


Framför allt i de sydvästra delarna
av Sverige har den här typen av ska-
dor blivit allt vanligare och det har
konstaterats att nya öronvivelarter
har etablerat sig i Sverige. Den
främsta spridningsvägen för dessa
djur är med människans hjälp, via
en ökad handel med växter och ett
ökat resande över världen. I Sveri-
ges närområde finns flera fynd av
nya öronvivelarter och vi kan för-
vänta oss att de sprider sig hit ock-
sa.

Öronvivlarna, släktena Otior-
hynchus och Dodecastichus, är
små skalbaggar ca 4-12 mm långa
beroende på art. De har ett karakte-
ristiskt snyte och knäböjda anten-
ner, fästade i en öronformad grop
på ovansidan av snytet - därav
namnet. Alla öronvivlar har sam-
manväxta täckvingar, vilket inne-
bär att de saknar flygförmåga och
endast kan ta sig fram genom att
krypa långsamt på marken eller
uppe i bladverket. De sprids till nya
områden med människans hjälp,
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ofta med växtmaterial, gömda ijor-
den. Hos ett flertal av vivelarterna
finns enbart honor och de förökar
sig partenogenetiskt, dvs att äggen
inte är befruktade utan kan kläckas
till larver ändå. Varje hona lägger
flera hundra ägg. Det innebär att
endast ett djur behövs för att börja
b_yggu upp en helt ny populalion.
Oronvivlarna har fyra stadier; ägg,
larv, puppa och vuxen, ibland före-
I<ommer även ett förpuppstadium.
Larverna är små, 2-12 mm länga
beroende på art, ljusa med en mörk
huvudkapsel och vissa arter har fär-
gad borst. De är krumböjda och fot-
lösa, vilket g.or att de har svårl att
förilytta sig. Oronvivellarverna hit-
tar man djupt ner i jorden där de är
skyddade från fiender. De flesta ar-
terna är nattaktiva och de vuxna
vivlarna gömmer sig ijorden under
dagtid, men kommer fram när det
blivit helt mörkt ute då de kryper
upp på växlerna för att äta.

De vuxna öronvivlarnas föda är
blad, knoppar, bark och unga skott
medan larverna livnär sig på väx-
ternas rötter. Öronvivlarnä är oftast

inte specialiserade på ett visst växt-
slag utan de är pga av sin avsaknad
av flygförmåga hänvisade till att
leva och äta där de är födda. I träd,
gårdar kan flera olika sorters pryd-
nadsväxter angripas i närheten av
varandra, såsom kornell Cornus
och hortensia Hydrangea även om
många av de nya arterna verkar [ö-
redra syr6n och Iiguster.

I Sverige finns flera inhemska ar-
ter av öronvivlar Otiorhynchus och
Dodecastichus, vilka är kända ska-
degörare på olika ört- och vedarta-
de trädgårdsväxter. Två nya arter
har nu etablerat sig, Otiorhynchus
smreczynskii och Dodecastichus
inf latus.

Bladkantgnag är typiska spår ef-
ter öronvivlar och ser olika ut bero-
ende på vivelart och växtstruktur.
Cnagmärkena kan vara kantiga el-
ler rundade och ibland formade
som en Iiten krok. Ofta blir gnagen
finare i ett tunt blad.

Vid stora angrepp påverkas inte
bara utseendet på växlen utan även
växtens kondition, men det är inte
troligt att växten dör av bladkant-

gnagen. Det största problemet är de
skador Iarverna orsakar på rötterna,
vilket leder till kraftigt nedsatta
plantor och därmed en större mot-
tagl ighet för andra växtskadegöra-
re. Tillsammans orsakar till slut
dessa skador växtens död.

Vad kan vi då göra åt problemet?
De viktigaste åtgärderna är att före-
byggn Senom att bli noggrannare
vid införskaffning dv nya växter,
oavsett om vi köper dem eller byter
med någon. Att kontrollera rotsys-
temet, samt att spola av jorden kri ng
rötterna är det effektivaste sättet att
minska spridningen av dessa ska-
degörare. Viktigt är också att ge våra
växter optimala förhållanden så att
de bättre kan klara av mindre an-

8repp.
Om man har försäkrat sig om att

det är öronvivlar man har att göra
med, kan de jordlevande larverna
bekämpas med hjälp av insektspa-
rasitära nematoder. Nematoderna
vattnas ut då unga larver finns i jor-
den, vilket innebär under sommar-
månaderna. Temperaturen måste
vara över 14"C och behandlingen

Detaljstudie bladkantgnag på syr6n till vänster och liguster till höger.

De finare gnagskadorna är orsal<ade av Otiorhynchus smreczynskil och de lite
Teckn i ng: Rana Andersongrövre av Dodecastichus inflatus.


