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Bidrag fill kiinnedomen om svenska vivlar

Av Srrc LuNornnc

denna uppsats behandlar jag dels en del fynd av s■ 1lsynta vivlar dels en
biologiska uppgifter samt slutligen nigra systematiska frigetecken.

1. Dfssο ιθIIcas nfυθfrο sfrゴsF.

I 》Die Holz_ und Rinden― Kifer der Siid‐ und N【 ittelschwedischen Laub‐
biunle》 har Thure Palln angivit att biolob・in fё r denna art ir ofullstindigt
kind ehuru arten inte ar sirskilt sallsynt. I samband nled klickningar av
AIlαθsιhθιごs ιθsfacθα F. ur ekgrenar frin trakten av EIIIIInabOda i sydё stra

smaland,erhё ll jag i bёrjan av juni 1965 ett exemplar av DFssο rθ口cas.lごυθ:―

rosfrfs.

Ett exemplar klicktes den 15 maj 1963 ur en rё nngren liggande p■ hill―

mark pl Biskops Arnё i Uppland och larver sannolikt av denna art pitrif―
fades 1964 i torkande hassel vid Skokloster i Uppland.I samtliga fall har det
rёrt sig Om vitr6tad ganska fast ved.

2. Oι ごοrr■yrlcflIIs pο rcarus Hbst

Arten har tidigare rapporterats frin Skane och Gotland(Palm,Ent.Tidskr.
1965,sid.244--245).

rヽid genomging av material insalnlat i Uppland i Stockhollns― trakten den
6 november 1965 hittade jag ett exenlplar av denna art,som troligen erhallits
vid sallning av griskOmpost vid Bergianska tridgirden.Ytterligare ett exeln―
plar fick jag den 27 september 1967 vid sallning av strandfё rna vid Kill‐
torpssj6n i Nacka (Sё dennanland). Rent okulart ar arten fё rridiskt lik
OιごοrrflyncflIIs scabθ r L. varfё r det finns sk五 l varna f6r fbrvixling. Arten
har dessuton■ tagits av Jan Hё jer i ett exemplar vid Uppsala genon■ sillning
av graskompost sall■ t ocksi i ett exelnplar av Lohmander i Vistergё tland vid
Gunnebo(16/71963)under en sten(Gё teborgs museums sanlling)oCh uppen‐
barligen ar arten spridd itininstone i sё dra och nlellersta Sverige.

3.Trα chyprlroθ as αゴgffarピs Gyll.

Denna var lninsta TrachypFIJο θIIs―arttogs av Boheman pl 1800-talet i flera
exemplar pa Gotland utan narmare uppgifter pi vilket satt. I var ging ett
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exemplar har under 1900-talet arten erhallits av T. Pa11■  i Silllrishalnns―

trakten i Skine och av E.ヽ Vir6n pi Gotland.
Viren 1967 1yckades jag fi tag pl arten p■ Gotland och di i ganska stort

antal genom sillning av jOrd,grus m.m.pi torra hillmarker rullt bladroset‐
terna av grifibbla (Hfθ raciIIm piJθ s`JJα ), vardvttxten fёr de flesta rracFltJ_

ρhroθ us_arterna.Totalt ll exemplar erhёns pa Grogarnsberget, St. I“ ars och
Hoburgen. Arten togs rtiven virel1 1968 pl Grogarnsberget pi likartat sitt.
Samtidigt fick jag iven andra TracFIIJρ hJθ θIIs― arter,ninlligen arfθ rnarls Gyll.,

♭ヴουθοJαι
“
s Beck,spinirllarlas Gerln.,Iα rfcο rris Boho saⅡ lt hθ ynlθ si Hub.

Enligt undersёkningar,som L.Dieckmann har gjort skall T.`riク ffaris en―

dast vara en variant av To spinfrnarlus lned frimst avvikande forn■ pi borsten
pi tickvingarna(in litt。  1968).

4.Eρhimθ rορuS pθιrο Hbst

Denna art har i Frankrike patriffats pi vattenbladdra, 1/7ι rゴCIIIariα  υ口rθα_

rfs, enligt V. Hansen. Den 24 augusti 1966 fё rsёkte jag fi tag pi Bagο こ2s

cI」rfndrIIs Payk., som G6sta Svensson tagit i ett vattenhil vid Halltorp pi
01and. Sanllade in vegetation soll■ fanns i vattnet och sillade nlossan runt

kanterna. Resultatet vart visserligen inte Bagο 口s cyIごndrIIs, men i stillet

E.ρθfrο i stort antal. Totalt erhё lls ett 30-tal exemplar. Genonl sallning har
jag iven fitt arten i ett enstaka exemplar i septenlber 1967 vid stranden av

KalltorpSSjё n i Nacka i Sё derltnanland.

5。 7'artysPFllJras lηαたοls■ ii Smrecz.

Som jag nimnt i nlin saΠ IInanstallning 》Catalogus lnsectorunl Sueciae
XVII》 Op.Ent. 1966,sid. 176 har denna art felaktigt infё rts sonl T. οbscロー

r:ρθs Nyh.i.1.i Catalogus 1960.
Hёsten 1965 erhё ll jag arten dels i ett exemplar vid OsbySiё n dels i ett 20-

tal exemplar vid Biskops Arnё (Uppland bida lokalerna),i blda fallen genom
sillning av strandfё lna innanfё r tit vegetation av bl.a. bladvass, vattenfё r―

gatmigej,fackelblomster,svalting m.m.I vattnet fbrekom rikligt med and―
mat. Pl lokalen vid Biskops Arn6 togs ett sillprov den 24 apri1 1966 och
inalles erhё lls ca 60 TanysphIJras varav inte nlindre in 49 T. nlα たοrsA・ fi,

ёvriga den vanliga T.Jθ mnaθ Payk.Ett exemplar erhё ll jag vidÅ tvidaberg i

Ostergёtland den 14.10.1966 och uppenbarligen ir arten vitt utbredd.
T.mα■ors■ごごkinns litt igen pa att ben och antenner ir helt svarta(delviS

rёda p1 7'.[θ mnαθ), Snytet smalare, rakare och lingre salllt halsskё lden

sn■alare och mer parallell.

6. Grypas θ9覆 isθιごvar. αfrfrOsfris Fabr.

I Catalogus 1960 finns GrIJρ
“
S afrfrο sfrfs Fabr.uppfё rd fё rÅngerlnanland

efter ett exemplar, som finns i O. Sjё bergs sall■ ling. Jag har aven sett ett

W事 ↓彎 ttatti鑑譜 嘱 千五憬榔 胤 」∫留 婿 亀よ:冊 1躍
byn i Norrbotten.Enligt undersё kningar som L.Dieckmann gjort skall dock
den nordiska Gryρ口s alrfrOstris endast vara en variant av G. θ9“ iSθだ (A.
Strand in litt.).
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Fig.1.LOkal fё r Orfhο chαοfes
S`ι j9ι r Beck. Tullgarn 28/4
1968 FotO fё rf

7. Smicrongr reichi Gyll. (seriepilosus Tourn.)

ol瀦考iL鼻鯖ピ:)ピ淵謂
undersё kning,sOΠl SOlari gjort.

8. Orfれ οchaθιθs sθιfgθr Beck

1887 pitriffades denna vivel i nigra exemplar i Malinё  av Varenius.Arten
ansigs di sOm mё jligen infё rd.

Fёrst 1957 iterfanns arten och dl i ett exemplar, som R. Charpantier er‐
h611 vid sillning av skObosf6rna vid Dalby utanfё r Lund (Ent.Tidskr. 1957,
sid. 155).

Tog den 27 november 1966 ett sillprov av lav‐  och grasfёrna pl en torr
lokal vid Tullgarn (IIagadal)i Sё demanland pi jakt efter Bagο IIs car′

“
s

Gyll., sonl jag fitt pa likartad biotop i Uppland (Ent. Tidskr.1963, sid.
248).Vid genOmgingen av sillmateHalet uppticktes nirlnast av en slump
ett exemplar av Orι flοcFlrtθオθs sθ ffgθr. Arten ir ninlligen ytterst tr68 0Ch
sitter helt orё rlig dOck Oftast efter att ha krupit upp till ytan av sllllnaterialet.

湖 ]昴 P3blλ F》柑 1品 〕二』 電霞

en gav y・ eⅢgaК exemメ ar den 9/4
1illiga prov var helt negativa.Den 28/4

艦 I簾翼li:1:∫F翼」:l∬t潮乱■1認お::置ゴ封]°
Ch J denna

Pa salntliga platser har grifibblan,」 リピθracfIIr22 ρ:JOSθ [Jα ,funnits och 10ka―
lerna har varit starkt solexponerade, vama och torra slinter i skogsbryn.
Sikerligen f6rekommer arten vitt spridd i s6dra och mellersta Sverige, men
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fё rbigis litt dels

dels lever solrn

ρf・lιοθus― arterna.

av fingstskttlar.

STIG LUNDBERG

pi grund av att den soΠ l redan namnts ir lnycket trё g Och
ilnagO endast under vinterhalviret i likhet med Trα chIJ―

Utom genoln sillning b6r dell kunna erhillas med hjttlp

9。 Cθ口ιれοrrftynchas cFlrysanfFlθ mビ var.οθ:andicIIm

I Catalogus 1960 finns lned frigetecken fё r Oland upptagen arten Cθ ttfflο―

rrhynch口 s mο Iピιοr Gyll.I samband med Catalogusarbetet har jag sё kt elimi‐

nera de frigetecken,son■ finns,varfё r jag letade reda pi bakgrunden till upp‐

giften. Fyndet ifriga visade sig hirrё ra frin en exkursion, som gjOrdes pi
Oland den 20/91946,varvid Hikan Lindberg(HelSingfors)tOg en serie av
en vivel,som bestimdes till Cθ 口ιhorrrlyncFl口 s moriιOr,vid ottenby. I Riks―

museums salIIlling finns ett exemplar och genom kOntakt ined Lindberg er―
hёll jag resterande material frin Helsingfors museum.

Lyckades inte klara bestimningen utan skickade materialet via V.Hansen
till vivelspecialisten L.Dieckmann(Eberswalde),Vilken konstaterade att det
inte var C.nloJ:ι οr,men rekommenderade mig att lita St.Smreczynski(Kra‐
kau)Se pi materialet.

Smreczynski fick aven lina typema av C. rllο [ゴιοr och C.ノ ごgIIralこ Is Gyll.,

som fёrvaras pi Riksmuseum.Efter pmfё relse med ett stort material av nar―

stiende arter och iven genitalpreparering kOm Smreczynski fram till att
materialet frin Ottenby hё rde till C.chrysα rtfflemf Germ.,Inen pi grund av
bl.a. starkare vilvning ptt halssk61den och tickvinb・ arna sivil i tvir―  son■

framfё r allt lingsriktningen fё rtjinade den ett sarskilt namn. Han f6reslog
att den skall kallas C.cFlrysarllllθ ntf var.οθrandicIIIll in litt.i avvaktan pl att

fragan ytterligare undersё kes. Cθ IIι hοrrhI」 nθllIIs r220JゴιOr utgir siledes fё r

Norden!

10.Cθ口fflοrrhynchus scapLIIaris Gyll.

1)enna vivel anmaldes fёrsta gingen av T. Nyholln frin Skine. Senare
har iven T. Pall■ och G. Israelsson rapporterat arten frin Skine, den sist‐

■五mnde dessutom det 6verraskande fyndet av ett exemplar i NIatarengi i
Norrbotten(Naturi Gё inge 55,sid.6).I Skine tOrde arten utvecklas i Rο ripρα

ampflibビ α,en art,sonl saknas i Norrbotten.
Har sёkt aterfinna arten i Norrbotten,men fё rst den 30 juli 1967 1yckades

det.Fick di vid slaghivlling pi sumpsenap(Rο riρραゴslarldゴ ca)ett exemplar
vid Sandgrynnan intill Kalixilven,nara Kalix.Genoln slllning av fbrnan lln‐
der sumpsenap erhblls ytterligare exemplar dels pa denna lokal dels vid bron
over alven. Arten togs Ocksi av I(. Persson pi salllllla 10kal och av S. E.
Nilsson vid ett grustag 6ster on■  Kalix h6sten 1967. Dessutom fick Persson
nigra exemplar viren 1968 vid ёversvillllning av Kalixilven vid lヽinsbyn.

I slutet av juli 1968 sёkte jag aterfinna arten,men varken slaghavning eller
sillning gav resultat.Daremol lyCkades det bittre att hitta angrepp pi sump―
senap i form av ansvallningar av stjalken frilnst pa lledre delen men i vissa
fall upp till ca 3 dm hё jd.IPlertalet ansvillningar innehё ll flera larver.Hil

i stjilkarna visade att larverna i vissa fall limnat vixten och vid nirmare
undersё kning i avjan under patriffades larver i jordkokonger nira ytan,
Eπιο″ο7rsノ rク 9θ ″ 3-4,196θ



BIDRAG TILL KANNEDONIEN OM SVENSKA VIVLAR         229

men lmycket fuktigt.Genoln att placera jord och angripna stjilkar i plast―

]耀黒
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vecklas dock i frukterna pi bl.a.sumpsenap.C.scaρ IIIα rfs utvecklas uppen‐

barligen i bl.a.sumpsenap,klacks itininstone i Norrbotten pi sensonllnaren,
6vervintrar och ligger agg i den spirande plantan pa viren.

11.Cθ口ιhο rrFll」ncFlas fiο msonf Kolbe

I Ent.Tidskr. 1967,sid.82 har jag behandlat utbredningen fё r C. fflο rll‐

sο nぜ och C. crlαIIJbα θ口S Germ. i Sverige. 1967 erhё ll jag C. オrlο lltsonf inda
uppe vid Kalix i Norrbotten i flera exemplar genon■ slaghivning pa penning―
griS(TFlrasρ ゴarυθrtsθ ).Arten har av O.Sjё berg iven tagits i Hhlsingland Och
uppenbarligen finns den hela vigen itlninstone efter kusten.

Jag vill har passa pa att f6r fynduppgifter tacka Andreas Strand, Jan Hё jer, Thure
Palm, Gёsta Svensson, GOsta Gillerfors, Kurt Persson, Sven Erik Nilsson sanlt f6r hjilp
med kontrollbestamningar victOr Hansen, L. Dieckmann och St. Smreczynski.
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