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Trypophloeus dejevi (Stark 1936) – ny barkborre 
(Coleoptera, Scolytinae) i Europa

ÅkE LindELöw

Lindelöw, Å.: Trypophloeus dejevi (Stark 1936) – ny barkborre (Coleoptera, Scolytinae) 
i Europa. [Trypophloeus dejevi (Stark 1936) - a new bark beetle (Coleoptera, Scolyti-
nae) in Europe.] – Entomologisk Tidskrift 130 (2): 81-84. Uppsala, Sweden 2009. iSSn 
0013-886x.

The first specimen of Trypophloeus dejevi in Europe was found by late Lars Huggert in 
1969 near nikkaluokta in Lapland. The only specimen was placed in his collection under 
T. bispinulus. The true identity of the species was discovered when this collection was 
re-examinated before included in the Swedish Museum of natural History in Stockholm. 
during a field visit to the locality in north Swedish mountain range, it was possible to find 
T. dejevi in the bark of Salix myrsinifolia. it is concluded that T. dejevi is a native species 
which has been overlooked until now. The species was earlier known only from Sakhalin 
island in north Russia, more than 6000 km from Sweden.

Åke Lindelöw, Swedish university of agricultural sciences, Department of ecology, P.O.Box 
7044, S-750 07 Uppsala. E-mail ake.lindelow@ekol.slu.se.

nodmar. inledningsvis koncentrerades sökan-
det till ett område nära vägen vid Årosjokk där 
det växer mycket vide (Salix sp.). Stammarna 
här är hårt betade av älg och endast ett par tre 
meter höga och inte mer än armsgrova och bil-
dar buskage. Efter ett par timmars sökande hade 
intet annat påträffats än några mm-stora, något 
oregelbunda flyghål (diptera?). Vid lunch avvek 
mitt sällskap för att söka andra skalbaggar i när-
heten av kiruna. Jag gick upp efter jokken och 
efter ett par-tre hundra meter påträffades trädfor-
made viden, ca. 6-7 m höga stammar ca 10-12 
cm grova. På dessa upptäcktes knappt mm-stora 
cirkelrunda flyghål i döda barkpartier. i gränsen 
mellan levande och döda delar av stammen fanns 
gångsystem inne i barken med föräldradjur och 
stora larver. några barkstycken togs tillvara för 
en noggrannare genomgång hemma. Totalt fanns 
det ett 10-tal imago i barken samt lika många 
larver. Av dessa har ett tre imago och larverna 
konserverats i 95 % alkohol.

några ex sändes till Michail Mandelshtam i 

i samband med en genomgång av framlidne Lars 
Huggerts barkborrar, som donerats till naturhis-
toriska riksmuséet i Stockholm, påträffades ett 
exemplar av släktet Trypophloeus med avvi-
kande utseende. Exemplaret var placerat under 
T. bispinulus. Enligt fyndortsetiketten var exem-
plaret funnet den 18 juni 1969 vid Årosjokk strax 
öster om nikkaluokta i Torne lappmark. då det 
avvek från andra kända arter av släktet i norden, 
skickades djuret till Milos knizek i Prag. Han 
bestämde exemplaret till T. dejevi Stark 1936, en 
art som närmast är känd från Sakhalin, Ryssland.

Efter kontakt med Sven-Olof Ulefors, som 
ofta exkurerade tillsammans med Lars, stod det 
klart att de tillsammans samlade skalbaggar vid 
Årosjokk i juni 1969. Hur Lars fann exemplaret 
är inte känt, men möjligen kan det vara slaghå-
vat då endast ett exemplar tillvaratagits. Enligt 
Pfeffer (1995) och Mandelshtam (i brev) lever T. 
dejevi i sälg och asp.

den 15 juni 2008 besöktes lokalen i sällskap 
med Stig Lundberg, Roger Pettersson och Owe 
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St. Petersburg för kontrollbestämning. Mandels-
htam som är specialist på släktet Trypophloeus 
konstaterade omedelbart att det rörde sig om T. 
dejevi efter att också ha jämfört exemplaren med 
typen av T. dejevi som finns i zoologiska museet 
i St Petersburg. Ett exemplar vardera har pla-
cerats på riksmuseet (Catalogus Coleopterorum 
nr 019011) respektive på Sveriges lantbruksuni-
versitet i Uppsala.

T. dejevi står närmast T. alni, en art som lever 
i al och är funnen i norge och Finland, men inte 
i Sverige. Enligt Pfeffer (1995) kan dessa två ar-
ter skiljas från övriga, i norden förekommande 
Trypophloeus-arter genom sin mer långsmala 
kropp, oregelbundna tvärställda rader med kitin-
taggar på halssköldens främre del. Hanarna sak-
nar kitintaggar baktill på täckvingarna. T. alni är 
påtagligt mer långsmal än T. dejevi. T. dejevi har 
en grund fåra i pannan.  

det är troligt att denna art varit helt förbi-
sedd och inte inkommen i sen tid. Salix är ett 
försummat släkte vad gäller vedlevande insekter 
(Ehnström muntl.). Biologin och utvecklingen 
hos T. dejevi tycks stämma helt överens med 
den i nordamerika förekommande T. striatulus 
(Furniss 2003). nykläckta skalbaggar gnager 

Figur 1. Trypophloeus dejevi. Årosjokk 15 juni 2008. Foto: Göran 
Liljeberg. 
Trypophloeus dejevi. Specimen found in Årosjokk 2008-06-15. 
Photo: Göran Liljeberg. It can be distinguished from the most si-
milar Scandinavian species, T. alni, by the impression in the fore-
head, irregular  transverse rows of chitin spines in the pronotum, 
rather elongated body and lack of spines of the male elytra.

Figur 2. Äggläggande Trypophloeus grothi i barken 
på asp.
Egglying Trypophloeus grothi in the bark of an aspen 
trunk.
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sig in i barken på levande träd för att göra ett 
näringsgnag och i den knappt cm2-stora hålig-
heten övervintrar de. Under sommaren lämnar 
en del baggar övervintringshålorna och svärmar. 
de söker nu lämpliga träd att yngla i. det kan 
vara samma träd om det finns försvagade partier 
på stammen eller andra träd. Hos T. striatulus 
sker parningen på barkytan och honan gnager 
sig sedan in genom barken och åtföljs av hanen. 
ibland nyttjar honan en befintlig övervintrings-
håla. Hos T. dejevi påträffades endast en hona 
och en hane i gången. Äggen läggs flera till-
sammans inne i hålan, honan gör inga separata 
äggfickor, som hos många andra barkborrearter. 
detta är typiskt för Cryphalinii (wood 1982) 
(Fig. 2). Larverna äter först nära varandra och 
senare mer enskilt. Förpuppningen sker i barken 
och de färdiga skalbaggarna kläcks ut ur cirkel-
runda flyghål (Fig. 3).

Biotopbeskrivning
Årosjokk utgörs av en drygt meterbred bäck 
som rinner efter sydsluttningen ut i Paittasjärvi. 
Utmed jokken växer bitvis på ca. 10 m bredd 
björk (Betula pubescens) och enstaka Salix sp 
(Fig. 4). Salix-arten som T. dejevi påträffades i 
bestämdes till Salix myrsinifolia Salisb., svart-
vide och denna är den dominerande Salix-arten.

Figur 4. Årosjokk. Lokal för Trypophloeus dejevi. 
Foto: Stig Lundberg.
Habitat of Trypophloeus dejevi in a Salix myrsinifio-
lia in Årosjokk. Photo: Stig Lundberg.

Figur 3. I zonen mellan 
död och levande bark 
syns de små flyghålen 
av Trypophloeus dejevi. 
Insektsnålen på bilden 
har en diameter på 0,5 
mm. 
Exit holes of Trypo-
phloeus dejevi in the 
dead bark of Salix sp.. 
The insect pin has a di-
ameter of 0,5 mm.
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Utbredning
T. dejevi är känd från Sakalin i Sibirien ca. 6000 
km fågelvägen öster om Sverige. Arten har med 
stor sannolikhet en vidare utbredning och bör 
eftersökas på liknande lokaler i norra norge, 
Sverige och Finland samt Ryssland. i nästa 
rödlista 2010 föreslås T. dejevi placeras i kat-
egori dd (kunskapsbrist) i avvaktan på bättre 
kännedom om dess utbredning. i dagens läge är 
det svårt att se ett hot mot biotopen och därmed 
arten, då dessa skogar knappast utnyttjas av 
människan.

Tack
Först ett stort tack till Milos knizek Skogsforskning-
sinstitutet i Prag och Michail Mandelshtam Zoolo-
giska institutet, Ryska Akademien för bestämnings-
hjälp. Bert Viklund naturhistoriska riksmuseet för 
hjälp med försändelser samt Stig Lundberg, Roger 
Pettersson och Owe nodmar för angenämt sällskap 
vid Årosjokk. Stig Lundberg tackas också för bio-

topbilden. Jan Hoogesteger, Lars Eriksson och Lena 
Jonsell för ansträngningar att bestämma mer eller 
mindre obestämbara grenar av värdväxten. Och inte 
minst Göran Liljeberg som generöst bistod med foto 
på arten.
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