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Hislorik och biotop för de fennoskandiska
fynden av arten

Den vackra, drygt en cm långa skalbaggen Påry-
ganophilus ruficollis (F.) (blåsvart med röd hals-
sköld) har ansetts vara en av de sällsyntaste ved-
skalbaggar vi har i Norden och arten räknas till
de akut hotade.

I Sverige har arten tagits den 24.YI.1914 vid
Ragunda i Jämtland flygande (Frisendahl 1916)

och likaså 1 ex den 3.VI.1,927 vid Kyrktåsjö i
Ångermanland sittande på en husvägg (Ceder-
gren 1931). Därtill har Thure Palm beskrivit ut-
vecklingen i en eklåga intill Båtfors vid Dalälven
och även beskrivit larv och puppa (Palm 1940.
1945 och 1959). Från detta område föreligger yt-
terligare ett fynd av en imago den 2.YI.t972 vid
håvning på aktuell ö (Henrik Wallin in litt.) samt
en död puppa i en ekgren vid Båtfors den
21.V1.1976 (Rickard Baranowski in litt.).

I Finland finns fynd främst från södra delarna,
men också av 1 ex. dött under nävret på en
björklåga hösten 1981 så långt norrut som vid
Olanka nationalpark. Där har också senare L ex.
tagits sittande under en fnösketicka på en björk-
stubbe tidigt i juni (Jyrki Muona in litt.). Dess-
utom erhölls 1 ex. i en fönsterfälla 1.990 i en gam-
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mal granskog vid Kolari dvs mitt för Pajala i
Norrbotten endast ca 1 mil från svenska gränsen
(Juha Siitonen in litt.)

1979 påträflades arten i 2 ex. i Norge Ö Nordli
mitt for Gäddede. Det första påträffades den
22.VI sittande på undersidan av en björkticka
(Polyporu.s betulinus) på en björkstubbe vid sol-
nedgången, det andra den24.YI. krypande i sol-
sken mitt på dagen på en nyawerkad granstubbe
bara några 100-tal m från svenska gränsen. Där
togs ytterligare 3 ex. på liknande sätt under
tickor 1980, medan arten förgäves eftersöktes
1981-83 på lokalen ifräga(Zachariassen 1980 och
in litt.). Samtliga fyndlokaler i Fennoskandien
återfinns i Fig. 1.

Utanför Norden är Phryganophilus ruficollis
känd från Estland och Lettland, södra Bayern,
Österrike, Rumänien samt Ryssland, Sibirien
och Japan, överallt betraktad som en stor säll-
synthet.

Vid ett besök i Gäddedetrakten 1983 tog jag
på kvällen 27 och28.YI tillfället i akt att leta ef-
ter arten i aktuellt område vid Lierne. Jag kon-
centrerade mig då på grund av det regniga och
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Fig. l. Fyndlokaler fdr Phryganophilus ruficollis (F.)
i Fennoskandien.

Records of Phryganophilus ruficollis (F.) in Fenno-
scandia.

kalla viidret till att underscika bjorkstubbar och
bjcirkligor, som fdrekom talrikt siviil inne i be-
stind som pf, hyggen. F<irst di jag underscikte
bjcirklAgor pi ett hyggesbrdnt omride (Fig. 2)
krrintes letandet med framging och jag kunde
konstatera larver i tre storlekar, men even en
imago som pi grund av hArd ytved dnnu inte
hunnit dta sig ut utan lig kvar i puppkammaren
den 28.VI. Beskrivning av angreppen och ved-
konsistens har publicerats i Lundberg (1984).

Lokalen ifr6ga besoktes vid flera tillfiillen vA-

rarna 1984-86 och arten togs i minga ex., bflde
sittande pi tickor, bla se tidigt som 16.VI.1984
(leg. Kurt Persson), men iven med hjiilp av fcins-

terfdllor pi flera st6llen i trakterna runt om av

norska samlare (Oddvar Hansen in litt.). N6gra
plockades dock fram ur veden pi bj<irklAgor,
men vid bescik den 1.VI.1985 kunde vi konstate-
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ra att arten framfcir allt utvecklades pi lokalen i
lumpbitar av gran pi aktuellt hygge (bla K.E.
Zakariassen, O. Hansen, R. Pettersson). Det vi-
sade sig niimligen att under den ofta starkt svdr-
tade ytan pi dessa utvecklades en vedkonsistens
som passade arten (Fig. 3). Vi kunde ocksi kon-
statera att populationen var starkt nedgiende
och att det vissa tidigare ir siikerligen kldckts fle-
ra L00 ex. Den 14-15. VI.1986 erhcills imagines
bide i veden och iiven totalt 7 ex. krypande pi
undersidan av en grov granlump pA det hygges-
briinda omridet (Peter Cederstrtim och forf).

Hcisten 1986 kunde jag konstatera att liknande
vedkonsistens iven utvecklades pi undersidan av

granlumpar liggande pi ett fdrskt hygge, ca 3 Ar

gammalt, som inte briints. Aven att arten tiver-
vintrade som puppa, vilket bla iir ftirklaringen
till de tidiga fynden pA forsommaren av imagines
i det fria.

Hosten 1992 gjorde jag ett ftirnyat besok pi lo-
kalen ifriga, dels f<ir att undersoka om arten
fanns kvar, dels fcir kompletterande studier av
biologin. Vegetationen hade foriindrats mycket
sedan 1986. Bla fanns nu mycket bjcirksly som i
kombination med planterade tallar, i vissa fall ca

4-5 m hriga, gjorde att granlumparna lig mycket
skuggigare och fuktigare. Siviil bjorkligorna
som de starkast brandangripna granlumparna
frAn awerkningen for drygt25 ir sedan var starkt
fdrmultnade med en konsistens som inte alls pas-
sade som utvecklingsved for Phryganophilus.
Ddremot lyckades jag iterfinna den grova gran-
lumpen frAn 1986 som lAg solexponerad i en gldn-
ta och pi den hitta liimplig konsistens pi ena si-

dan. Jag kunde ocksA plocka fram 3 Phrygano-
philus-pttppor i ytveden. Vid undersokning av
granlumpar pi ett hygge intill av samma ilder
men inte hyggesbriint lyckade jag i starkt skug-
gigt liige dven hitta en granlumpbit pi ca 1 m
liingd, vilken pi undersidan var beklddd av den
svamp som i f<irsta hand Astadkommer den ldmp-
liga vedkonsistensen (se nedan under Utveck-
lingsbiologi). I veden under svampen fann jag
ocksA en liten irslarv varfor jag tog med mig bi-
ten hein f<ir kliickningsforsdk,

Efter ungefiir en minad i kyla togs biten in i
rumsvdrme och efter 3 veckor krtip 2 imagines
omkring i lumpbiten. Ytterligare 3 exemplar togs
till vara dagarna efterit, samtliga snabbt krypan-
de pi ovansidan av lumpbiten i fullt dagsljus.

Intressant ar att arten lyckats hilla sig kvar i
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itver 25 Ar efter awerkningen, men fdrutsdttning-
en fcir detta har ju varit att lumpbitar kvarldm-
nats i vilka liimplig vedkonsistens for arten upp-
kommit och funnits kvar.

Utvecklingsbiologi - tid och vedkonsistens
Utvecklingen for arten i Lierne (och troligen i
Norrland i <ivrigt) innebiir sviirmning pi fcirsom-
maren (mitten av juni - borjan av juli). Imagines
dter av sporer pi bla fnciske-, eld- och bjrirktick-
or (Polyporus fomentarius respektive igniarius
och betulinus) och liigger igg i f,tminstone bj<irk-
och granligor. I slutet av andra Sret dr larven
fullvuxen, men fullbordar puppkammaren fdrst
tredie sommaren och fcirpuppning sker pi efter-
sommaren tredje Aret. Efter overvintring sker
kldckning, vilket siledes innebdr drygt 3-5rig ut-
veckling. Denna linga utvecklingstid i kombina-
tion med starka krav pi liimplig utvecklingsved
dr sdkerligen en viktig fdrklaring till artens siill-
synthet. Thure Palm kunde konstatera samma
utvecklingstid i ekved vid nedre Daliilven; iiven
att sista overvintringen sker som puppa (Palm
1e40).

Vedkonsistensen i bj<irkligorna, som jag har
beskrivit i Lundberg (1984), dr sdrpriiglat gulvit
och si mjuk att den kan plockas sdnder med fing-
rarna. Bjorkligorna var bevuxna med sidentick-
or (Trametes versicolor). Samma mjuka gulvita
ved iterfanns i granlumparna (Fig. 3) och hade
dAr utvecklats friimst under den resupinata svam-
pen Diplomitoporus (Antrodia) lindbladi (det.
Dan Olofsson), som bekliidde undersidan pi fuk-
tigt liggande delar. Karakteristiskt iir den starka
svamplukten f<ir veden, som dr likartad fcir bide
bjcirk- och granveden. Samma svamp och ved-
konsistens patreffade jag fo i granligor nerbiid-
dade i mossa pA lokalen vid Kolari i nordviistra
Finland vid ett bescik 7.VII.1991. Denna lokal,
ddr ett ex. togs med frinsterfdlla (som nAmnts
ovan), utgjordes av gammal granskog med bjork-
inslag. Tydligen kan dock samma vedkonsistens
uppomma under flera svampar. Vid bes<iket i
Lierne hcisten 1992 konstaterade jag den iiven pi
Jdmtlandssidan i en granliga med gamla angrepp
av violtickan (Trichaptum abietinum), dock utan
att hitta nigra angrepp av Phryganophilus. Det-
samma gdller f<i en granlAga med samma ved-
konsistens, som jag undersdkt i s<idra Smiland i
Siggebodareservatet.

Fig. 2. BjArkldga i hyggesbriint omrdde vid Lierne,
Norge, dtir larv- och imagofynd av phryganophilus
rufiallis gjordes den 28 juni 1983. Foto: Stig-Lund-
berg.

Log of birch in a burnt clear-cuning area at Lierne,
Norway, where Phryganophilus ruficollis was found
(larvae and imago) on 28th June 1983.

Fig. 3. Den
ruficollis, be
ved. Norlien,

Phrygaaophilus ruficollis, eating fungus on burned old
spruce wood. Norlien, Norway, on 3lst May 1986.
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Synpunkter pi artens utbredning
och fdrekomst i Sverige

Ser man pi hittills gjorda fynd iir det troligt att
arten vandrat in med Sranen frAn oster och i dag

kanske f<irekommer i f<irsta hand efter fjiillked-
jan diir rik forekomst av liimplig gammal bjork-
och granskog finns. Arten har visserligen iinnu
inte patraffats i bla Viiserbotten-Norrbotten och

i Lappland, men bdr kunna hittas i omriden med

lAgor av bjork och gran, gdrna ddr det brunnit. I
de stora reservat som avsatts efter fjiillkedjan
finns gott om ldmpliga biotoper. Aven de omri-
den som eventuellt kommer att avverkas i denna

zon b<ir, med nuvarande f<ireskrifter fcir awerk-
ningstillstind innebiirande starkt begriinsade

hyggesstorlekar och kvarliimnande av orcirda
omriden mellan hyggena, gynna arten. Siirskilt
om hyggesbriinningar pi nytt b<irjar anvdndas

som markberedningsmetod i samband med hyg-
gesupptagningen.

Aven de skdrpta bestiimmelserna pe att rdta
inte fir f<irekomma i massaveden kan f<irhopp-
ningsvis innebiira okad lumpning i fiillt och med

andra ord 6kat kvarldmnande av liimplig utveck-
lingsved fdr Phryganophilus ruficollis.
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Gammelskogar [r inte overv[rderade vid skyddet

av den liigre faunan

I ET 411992 skriver Hans Ahnlund och Anders
Lindhe om hotade vedinsekter i stcirda skogsmil-
j6er. Gliidjande nog har de funnit itskilliga hota-
de insekter, inte minst pi hyggen och brandfdlt.
UtifrAn sina erfarenheter postulerar de att gam-

melskogar dr 6vervdrderade (jiimf<irt med sttirda
skogar) som viktiga livsmiljder f6r hotade arter.
Liiser man deras artikel okritiskt kan man fi in-
trycket av att naturvirdshdnsyn vid slutawerk-
ningar kan ricka f<ir att bevara majoriteten av de

hotade vedinsekterna - en uppfattning som jag,
och fcirmodligen minga andra, ej delar. 1) Ett
fcirriidiskt fel som begis i artikeln dr att sdtta lik-
hetstecken mellan urskog och sluten skog (vilket

t6
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de f<irvisso inte iir ensamma om att gdra). Ett
brunnet skogsomride kan vara lika mycket ur-
skog som en gammal, sluten granskog. Karaktd-
ristiskt fdr mAnga urskogar dr just brandpiver-
kan, variation i slutenhet, gamla trid, flera trdd-
slag samt stora mdngder dod ved i olika nedbryt-
ningsstadier. Urskogsomriden kan ha dessa ka-
rakteristika kontinuerligt i motsats till brukad
skog vilket 6r viktigt fdr arter med begriinsad
spridningsformiga (: 6" flesta vedinsektsarter!).
2) Att pisti att st<irda milj<ier har underviirde-
rats vid tidigare entomologiska undersdkningar
iir <iverdrivet. Jag skulle snarare vilja pisti mot-
satsen. Hur minga studier har gjorts i exempelvis


