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Svenska Acalles - revidering av arterna och deras 
utbredning (Coleoptera, Curculionidae)

ChrisToffEr fägErsTröm

fägerström, C.: svenska Acalles - revidering av arterna och deras utbredning (Coleoptera, 
Curculionidae). [Swedish Acalles – revision of the species and their distribution (Co-
leoptera, Curculionidae).] – Entomologisk Tidskrift 130 (1): 21-30. Uppsala, sweden 
2009. issN 0013-886x.

in the genus Acalles (including Kykliocalles) seven species has been recorded from swe-
den. however, the species are hard to detemine, and therefore a review of a large swedish 
material was done with the aim to make a reliable identification key and to describe the dis-
tribution and frequency of Acalles in sweden. six species were found from sweden, thus 
one species Acalles fallax has been misidentified and should be deleted from the Swedish 
species list. The most frequent and widely distributed species in Sweden is Acalles echi-
natus, together with Kyklioacalles navieresi. The latter has earlier been misidentified as K. 
roboris, a species that has shown to occur only at one locality in Scania. Acalles ptinoides 
has only been found in the western part of Sweden, and A. camelus occurs in two areas, in 
scania and on gotland. A. misellus is only found on two localities along the western coast 
of Scania. The biology of these species is poorly known. They are assumed to reproduce 
in dead wood, but there are no rearing records to prove that. Based on how other species 
are distributed in Europe it is unlikely that any more specieswill be detected in Sweden, 
unless species are splitted.

Christoffer Fägerström, Lyftvägen 57, 247 55 Dalby. E-post: christoffer@fsoe.se

Underfamiljen Cryptorhynchinae, dit Acalles 
förs, är rikligt representerat på kontinenten, och 
här finns också många svårbestämda arter. Det 
svenska antalet arter är betydligt mer begränsat. 
släktet Acalles har likväl alltid varit problema-
tiskt att artbestämma med den befintliga littera-
turen. Många nycklar använder karaktärer som 
bara kan förstås när man har jämförelsematerial 
till hands. Andelen felbestämningar är därför 
tämligen hög. Ett av målen med detta arbete 
har därför varit att reda ut vilka karaktärer som 
är viktiga för en korrekt artbestämning av det 
svenska materialet och att presentera dem i en 
pålitlig nyckel. Under arbetets gång har jag gått 
igenom mycket svenskt material och utifrån det 
presenterar jag de svenska arterna och deras ut-
bredning.

Vivlar av släktet Acalles hittas inte så ofta. Kan-
ske har man fått dem enstaka vid någon vin-
tersållning, eller i fönster- eller fallfällor. De ut-
gör därför en spännande grupp att titta närmare 
på, och reda ut varför de betraktas som sällsynta, 
hur de lever, och framför allt vilka arter vi har i 
sverige. En fråga som inte fått något svar är hur 
larverna lever, eftersom ingen har lyckats kläcka 
fram några svenska Acalles!

Djuren saknar flygförmåga, och sprider sig 
främst genom att vandra eller via människans 
transporter. spridningsförmågan är därför liten, 
vilket har resulterat i att ett stort antal arter har 
bildats, främst i Syd- och Mellaneuropa. Ar-
ternas invandringshistoria till sverige är därför 
också intressant, och man kan spekulera i hur 
en art som Acalles camelus kunnat sprida sig till 
gotland, ett av de två svenska områden där arten 
förekommer.



22

Ent. Tidskr. 130 (2009)Christoffer Fägerström

Arterna
Denna studie behandlar de arter som fram tills 
nyligen kallats Acalles och som förekommer i 
sverige. Jag har gått igenom och kontrollerat 
djur från riksmuseet i stockholm, Naturhis-
toriska museet i göteborg, Lunds Zoologiska 
museum, samt ett antal av de mest omfattande 
privatsamlingarna (se under “Tack”). Jag har 
funnit att de arter som vi kan räkna som sven-
ska är Acalles camelus, A. ptinoides, A. echina-
tus och A. misellus samt Kyklioacalles roboris 
och K. navieresi. De två sistnämnda har i sen 
tid brutits ut från Acalles (Stüben 2003). De 
skiljer sig i stort från alla andra Acalles genom 
halssköldens nedsänkta mittparti samt genom 
avvikande aedeagus, som har ett kraftigt sklero-
tiserat genitalsegment nedanför aedeagus, där 
andra arter endast har två smala band.

Antalet svenska arter i släktet har stadigt 
ökat, från två då Thomson beskrev vår fauna 
(Thomson 1885) (se nedan under A. misellus) 
till sex arter i senaste katalogen (Lundberg & 
Gustafsson 1995). Ett sentida nytillskott till se-
naste katalogen var A. commutatus, en art som 
ingick i en revision som Dieckman gjorde 1982, 
då ett antal arter skiljdes ut från A. echinatus. 
Den art Dieckman beskrev som A. commutatus 
var redan beskriven av Boheman under namnet 
A. fallax, vilket alltså är det korrekta namnet. De 
svenska exemplaren har dock efter preparering 
av genitalierna visat sig vara A. echinatus, var-
för arten inte skall betraktas som svensk. Base-
rat på övriga arters utbredning i mellaneuropa 
är det inte sannolikt att vi har fler arter hos oss.

i artförteckningen nedan har jag angivit från 
vilka landskap jag har kontrollerat djur. Denna 
är inte fullständig i jämförelse med senaste ka-
talogutgåvan, och finns djur från andra landskap 
ser jag gärna att de rapporteras till mig. Syste-
matiken följer stüben (2005b).

Ekologi
Acalles kan hittas under alla årets månader, men 
en övervägande del av det svenska materialet är 
insamlat under vinterhalvåret. Det speglar dock 
antagligen inte arternas livscykel. Vintern är den 
del av året då sållet normalt plockas fram, och 
Acalles har ofta hittats genom just sållning av 
bland annat lövförna under och intill trädstam-
mar, i mossa m.m. även under sommarhalvåret 

kan djuren hittas i sållgods, men sommarsålln-
ingar är förhållandevis ovanliga. En omfattande 
studie i Nederländerna (heijerman 2004) visade 
på en effektiv metod för att samla Acalles, ge-
nom bankning. I studien fick man Acalles i större 
antal genom att man bankade på grenar, varvid 
djuren uppsamlades i ett kärl eller på en duk. 
I artikeln nämns inte vid vilken tid på dygnet 
bankningarna utfördes, vilket vore av intresse 
eftersom arterna ofta betraktas som nattaktiva 
(Hoffman 1958, Dieckman 1982, Koch 1992).

Bankning som insamlingsmetod används 
också frekvent i sverige, men mig veterligen har 
inga Acalles insamlats på detta vis, vilket kan 
te sig något märkligt då också hansen (1964) 
anger bankning som en bra teknik. Djur som 
oroats spelar ofta döda med ben och snyte tryckt 
intill kroppen och kan ligga orörliga under lång 
tid, varför de är lätta att förbise.

Enstaka svenska fynd finns från fönsterfällor, 
men eftersom djuren saknar flygförmåga har de 
antagligen ramlat ned i fångstburken efter att ha 
gått dit. sist ska nämnas att arterna även kan tas 
i fallfällor, vilket visar att djuren ofta rör sig på 
marken (heijerman 2004). Nederländernas an-
dra fynd av A. hypocrita gjordes i en fallfälla 
placerad i gången till ett grävlinggryt.

Det finns många beskrivningar av arternas 
ekologi från södra Europa och kanske framför 
allt från Kanarieöarna (t.ex. stüben 2000), men 
vi vet ytterst lite om de nordeuropeiska arterna. 
Det finns heller inga beskrivningar av någon 
lyckad kläckning från Nordeuropa (Stüben in 
litt). På grund av arternas dolda levnadssätt och 
larvernas ofullständigt kända värdväxtrelation är 
larvernas levnadsförhållanden fortfarande inte 
helt utredda. hoffman (1958) anger bara döda 
grenar som substrat. Dieckman (1982) anger 
döda, mögelangripna grenar av lövträd, särskilt 
sådana liggande på marken. Koch (1992) anger 
döda och svampangripna kvistar och grenar 
från löv- och barrträd. Bayer & Stüben (2000) 
beskriver en observation där imago lagt ägg på 
nyligen döda grenar, och där larven ska ha ut-
vecklats i och av det ännu näringsrika kambiet.

med tanke på den långa tradition vi har i 
sverige av undersökningar av vedinsekter, är 
det märkligt att inte någon i sverige hittills har 
lyckats kläcka ut Acalles från hemtagen ved. En 
teori som behöver bekräftas är att larverna inte 
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förpuppar sig i veden, utan kryper ut och för-
puppar sig i jorden kring värdträdet eller värd-
växten. Att Acalles tillbringar viss tid i jorden 
borde vara en förklaring till att de ofta är mycket 
smutsiga, men också ofta har väldigt slitna fjäll. 
Däremot förklarar det inte varför det i samma 
sållmaterial ibland finns djur med helt olika sli-
tage och nedsmutsning. Kan det vara så att de 

mest slitna exemplaren helt enkelt är mer än ett 
år gamla?

man kan anta att de övervintrande djur som 
sållas fram vid stammen av ett träd, också har 
trädet som värd. Sådana observationer finns no-
terade i artförteckningen nedan. Alla svenska 
arter, utom A. ptinoides som uppges leva på 
ljung, är kopplade till lövträd och i sällsynta fall 

f
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Figur 1. Habitus av a) Kyklioacalles navieresi (coll. C. Fägerström, 
SE: Öland, Tveta, 09.02.2008, leg. C. Fägerström), — b) K. roboris 
(coll. Bengt Andersson, SE: Skåne, Stenshuvud, 13.3.1982, leg. Bengt 
Andersson) – c) Acalles echinatus (coll. C. Fägerström, SE: Öland, 
Törnbotten, 20.01.2008, leg. C. Fägerström), — d) A. misellus (coll. 
NRM, SE: Skåne, Hallands Väderö, 16.6.1951, leg. Olof Lundblad), 
— e) A. ptinoides (coll. Gösta Gillerfors, SE: Halland, Lindberg, 
1.12.1979, leg. Gösta Gillerfors), — f) A. camelus (coll. Gösta Gil-
lerfors, SE: Skåne, Rörum, 5.11.1976, leg. Gösta Gillerfors).
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barrträd, men är så vitt man vet inte helt knutna 
till något specifikt trädslag. Det är troligen så 
att trädslaget i sig är av underordnad betydelse, 
och att vilka trädslag som utnyttjas av en po-
pulation istället påverkas av områdets karaktär 
och var lokalen är belägen. Eftersom många av 
de svenska populationerna ligger i kanten av 
arternas utbredning, är det inte givet att de har 
samma preferenser som de mellaneuropeiska.

heijerman (2004) menar att arternas opti-
mala levnadsförhållanden är gamla, täta lövsko-
gar med tämligen fuktigt mikroklimat och där 
mycket lite ljus når ned till marken. Det är också 
i dessa miljöer som arterna finns i antal. Riktade 
sök efter arterna på öland vintern-våren 2008 
pekar i samma riktning. Vid sållning visade sig 

K. navieresi och A. echinatus vara ganska all-
männa i det öländska mittlandets ädellövskogar, 
även i områden där de enskilda trädens ålder 
inte var särskilt betydande. Istället är sannolikt 
skogsområdenas obrutna kontinuitet viktigt för 
en populations kvarlevnad på platsen, och just 
mittlandet har därför en fördel i sin storlek. 
skogarna kring stenshuvud i skåne är ett annat 
viktigt område för Acalles-arterna, och även här 
kan områdets storlek och lövskogskontinuitet 
spela roll.

Artbestämning
Acalles tillhör de mer svårbestämda vivlarna, 
och det är inte konstigt att de vållat huvudbry 
och flertalet blivit felaktigt artbestämda. Fram-

Figur 2. Aedeagus (a-d avbildade från ovan; e-f från sidan) samt det sklerotiserade genitaliesegmentet (g-h) av 
a) Kyklioacalles roboris, b) K. navieresi, c) Acalles echinatus, d) A. misellus, e) A. echinatus, f) A. misellus, 
g) Kyklioacalles roboris, h) K. navieresi. (Reproducerad från Stüben 2005b).
Aedeagus (a-d seen from above; e-f from the side) and the internal sack (g-h) of a) Kyklioacalles roboris, b) K. 
navieresi, c) Acalles echinatus, d) A. misellus, e) A. echinatus, f) A. misellus, g) Kyklioacalles roboris, h) K. 
navieresi. (Reproduced from Stüben 2005b).

hg

fedcba
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preparering av genitalierna hos hanarna är vik-
tigt för att säkert bestämma arterna. honornas 
genitalier har endast i liten omfattning studer-
ats, och kanske kommer vi i framtiden att hitta 
artskiljande karaktärer även där. i nuläget måste 
dock vissa individer, främst slitna honor, läm-
nas obestämda. generellt kan sägas att honorna 
habituellt utmärker sig genom ett längre och 
glattare snyte, men detta är tydligt endast hos 
A. echinatus och A. misellus och i avsevärt min-
dre grad hos Kyklioacalles. med tanke på hur 
svårbestämda vissa arter kan vara, och att nya 
artuppdelningar som kan komma att beröra oss 
dessutom är att vänta är det rekommendabelt att 
alltid preparera fram aedeagus hos hanarna och 
sista buksegment, spiculum gastrale och sper-
mateka hos honorna.

De flesta arterna varierar kraftigt i storlek, 
och jag har därför valt att inte ge några måttan-
givelser i nyckeln. Generellt kan sägas att mätt 
från bakkroppsspets till ögonens framkant är A. 
echinatus, A. misellus och A. ptinoides ca 2 mm, 
Kyklioacalles roboris och K. navieresi 2,5 mm 
och A. camelus ca 4 mm.

Nyckel till de svenska ”Acalles”-arterna
1. halssköldens ovansida tillplattad, med en mer 

eller mindre tydlig längsgående mittfåra. Täckv-
ingar med skarp gräns mellan ovansidans fjäll och 
den nedvända sidokanten som helt saknar fjäll. 
släktet Kyklioacalles..........................................2

- halssköldens ovansida jämt rundad från sida 
till sida, utan fåra. Täckvingarnas sidokant fjäll-
beklädd i större eller mindre utsträckning, utan 
skarp kant. släktet Acalles..................................3

2. Fjällbeklädnad tunn, täckvingarna ses ofta tydligt 
mellan fjällen, dessa nedliggande. generellt ljus 
till färgen. Aedeagus spets jämnt rundad, fig. 2b. 
Det sklerotiserade genitalsegmentet under ae-
deagus enligt fig. 2h. habitus fig. 1a....................
...........................................................K. navieresi

- ovansidan ruggig, med mer utstående fjäll. 
strimmorna djupare, mellanrummen därmed mer 
välvda. generellt mörkare till färgen. Aedeagus 
med kantig spets, Fig. 2a. Det sklerotiserade geni-
talsegmentet under aedeagus enligt fig. 2g. habi-
tus fig. 1b..............................................K. roboris

3.. Täckvingar med knölar i mellanrummen, tydligast 
på sidorna. ovansidan saknar till stor del täckande 
fjäll. större och mer långsträckt art. ofta väl över 
3 mm mätt mellan ögon och täckvingespets. fig. 
1f........................................................A. camelus

- Täckvingarna med släta mellanrum, vilket kan 
vara svårt att se då fjällen ofta täcker täckvingarnas 
skulptur. mindre arter (under 3 mm) med kortare 
kroppsbyggnad...................................................4

4. Täckvingar och halssköld med nedliggande fjäll 
och borst, som ses tydligt om man betraktar djuret 
från sidan. Täckvingar utpräglat korta och runda. 
fig. 1e...............................................A. ptinoides

- Täckvingar och halssköld med utstående fjäll. 
Täckvingar mer ovala........................................5

5. Täckvingarnas utstående fjäll mer eller mindre 
jämnt fördelade över ryggsidan. Pannans fjäll 
bredare, ofta oordnade med många riktade mot 
snytets eller pannans mitt. Aedeagus Fig. 2c,e. 
habitus fig. 1c...................................A. echinatus

- Täckvingarna i 2:a och 4:e mellanrummen med 
fjäll i buntar (fig. 5). Pannans fjäll smalare, ofta 
helt riktade bakåt, längs ögats kant med en jämn 
rad fjäll. Aedeagus fig. 2d,f. habitus fig. 1d.......
.............................................................A. misellus

Kyklioacalles
Genom molekylära studier har man funnit att K. 
navieresi, som tidigare betraktats som en syn-
onym till K. roboris, är en god art (stüben 2003). 
De nordeuropeiska arterna i släktet är därmed 
Kyklioacalles roboris och K. navieresi. Efter-
som de båda arterna länge varit sammanblan-
dade, även i Mellaneuropa, finns få ekologiska 
fakta som kan härledas till art. De förekommer 
i lövskogsbestånd, och som värdträd är troligen 
eken ett av de vanligaste, en uppgift man kan 
hitta i litteraturen för K. roboris.

Våra två arter har en mycket tydlig gräns mel-
lan täckvingarnas fjällbeklädda ovansida och 
dess nedvända sidokant som helt saknar fjäll. 
Denna karaktär skiljer dem från våra Acalles-
arter, och endast vissa individer av A. ptinoides 
kan ha ett liknande utseende, men dessa saknar 
då skarp gräns mellan de båda partierna.

Kyklioacalles navieresi (Boheman, 1837)
studerat material: 352 individer, varav 45 gen-
italiepreparerade hanar. Säkra fynd från Sk, Öl, 
Bl, Sm, troliga fynd även från Ha (Fig 3).

habitus fig. 1a. 
genomgången av material från stora delar 

av Sydsverige har visat att denna art är spridd 
i Sydsverige, och tillsammans med A. echinatus 
vår vanligaste art. Vid egna undersökningar har 
arten sållats fram intill stambaserna av ek, bok, 
al, alm, lind och avenbok.
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K. roboris och K. navieresi kan dessvärre inte 
med säkerhet skiljas åt på yttre morfologiska 
karaktärer. Detta är möjligt i Mellan- och Sy-
deuropa, där navieresi är en kortare och bredare 
art, jämfört med roboris. stüben (2005a) anger 
ett antal karaktärer för att skilja de båda arterna 
åt, men dessa har visat sig endast vara använd-
bara på mellaneuropeiska djur. i norr närmar sig 
djuren varandra habituellt. De för oss använd-
bara karaktärerna är utformningen av täckvin-
garnas punktur och hur intervallerna däremellan 
ser ut. Dock ska ingen säker bestämning göras 
på svenskt material utan att ha studerat aedeagus 
utseende, där spetsens utformning samt formen 
på den sklerotiserade plattan under aedeagus, 
är viktiga karaktärer. i denna studie har ett fåtal 
individer, som habituellt närmat sig K. roboris, 
genitaliepreparerats för att säkerställa arttill-
hörigheten. samtliga har visat sig vara K. na-
vieresi, och jag har valt att behandla det övriga 
materialet som K. navieresi/roboris. med stor 
sannolikhet tillhör dessa individer K. navieresi.

Det vi hittills vet om arternas ekologi är det 
som framkommit genom undersökningar i Tysk-

land av medlemmar i Curculio institute (www.
curci.de). i rehnområdet förekommer båda 
arterna frekvent inom samma område. De har 
där dock aldrig tagits i samma sållprov, och le-
ver alltså åtskilda med olika habitatpreferenser 
(Stüben 2005a). Hypotesen är att K. roboris är 
en mer hygrofil art, förekommande i fuktiga och 
skuggiga miljöer, medan K. navieresi är mer 
thermofil och förekommer i torrare miljöer. Det-
ta stämmer tydligen inom stora delar av Europa, 
men om samma förhållande gäller i sverige går 
inte att säga. Antalet fynd av K. roboris är för få, 
och flera sentida fynd av K. navieresi från öland 
har gjorts i slutna och med öländska mått mätt 
tämligen fuktiga skogsmiljöer.

Kyklioacalles roboris (Curtis, 1835)
Studerat material: 1 individ. Säkert fynd endast 
från sk (fig. 4).

habitus fig. 1b. 
Denna art har sedan länge ansetts vara vida 

utbredd i Sydsverige, men detta har alltså vi-
sat sig vara felaktigt. Endast ett enda exemplar 
verkar finnas av arten, insamlat vid Stenshuvud 
genom sållning av lövförna och grenar av Bengt 
Andersson 1982. skogarna runt stenshuvud är 
troligen ett av de viktigaste kärnområdena för 
Acalles i sverige, med arter som A. camelus, A. 
echinatus samt båda arterna Kyklioacalles.

Figur 3. Fynd av Kyklioacalles navieresi. Fyllda 
cirklar är säkert bestämt material – Gråa cirklar är  
material som ej genitaliepreparerats men troligen 
tillhör arten. 
Records of Kyklioacalles navieresi in Sweden. Filled 
circles are records from material detemined by exam-
ination of the gentalia – Grey circles are material not 
detemined by gentalia examination but which prob-
ably belong to the species.

Figur 4. Fyndplats för Kyklioacalles roboris.
Record of Kyklioacalles roboris in Sweden.
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Acalles misellus Boheman, 1844
studerat material: 27 individer. sk (fig. 6).

habitus fig. 1d. 
Allt svenskt material av denna art härrör sig 

från hallands Väderö och Kullen på skånes 
nordvästsida. De svenska fynden stämmer väl 
med andra nordliga populationer i Europa, som 
tycks vara mer eller mindre kustbundna (Hei-
jerman 2004, stüben 2005b). i Europa sträcker 
sig utbredningen från iberiska halvön och nor-
rut, genom frankrike mot dess nordliga utpost 
i Sverige. I Danmark är arten utbredd men ej 
allmän (hansen 1964).

Arten har också angivits från Bohuslän och 
öland, varav jag sett det öländska exemplaret. 
Det visade sig vara mycket sliten, men i andra 
avseenden typisk hona av A. echinatus. Ett fynd 
av arten har rapporterats från en inventering på 
älgön utanför Kungälv (Appelqvist & Bengts-

son 1995) men detta har jag ännu inte sett, och 
det är möjligt att även detta djur tillhör A. echi-
natus.

Ericson (1896) anger att han sållat fram 
Acalles misellus utanför mölndal. Något belägg 
har jag inte hittat, och de djur från Ericsons sam-
ling som finns förvarade i Göteborgs museum 
är antingen A. ptinoides eller K. navieresi. i 
bestämningslitteratur från den tiden (Thomson 
1885) tas två arter upp, A. misellus och A. ab-
stersus. A. misellus skulle här kunna vara kor-
rekt eftersom den står angiven som sällsynt från 
skåne, medan A. abstersus är en äldre synonym 
till K. roboris och därför troligen avser den art 
som numera ska heta K. navieresi. A. ptinoi-
des anges inte av Thomson, och det är därför 
möjligt att Ericsons fynd i Bohuslän rör sig om 
den arten.

som värdträd anges i litteraturen främst Cra-
taegus (Kippenberg 1983, Koch 1992), men 
också Hedera (morris 2002). Vid en omfattande 
studie av 610 individer insamlade på 27 lokaler 
i Nederländerna, bankade man imagos från föl-
jande trädslag, i fallande ordning; lind, klibbal, 
bok och ek. flest individer bankades från augus-
ti till oktober, men imagos sållades fram under 
vinter/vår (heijerman 2004).

Figur 5. Täckvingarna av A. misellus betraktade snett 
bakifrån, där man kan se de buntade svarta fjällen på 
2:a och 4:e mellanrummet. 3:e saknar näst intill helt 
fjäll i främre halvan, till skillnad från A. echinatus.
Elytra of A. misellus seen diagonally from the rear, 
with the black bristle-tufts in 2:nd and 4:th interval. 
The 3:d interval almost completely lacks bristles in 
the frontal half, a difference to A. echinatus.

Figur 6. Fyndplatser för Acalles misellus.
Records of Acalles misellus in Sweden.
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Namngivningen av de svenskinsamlade djuren 
har genom tiderna förändrats. redan Thomson 
(1885) anger A. misellus som svensk. härefter har 
man i de svenska katalogerna använt namnen A. 
turbatus (Klefbeck & sjöberg 1960) och A. par-
vulus (Lundberg 1995), men korrekt är alltså A. 
misellus.

Bestämningen av arten borde inte vålla några 
större bekymmer, förutsatt att djuret är i god kon-
dition. Närmast i utseende står den A. echinatus, 
men skiljer sig genom att fjällen på täckvingarnas 
andra och fjärde mellanrum är buntade med två till 
tre i bredd. Det finns individer av A. echinatus som 
har anhopningar med ljusa fjäll i 2:a och 4:e mel-
lanrummet, något likt A. misellus, med då sitter de 
i linje, ej i bredd, och är troligen aldrig fler än 4 i 
rad. hos A. misellus sitter alltid dessa borst flera i 
bredd och betydligt tätare.

slitna exemplar är vanskligare och A. misellus 
kan då skiljas ut genom att de utstående fjällen på 
tredje mellanrummet är mindre och betydligt färre, 
ofta bara 1-2 i mellersta delen (Fig. 5). Mycket 
slitna honor måste dessvärre lämnas till dess an-
dra tillförlitliga karaktärer har hittats. Kroppsfor-
men skiljer sig också mellan arterna, även om man 
inte kan basera en säker artbestämning på detta. 
A. misellus är mer päronformad med tydligt avs-
malnande skuldror, vilket gör att halsskölden ter 
sig smalare. fjällen i pannan är smalare än hos A. 
echinatus, och ofta är de alla riktade bakåt, längs 
ögats kant med en jämn rad fjäll. hos A. echinatus 
är fjällen mer oordnade med många riktade mot 
snytets eller pannans mitt.

sidokanten av aedeagus är vid basen mjukt 
rundad, och aedeagus är därför bredast en bit från 
basen (Fig. 2d). Den böjda spetsen är bredare, och 
sedd från sidan kortare (fig. 2f).

Acalles echinatus (Germar, 1824)
studerat material: 271 individer. sk, sm, öl, go, 
gs, ög, sö, Up, Vs, gä (fig. 7).

habitus fig. 1c. 
Detta är, tillsammans med K. navieresi, den 

vanligast förekommande arten, och den art som har 
störst spridning i sverige. Trots att släktets arter 
troligtvis är undersamlade, tycks ändå A. echina-
tus vara lokalt förekommande i sverige, med stora 
luckor i utbredningen. Något som talar för det är 
att arten i Danmark endast har hittats på Bornholm 
(hansen 1964).

A. echinatus är ganska variabel i utseende, och 
framför allt är ryggborsten (de utstående fjällen) 

i likhet med många andra vivlar större och mer 
iögonfallande på små individer.

Det är troligt att den art vi kallar A. echinatus 
kommer att behöva byta namn inom en närmare 
framtid. Man räknar nämligen med att nya studier 
av artens DNA ska belysa det faktum att det egent-
ligen handlar om ett komplex av arter (stüben in 
litt.).

Artbestämningen bör inte vålla några större be-
kymmer om djuret är i gott skick, men eftersom 
slitage av fjäll och borst hos Acalles generellt är 
stort, förekommer alltid ”nakna” individer. Dessa 
kan främst misstas för A. misellus eller vice versa. 
se ovan under A. misellus.

I Gästrikland, på en av sina nordligaste fyndlo-
kaler, har A. echinatus hittats i en barkspringa på 
en torrgran (Palm 1957). omgivningarna bestod av 
barrskogar, på sina ställen uppblandade med björk, 
al och sälg, varför det är svårt att avgöra artens 
värdträd på fyndplatsen. Vid egna undersökningar 
har arten sållats fram intill stambaserna av hassel, 
ek, lind, sälg och avenbok.

sidokanten av aedeagus är vid basen snävare in-

Figur 7. Fyndplatser för Acalles echinatus.
Records of Acalles echinatus in Sweden.
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svängd, och aedeagus är därför bredast nära basen 
(Fig. 2c). Den böjda spetsen är smalare, och sedd 
från sidan längre än hos A. misellus (fig. 2e).

Acalles fallax Boheman, 1844 (syn. commutatus 
Dieckmann 1982)
Arten utgår som svensk.

Jag har granskat fem djur som vid genitalie-
preparering visade sig vara A. echinatus. Tre från 
skåne, ravlunda, ett från östergötland, harholm, 
samt ett mörkt exemplar från öland. Arten ska 
därmed strykas från svenska listan, och eftersom 
nordgränsen ligger i de centrala delarna av Tysk-
land (stüben 2005b) är det troligt att A. fallax inte 
tillhör den svenska faunan.

Acalles ptinoides (Marsham, 1802)
Studerat material: 78 individer. Ha, Vg, Bo, Ds, 
Vr (fig. 8).

habitus fig. 1e. 
En av våra mer lättbestämda arter som främst 

känns igen genom avsaknaden av tydligt upprätt-
stående fjäll. Dock kan exempelvis slitna A. echi-
natus misstas för A. ptinoides.

Enligt mellaneuropeisk litteratur anges trädslag 
som ek, hassel och al, alltså ett levnadssätt som 
stämmer överens med övriga släktingar, men även 
ljung anges som värdväxt (Koch 1992). i sverige 
tycks dock arten uteslutande leva på ljung.

Utbredningen i sverige är västlig, men arten 
har även uppgivits från Öland. Det är troligt att det 
fyndet härrör sig från en artikel av Nils Bruce där 
ett ex. ska ha sållats fram i halltorps hage under 
ris (Bruce 1944). Omständigheterna kring fyndet 
stämmer inte överens med övriga svenska fynd, 
och djuret har inte kunnat lokaliseras. Det förefal-
ler troligt att det istället rör sig om A. echinatus.

Acalles camelus (Germar, 1824)
studerat material: 54 individer. sk. go (fig. 9).

habitus fig. 1f. 
Denna art känns igen redan genom sin storlek, 

men är också den enda av de nordeuropeiska ar-
terna vars täckvingar är försedda med tydliga knö-
lar. hos små individer kan dock detta vara svårt 
att urskilja.

Arten hittades först vid Ravlunda i sydöstra 
skåne av folke olsson vintern 1966, där ett exem-
plar sållades fram under ris och löv. Fyndet gjordes 

Figur 8. Fyndplatser för Acalles ptinoides.
Records of Acalles ptinoides in Sweden.

Figur 9. Fyndplatser för Acalles camelus.
Records of Acalles camelus in Sweden.
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vid foten av en sandås intill stranden, med ek och 
lönn växande i sluttningen. Ytterligare en lokal hit-
tades året efter av Einar Wirén, vid en ekbacke norr 
om simrishamn (Lundberg & olsson 1968). Efter 
dessa fynd har arten hittats på fler lokaler inom 
Stenshuvudområdet, men arten verkar vara betyd-
ligt mer sällsynt än K. navieresi och A. echinatus.

Fynd finns också från Gotland, där arten på-
träffats åtskilliga gånger, främst genom sållning 
av gamla hasselrunnor med rik lövförna och gott 
om död ved. Den har också sållats fram ur förnan 
under ekar med rikligt av grenar på marken. Ett 
enstaka fynd finns rapporterat från Småland, vid 
Hornsö (Ehnström 1983), men detta fynd är med 
stor sannolikhet felaktigt då djuret hittades dött, 
uppkrupet på kanten av en kläckburk med ved in-
samlat från det aktuella området. Att burken tidi-
gare kan ha använts för sållmaterial från gotland 
går inte att utesluta, varför fyndet bör strykas (Ehn-
ström in litt.). Dessutom har arten inte lyckats hit-
tas i fler exemplar i Hornsö-området trots intensiva 
insamlingar.

som värdträd anges i litteraturen ek (Koch 
1992), men de svenska fynden är gjorda i närheten 
av hassel, ek och bok, och man kan därför anta att 
dessa är värdträd.
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