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This work represents a continuation of the studies of the Swedish scale-insect fauna. 45
new Swedish province-records of scale insects (Coccoidea) belonging to 8 families are
presented. Seven species, Ortheziola britannica, DysmicoccLrs *-alkeri, Euripersiu euro-
pea, PlanococcLts vovae, Phenacocctts hordei, Trionymus radicwn and T. dnctylis are new
records for Sweden. D.yvalkeri, E. europea, T. radicum and T. dactylus are also new to
Fennoscandia and Denmark. O. britannica is the first find outside of the U.K.

C.-A. Gertssott, Murarevägen 13, SE-227 30 Lund, Sweden.

Inledning
I en tidigare uppsats har ett antal nya arter och
landskapsfynd samt en kortare beskrivning av
våra sköldlössfamiljer presenterats (Gertsson
1997). För att ytterligare belysa den svenska
sköldlusfaunan rapporteras här 7 nya arter för
landet samt 45 nya landskapsfynd. Antalet fri-
levande arter i vårt land är nu 72 (Gertsson, in
prep.). Nedanstående forteckning är uppgifter
från insamlingsresor 1991 - 2000 samt museima-
terial från Entomologiska museet i Lund och
SLU, Institutionen för entomologi, Ultuna.

För en del arter har jag föreslagit svenska
namn. Jag har i stora drag följt samma namngiv-
ning som har presenterats i en norsk uppsats
(Fjelddalen 1996).

Resultat
Nomenklaturern följer Kosztarab & Kozär
(1988), Ben-Dov (1993, 1994), Koz6r (1998)
samt Ben-Dov et al. (2000). Fynden anges efter
landskap, förkortade och i ordningsföljd som i
Fauna Entomologica Scandinavica resp. gamla
Catalogus Insectorum Sueciae. Om inte annat
anges är fynden gjorda av författaren.

Ortheziidae. vaxsköldlöss
Arctorthezia cataphrctcta (Olafsen) (Fig. I,

nästa uppslag), nordlig alpin vaxsköldlus. - Me:
Sundsvall, Norra stadsberget, 14.1 1998, i mossa.

Newsteadia floccosa (De Geer), allmän vax-
sköldlus. - Gä: Grinduga, ll.7 1998; Gustavs-
myrarna, 11.7 1998. - Me: Sundsvall, Nona
stadsberget, 13.1 1998. Samtliga fynd i mossa.

Orthez.ioLa britannica Kozär & Miller. - Sm:
Bergkvara.30.5 1973 (R. Danielsson). - Öl: Res-
mo, vid vägen Resmo och Vickleby,2l.l 1950, i
mossa (F. Ossiannilsson). - Ög: Ryslad Fröstad.
25.9 1966, 13.5 1983, i mossa (F. Ossiannilsson).
Arten är ny för landet och ny för Skandinavien.
Fynden är de första som redovisats utanför Eng-
land. Samtliga tynd har tidigare publicerats som
O. vejdovskyl (Ossiannilsson 1984, Gertsson
I ee7).

Nyligen har en ungersk och en amerikansk
sköldlusforskare reviderat vaxsköldlussläktet
Ortheziola (Kozir & Miller 2000). Man under-
sökte ett mycket stort museimaterial och mark-
faunaprover från världens alla zoogeografiska
områden. Släktet Orthe ziola f'örekommer fiämst
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Fig. 2. Ortheziola vejdovskyi, fullbildad hona. SiJf-
rorna anger de dor.vala respektive de ventral.a
vaxplattornas Jördelning (från Kozär & MilLer 2000).
(Vtrxplattor är anhopningar av bttrst.)

Moss ensign scale, Ortheziola vejdovskyi, adult
femaLe. The nurnbers indicate the dorsal and ventral
wax plates (clusters of spines).

samlade, preparerade och bestämda till O. vej-
dovsrcji av prof. Ossiannilsson.

Av Ossiannilssons material i Entomologiska
museets samlingar gjordes mikroskopiska pre-
parat av ett 10-tal exemplar fiån Ostergötland
med datum 13.5 1983. Detta material jämte de

mikroskopiska preparaten (R. Danielssons och
SLU's) från de tre ovan nämnda landskapen vi-
sade sig tillhöra O. britannica. Till hjälp för be-
stämningen användes, förutom ovanämnda upp-
sats av Kozär och Miller, även preparat som lå-
nats från The Natural History Museum i Lon-
don. Det svenska materialet och det engelska vi-
sade god överensstämmelse. För att vara på den
säkra sidan har även F. Kozår i Budapest kon-
trollerat bestämningarna. Fig. 2 och 3 visar de

strukturer som skiljer vejdovslcyi frän britanni-
ca. De tydligaste artskiljande karaktärerna är att
vaxplatta 3 hos britannica dr starkt reducerad
och att vaxplatta I9 ej förekommer hos vejdov-
sk"-1.

Fig. l. Nordlig alpin vaxsköldlu.s, Arctorthezia cata-
phracta, .fullbildad hona (från Ossiannilsson l9B4).
Skala: I mtn.

Alpine ensign scale, Arctorthezia cataphracta, adult
female. Scale: I mm.

i Afrika. I Europa har vi hittills haft en enda art i
detta släkte. Denna heler O.vejdov.sf i (Fig. 2).
Den är hittad främst i Västeuropas skogstrakter
(Kozdr & Miller 2000). I vårt land har den en
öst1ig utbredning (i själva verket är det O. hri-
tanniaca, se nedan). Den är funnen i mossa och i
framförallt torra biotoper (Ossiannilsson 1984).
När de två forskarna studerade "vejdovskyi-
materialet" hittade de ett drygt l0-tal exemplar,
samtliga från England, med avvikande utseende
i bl.a. i vaxplattornas fördelning på rygg- och
buksida (Fig. 2 och 3). Denna karaktiir jämte an-
dra strukturer har givit upphov till den ny-
beskrivna arten O. britannica. Man måste till-
verka mikroskopiska preparat för att se de
artskilj ande karaktärerna.

I Entomologiska museets samlingar i Lund
fanns 36 tonprerade vaxsköldlöss bestämda till
arten O.vejdovsftyl (f.d. prof. Ossiannilssons
samling). Dessutom påträffades 11 exemplar i
form av mikroskopiska preparat insamlade, pre-
parerade och bestämda till O. vejdovskyi av R.
Danielsson. I samlingarna på lnstitutionen för
entomologi, SLU, Ultuna, fanns 14 mikro-
skopiska preparat med totalt 26 adulta djur från
Oland och Ostergötland. Samtliga djur var in-
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Fig. 3. Ortheziola britannica, fullbiidad hrna. Siff-
rorn.a anger de tbrsala respektive de ventralct
vaxplctttornas t'ördelning (t'rtrn ktTdr & Millea 2000).
Vnrplattor iir ctnlutpningar ov borst.

Ortheziola britannica, adult .female. The nwnbers
indicate the dorsal ontl ventral war plates (clusters of
spines ).

De svenska fynden får betecknas som ganska
anmärkningsvärda. Kozär & Miller studerade
mer än 100 exemplar, betämda tlll vejdovsklti,
från olika länder. Endast ett drygt 10-tal djur,
samtliga från England, tillhörde arten britunni-
cn. Frägan man ställer sig är hur pass vanlig den-
na art äi hos oss. Lever de tvä Orthez,iolo-arterna
tillsammans hos oss liksom i England eller före-
kommer endast O. britannica här? Fortsatta stu-
dier och inventeringar krävs.

Pseudococcidae, ullsköldlöss
Atrococcus cracens (Williams). - Sm: Växjö, N.
Åreda, 4.8 1913, på revfibbla (Hieracium auri-
cularia) (R. Danielsson). Arten har tidigare hit-
tats i Östergötland och Uppland (Ossiannilsson
1 98s).

Dy.rmicoccus walkeri (Newstead). - Go:
Fårö, I km Ö Skar, i en vägkant, 26.7 1999, pä
blad av bergrör (Calamagrosti.s epigeios). Arten
är ny för Sverige och Skandinavien. Enligt

Nya flnd av skölcllöss från Sverige

Kosztarab &Kozär (1988) är arten sällsynt. Den
har påträffats i följande länder: Frankrike, Eng-
land, Schweiz, Tyskland, Italien, Polen, "Sovjet-
unionen", "Jugoslavien" och Mongoliet (Kosz-
tarab & Kozär 1988, Koz6r et al. 1994 ). Den
lever fiamförallt på blad och i bladslidor av oli-
ka gräsarter (Ben-Dov 1994).

Ewripersia europea (Newstead). - Sk: Stens-
huvud, 11.6 1983 (R. Danielsson). Funnen på
svingel (Festucu sp.). Ny för landet och ny tör
Skandinavien. Den är påtraffad i många europe-
iska länder framförallt på olika grässläkten
(Ben-Dov et al. 2000).

E. tomlini(Newsteacl ). - Ög: N. Finnö. Tyris-
Iöt,23.7 1973 (R. Danielsson). Ingen värdväxt
angiven. Enligt Kosztarab & Kozär (1988) lever
arten på rötter av olika örtartade våixter, speciellt
gråis. Fynd finns även från Småland (Gertsson
1991).

Heliococcus bohemicus (Sulc). Redan 1965
påträffades denna art på fjällbjörk (.Betula pube-
scens') i Abisko, To (Ossiannilsson 1972). Prof.
Ossiannilsson var emellertid osäker om artbe-
stämningen. Han angav den som tillhörande ar-
ten osborni, men denna art har fiamförallt nord-
amerikansk utbredning (Ben-Dov 1994). Dr. D.
R. Miller, Systematic Entmomology Lab.,
Beltsville, USA, har betämt arten som tillhö-
rande bohemicus. - Pi Arvidsjaur, Reivo, 21.7
1977 pä gran (Picea abie,s). - Lu: Messaure,
Ekologiska station, 24.1 - 22.7 1971. Båda fyn-
den har okända insamlare. Denna art har tidigare
hittats i Södermanland och Uppland (Ossian-
nilsson 1959).

Phenacoccus aceris (Signoret) (Fig. 4, nästa
uppslag), äppelullsköldlus - Lu: Messaure, Eko-
logiska station, 24.1 - 22.1 1971 (okänd insam-
lare). Arten lever på många olika vedartade väx-
ter (Kosztarab &Koz6r 1988). Den iir hittad i ett
tiotal landskap från Skåne i söder till Lappland i
norr.

P. hordei (Lindeman). - Sm: Bergkvara,2.6
1973 pä vårbrodd (Anthoxanthum odorcttum)
(R. Danielsson). Ny art för landet. Den är även
funnen i Finland (He116n 1 921 ). Anges som täm-
ligen allmän på rötter av diverse grässläkten
(Kosztarab & Kozär 1988).

P. piceae (Löw), granullsköldlus. - Sm:
Växjö, S. Areda, 8.6 1980 (R. Danielsson). - Vb:
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Fig 4. Fullbildad hona at äppelullskölcllus,
Phenacoccus aceris (.frtin Danzig 1986).

Maple meoly bug, Phenacoccus aceris, adult Jemule.

Skellefteå, 20.1 1981 (R. Danielsson). Båda
fynden är pir gran (P. abies). Tidigare finns fynd
fiirn Östergötland, Dalsland, Uppland och Här-
jedalen (Ossiannilsson 195 I, 1985). Arten har
rapporterats som skadegörare på granhäck i
Norge samt pir granar i ryska parker (Fjelddalen
1996, Kozttrzhevskaya 1995). Den övervintrar
under barkflagor, men även i galler förorsakade
av större grangallusen (Socchiphantes abietis)
(Kosztarab & Kozdr 1988).

Plcmococctts yoyae (Nasonov). - An: Omne-
berget, 18.7 1981 pä en (Juniperus communis)
(R. Danielsson). Arten är ny fiir Sverige. Redan
1963 påträffade man den i Finland, även här på

en (Thuneberg 1966). I England påtriiftades ar-

ten som ny för landet 1982. Den noterades där
som skadegörare på montereycypress (Cupre.s-

.\us macrocarpa) (Williams 1984). Kozarzhev-
skaya (1995) anger att arten ibland kan vara ett
allvarligt skadedjur på en. Arten är funnen i

många central- och sydeuropeiska länder. Den
lever mest pä Cupre.ssctceae (Ben-Dov 1994).

Rhizoecus albidu.c Goux. - Bl: Kristianopel,
2.8 lqTl - Sm: S(rderåkrrt, Örreret. 1.9 1q73. -

Ög: Finnö, Tyrislöt, 23.1 1913. - Ds: Dals-Ed,
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Hökesäter, 28.1 1913. Samtliga tynd av R. Da-
nielsson. Ingen värdväxt är redovisad, men en-

ligt Kosztarab & Kozår (1988) lever arten på

rottrådar av diverse grässli'ikten. Den har tidiga-
re redovisats från Öland (Gertsson 1997).

Trionvmus clactylis Green. - Sm: Söderåkra,
Örrevet, 1.9 1913 (R. Danielsson). Ingen värd-
växt är redovisad. Ny fijr landet och ny för Skan-
dinavien. Den är tidigare funnen i Frankrike,
Tyskland och England. Den har i dessa liinder
hittats på blad av hundäxing (Dacry,*lis glomero'
ra) och tuvtåtel (Deschampsia c'espito.tct) (Ben-
Dov et al. 2000).

T. radicunt (Newstead). - Sm: Bergkvara, St.

Gettnabo, 1.9 1973 (R. Danielsson). Ny för lan-
det och ny firr Skandinavien. Rapporter om fynd
finns fiån följande länder: Ungern, Nederländer-
na, Polen, Ryssland, Schweiz, England och "Ju-
goslavien". Den är hittad på rötter av trift
(.Armeria ntaritima) och grässläktena Agnt'
pyron, Agrct.t/ls och Pon (Ben-Dov et al. 2000). I
Schweiz är arten hittad på rötter av fjällgröe
(Pott alpina) på 2000 m höjd (Danzig 1994).

Coccidae, skålsköldlöss
Partehenolecanium corni (Bouch6), allmän
skålsköldlus. - Ha: Mellbystrand. I 1.7 1999 på

krypvide (Sal ix re pens).
P. pomeranicrn (Kawecki) (Fig. 5), idegran-

sköldlus. - Sk: Alnarp, 6.1 1991 på japansk

dvärgidegran (Taxu.s cuspidatu). Arten är ej ny

Fig. 5. Fullbiltlade honor ttv itlegransköldlus, Par-
thenolecanium pomeranicum, på .iopansk dvtirg-
itlegrctn (Taxus cuspidata). Rtto: C.-A. GertsstLrt.

Yev, st:ale, Parthenolecanium pomeranicum, adult

.t'emales on neetlles of Taxus cuspidata.
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för Skåne, men endast ett fynd av äldre daturn,
från Limhamn 1949, finns omnämnt (Ossian-
nilsson 195 1, 1959). Arten lever monofagt på
idegran (Tctxus spp.) (Kosztarab & Kozär 1988).

Phy,sokennes hemicrtphus (Dalman). - Sk: S.

Sandby, kyrkogården, 7.8 2000 på sockertopps-
gran (P glauca var. conic:a). Gamla tynd finns
redovisade från Västergötland och Uppland
(Ossiannilsson l9-5 l). Fijrekommer i många
centraleuropeiska länder (Kozär 1 998).

Pulvinaria betultte (=p. ullis) (Linniieus)
ullig vinsköldlus. - Sk: Klagshamns udde, 30.5
l98l på grirvide (Salix cinerea) (R. Danielsson);
Habo Ljung, 22.1 2000 på trubbhiigtorn (.Cru-

taegLrs monogy-na). Från Skåne föreligger tidi-
gare endast ett fynd av mycket gammalt datum
(1906 ?) fiirn Helmershus på paron (Pyrus com-
muni,s') (Tullgren 1906). - Vg: Göteborg, Bota-
niska trädgården, 30.5 1977. Funnen pir lager-
poppel (Populus laurifolia) (R. Danielsson). -
Nb: Krmlunge mellan Krrlir och Överkalix. 29.
6 1993 i strandsnår vid Kalixiilven på vildväxan-
de svarta vinbär (-Rlåe.i nigrunt) (S. Hellclvist,
SLU, Umeå). Enligt Kosztarab & Kozår ( 1988)
är detta en vanlig holarktisk art. I Schweiz är den
funnen på 1730 m höjd (Danzig 1994).

Kermesidae. eksköldlöss
Kermes quercus (Linnaeus), randig eksköldlus.
- Sk: Klingavälsirns dalgiing, vid väg mot Vebe-
rijd, 6.7 1997; Linnebjers hage, Lund, 26.1

N.ta.fynd av sköldLöss .från Sverige

1991 ,päek(Quercus rohur). Då arten avsöndrar
rikligt med honungsdagg, ser man ofta myror i
anslutning kring kolonierna. Själv har jag sett
gott om blanksvart tr ämyra (Lasius .fuliginosus)
på eksköldlöss.
Cryptococcidae, barkspricksköld1öss
Cryptococcus fagisugu Lindiger, boksköldlus.
Bo: Uddevalla, Gustafsberg, 4.8 2000. - Up:
Stockholm, Djurgården, 9.1 1998. Birda fynden
på bok (Fctgus sylvaticcr).

Eriococcidae. l-i I rsköld löss
Pseudoche rmes frarini (Kaltenbach), asksköld-
lus. - Ha: Laholm, 30.6 1991 . - Vg: Norsesund,
31.5 1998. - Öl:Algutsrum,22.62000. Bo:Rör-
bäck, 3l.1 2000 - Sö: SödertLiIje, 27.9 1998.
Samtliga fynd på ask (Frarinus excelsior'). Den-
na art tillsammans med pilsköldlusen kan angri-
pa ask ganska kraftigt, speciellt i starkt förore-
nade stadsdelar. Kozarzhevskaya ( I 995) konsta-
terade vid en inventering i ryska parker, att barr-
träd som var utsatta för stress (lufiföroreningar,
dåtig jordstruktur och dålig vattentillgång) hade
större angreppsgrad av sköldlöss än träd i rnin-
dre förorenude områden.

Asterolecaniidae, gropsköldlöss
Asterodiapsis variolosa (Ratzeburg) (Fig. 6 och
7). ekskol(sköldlus. - Sk: Dalby. I km Ö Skrl lle-
gården (intill 10 km motionsspår), 9.4 2000;
Maglehem (l km N samhiillet), 13.6 2000;

Fig. 6. Fullbil.dntle hpn.or uv ekskottskijl.dlus, Astero-
diapsis variolosa, på ek (Quercus robur). I-oto; C.-A.
Ge rtsson.

Pit-nmking oak scale, Asterodiapsis variolosa, adult
females on twig ol ook (Quercus robur).

Fig. 7. Skador, gropttr, på ekgren orsakade av ekskott-
sköLd.lus. A. variolosa. Foto: C.-A. Gertsson.

Sha.l.lovy ltils catt,sed by the pit-muking ouk scale, A.
variolosa, on a tw,ig of oak (Q. robttr).
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Kumlan (skogsväg ner mot naturreservatet
Kumlan), 13.6 2000. Samtligafynd päek(Quer-
cus robur). - Sm: Örarevet vid Kalmarsund,20.l
1999 funnen på ett par småplantor av ek (Q. ro-
bur). Grenar som är angripna får ett ärrigt ut-
seende (Fig. 7). Arten har tidigare endast på-

träffats i tre landskap, Oland, Uppland och Gäst-
rikland (Lindblom 1938, Ossiannilsson 1951,

1959, Gertsson 1997).
PLanchonia arctbidis Signoret. - Go: 2 km V

Allkvie vid vägkant, 31.1 1999. Hittades i övre
delen p å backtimj anpl antor (T hy mu s s e r p y I I u m).

Arten har tidigare påträffats på Öland och i Skå-
ne (Ossiannilsson 1951, 1959). Kosztarab &
Kozär (1988) anger arten som allmän i många
centraleuropeiska länder, där den framförallt le-
ver på murgröna (Hedera helix).

Diaspididae, pansar- eller locksköldlöss
Chionaspis sallcls (Linnaeus), pilsköldlus. - GS:

Kapellänget och Schipkapasset, 2l.J 1999, på

lingon- (Vaccinium vitis-idaea) och blåbärsris
(V. myrtillus). - Gä: Gustavsmyrarna, 11 .1 1998,
på lingon- (V. vitis-idaea), blåbärsris (V. myrtil-
lrls) samt på asp (PopwLus tremula). - Mc
Sundsvall, Norra stadsberget, 13.7 1998 på rönn
(Sorbus auctrparia).

D yna s p idiot us abietis (Schrank) (Syn. ly'ucr.r-

laspis abietis) (Fig. 8). - Sk: Friseboda, 13.6

Ent. Tidskr'. 121 (2000)

2000; Lyngsjö (l km S. kyrkan), 13.6 2000båda
fynden på tall (Pinus sylveslrls). Hittades till-
sammans med Leucaspis loewi. Arten har tidiga-
re påträffats i sex svenska landskap, men tynden
är av gammalt datum, 1940- och 1950-talen
(Ossiannilsson 195 l, 1959).

Le p ido s apl'Le s u lmi (Linnaets), kommasköld-
lus. - GS: Fyrbyn, 27.1 1999, på äpple (Malus
domestica). - Gä: Gävle, 10.7 1998, pääpple (M.

domestica). - Me: Sundsvall, Norra stadsberget,

13.7 1998, på rönn (5. ctucuparia). Det senare

fyndet är det hittills nordligaste i vårt land.
Leucaspis loewi Colv€e. - GS: Fyrbyn,21 .7

1999. - Bo: Strömstad,23.1 1973 (R. Daniels-
son); Rörbäck,31 .1 2000. Fynden från tre loka-
lerna är från tall (.P. sylvestris'). Tämligen allmän
i södra delen av landet. Arten är funnen upptill
Värmland.

L. pini (Hartig), tallsköldlus. - Sm: Gösjöba-
dets camping, N. Högsby, 9.1 1991, på tall (P
sylvestris). Den är tidigare påträftad på Oland
och Gotland (Gertsson 1997). På samtliga loka-
ler där jag funnit arten har den hittats till-
sammans med L. loen^i.

Tack
Ekonomiskt bidrag 1'ör undersökningen har elhållits
från Lars6nska fbnden, Entomologiska sällskapet i
Lund. F. Kozår, Plant Protection Institute i Budapest,

D.R. Miller, Systematic Entomology Laboratory,

Agricultural Research Service, U.S. Deparhnent of
Agriculture, Beltsville, Maryland, USA och Y. Ben-

Dov, Department of Entomology, Agricultural Re-

search Organization, Bet Dagan, Israel har vänligen

identifierat och verifierat en de1 av materialet. R. Da-

nielsson, Entomologiska museet i Lund, tackas hjätt-
ligt för utlåning av eget insamlat material. J. Martin,
The Natural History Museum, Department of Ento-

mology, London, M. Azrang och S. Wiktelius, SLU,

Inst. f. entomologi, Ultuna, har lånat mig viktiga pre-

parat. Ett stort tack till samtliga.
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Det föreligger idag ett stort behov av professio-
nella undersökningar av familjer eller mindre
taxonomiska grupper på storgeografisk nivå,

inte minst för att möjliggöra studier av fylogene-
tiska släktskapsförhållanden eller bedömningar
av global biodiversitet. Det hör också till sam-
manhanget att just fjärilar, siirskilt dagfjärilar
och större nattfjärilar, kommit att bli modellor-
ganismer för modern naturvårdsinriktad forsk-
ning. Trots detta saknas modern litteratur som
täcker den palearktiska storfjzirilsfäunan på fa-
milj- eller underfamiljsnivå fortfärande helt. Det
är därför redan av dessa skäl en stor glädje att

den första volymen i den nya stora faunaserien
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