Två intressanta skalbaggsfynd
Av Staffan Kihl
Backvialfröbagge Bruchus affinis,
Den 7 juli i år håvade j ag två ex av en ca 3,5 mm lång
skalbagge på bac kvial i en va rm sydvä nd ängsbac ke
i närheten av Dagnäsöns naturreservat. Vid närm are
kontroll av snåret kunde j ag räkna in åtminstone I 0
indi vider. Skalbaggen visade sig vara bac kvia lfrö bagge
- det fö rsta fy ndet i Svea land! Fyndet har bekräftats av
Hans-Erik Wanntorp.
Backv ialfröbaggen är monofag på bac kv ial och har sin
hu vudutbredning i östra Småland och Östergötl and .
I Sörmland är bac kvial a llmän i Ko lmården, fö r
övrigt oj ämnt spridd och i vissa delar av landskapet
sä ll synt (t.ex. Mätaro mrådet). Bac kvialen har ökat
markant under 1900-talet, de lvis genom insåning på
vägskärningar och j ärn vägsva llar, så det kan löna sig
att leta efter fö lj es laga ren.

Svavelbagge Cteniopus sulphureus
Denna ska lbagge hittar man hu vudsakli gen i Sverige
på Gotl and, Öl and och Österl en. I Sörmland är den
sä ll synt och mest funnen i skärgården. 17 juli i år
håvade jag oväntat ett ex på Häggsta äng i Huddinge.
Häggsta äng är en gamm al, sandi g ängs bac ke vid
A lbysj ön i närheten av Flottsbro skidbac ke. Här lär de
sista(?) kä nda exemplaren av bac ksippa på Södertö rn
ha växt på 1930-ta let. Ängen var på väg att växa igen
men räddades fö r några år sedan av kommunens dri ft iga
naturvårdare som lät röja den. Om svave lbaggen bara
var en fö rflugen besökare är svårt att veta men ängen är
en intressant bi otop fö r många insekter och växter så j ag
kommer att fö rsöka fö lj a utvecklingen i fortsättningen.

Status för fetörtsblåvinge i Södermanlands län
En rappo1t från inventeringar under 201 2 av Håkan Elmqvist.

Bakgrund
Fetörtsbl åv inge, Scolitantides orion, har under fö rra sekl et va rit utbredd i ett band frå n Stockho lms skärgård
ned till Bohuslän, dock med få och mycket lokal a förekomster. Idag är fj ärilen känd frå n Bohuslän, där den
återupptäcktes 2009, i kustbranterna vid Bråv iken, i Strängnäs kommun och i Stockho lm s skärgård, där den
återupptäcktes 2010.
Fetörtsblåv ingen är knuten till solex ponerade bergs luttningar e ller bergkullar med fö rekomst av larvens
värd växt kärl eksört Sedum telephium. Fjäril en fl yger i slutet av maj till börj an av j uni och är ofta mycket fåtalig
i sitt uppträdande. Den fl yger uppenbarligen me ll an bergkull arna, som bildar ett nätverk av smålokaler. På så
sätt sprids äggen, som läggs på bladen och stammen av kärl eksört. (Vit fe tknopp S. album kan till viss del också
utnyttj as, men fi nns inte i detta område.) På grund av fj ärilens fåtaliga uppträdande med kort fl ygtid har det bästa
sättet att konstatera arte n varit att leta ägg och larver. Ibland har uppemot 10-ta let ägg va rit lagda på samma
planta. Larve rna gnager på blad och stam. De gnage r så att pl antan skadas och böj er sig, vilket skapar skydd åt
larven. Larverna upp vaktas fliti gt av o lika arter av myror loc kade av doftämnen, som larve n avge r. Detta anses
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