o pal liatus (=fanyaec hus pall iat us (Fabri-
cius)) frAn Landskronatrakten ("in Scania, prope
urbem Landscrona"). Den arten iir ju lokalt vanlig
bl a just i Glumslcivstrakten.

Utseende och utbredning
I "Die Kiifer Mitteleuropas" (Freude et al. l98l)
hiinfcires arten till undersliiktet Neosciaphobus
Apfelbeck, 1921, med beskrivningen (tiversiittn):
"3-4 mm, lAren fint tandade. Snytets rygg mellan
antennemas inf?istningspunkter ndstan lika bred
som pannan. Huvudet bakom cigonen kraftigt ko-
niskt utvidgat. Oversidan tiitt kledd med grAa, sil-
ver- eller kopparaktigt gliinsande skal. Utbred-
ningsomrAde tjstra Mellaneuropa, vasterut till
Sachsen, Thiiringen, Franken. PA soliga sluttningar
pA lAgvuxna viixter, specielll pL Rubus caesius" .

Dieckmann (1980) hiinfcir ocksA arten till un-
dersliiktet Neosciaphobus och ger en detaljerad
beskrivning samt skriver (6versiittn): "Biologi:
Lever i viirmeomrAde pA cirtartade viixter, speciellt
omndmnes i litteraturen Rubus idaeus L. och R.

caesius L. Fcirekomsttid: V-VI. Utveckling obe-
kant. Utbredning: Mellan-, Ost- och Sydtist-
europa. BRD (Franken), DDR, Polen (Schlesien,
Krakau, Lublin), CSSR (Miihren), Ungem, Jugo-
slavien (Bosnien), UdSSR (Ukrainska SSR, euro-
peiska delen av ryska SSR). Arten iir beskriven
frtn den svenska provinsen SkAne; i moderna
skandinaviska skalbaggskataloger iir den dock in-
te liingre omndmnd. I Mellaneuropahar S. rubi
endast insamlats under fcirra Arhundradet".

Dr Jaromir Strejcek i Tjeckien har dock i brev
meddelat att han 1616 1984 i Homi Nemci i
Miihren tagit 5 ex av arten, samt att den iiven 9/5
1994 tagits i stort antal i niirheten av staden
Hradec Kr6lovd i Bcihmen.

Uppgifter om artens flygfcirmlga saknas, lik-
som uppgifter om huruvida den 6r partenogene-
tisk.

Viirdviixten Rubus cae s ius fcirekommer ganska
allmiint i SkAnes kalkomrAden (Weimarck &
Weimarck 1985) och pA fyndplatsen i Alabodama
finns den i stor miingd.
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Slutord
Man kan frirundra sig dver att arten inte Aterfunnits
pA civer 180 Ar, niir den rimligtvis btir ha funnits diir
hela tiden. OmrAdet vid Alabodama, som entomo-
logiskt iir mycket intressant, hcir ju dessutom till en

av de mera populiira lokalerna bAde bland skAnska

och bland mera norrcina, tillresande coleoptero-
loger. Att fdrklara uteblivna lterfynd med fcirbise-
ende hlller knappast. Arten skiljer sig alltfcir
mycket frin de niirstAende sliiktena fcir att en nAgor-
lunda erfaren colopterolog skall lAta sig luras. Ftir-
klaringen ligger nog snarare i att man gdma undvi-
ker att anviinda slaghiven pt det taggiga blAhallon-
riset, men kanske ocksA i att djuren troligen hAller
till niira marken och diirigenom undgAr att fAngas

med slaghAv. Kommande siisonger ffu visa om an-
dra fingstmetoder er mera framgAngsrika.

Tack
Jag vill tacka Mikael Siirensson fiir hjiilp med litteratur,
goda rAd och granskning av manuskriptet, Sten Jonsson
och Bert Viklund ftjr deras hjiilp med att leta efter typ-
exemplarel samt Rtrne Axelsson och Per PrUtz ftir hjelp
med fotografering.
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