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Records of rare Coleoptera species from the spruce forest reserve Blakolen made between
1980 and 1988 are reported. This reserve has ar area of 595 ha and is situated in the prov.
Norrbotlen, only 28 km S of the Arctic Circle at an altitude of | 50-170 m ASL. Most species
were collected in window traps placed on old aspen and spruce trunks. The area is characte-
rized by its strong populations of species like Agothidium pulchellum wank. ar,d Pltho kol-
wensis Sahlberg, and is probably the most important area for the spruce fauna in Sweden.

S. Lundberg, Skeppsbrogatqn 9, S-951 35 Luled, Sweden.

Ett av de virdefullaste granurskogsomridena vi
har i norra Sverige ur skyddssynpunkt fclr skal-
baggsfaunan ar domAnreservatet BlAk0len N Nie-
misel i Norrbotten. Redan 1962, vid besiktningen
som fdregick reservatbeslutet, upptackte jag gran-

ligor med larver av stor barkplattbagge, Pytho
kolwensis. Senare undersokningar har visat att
hiir finns landets stdrsta k,inda population av den-
na sallsynthet framst vid biickar och sumpdrdg.
Denna art anses vara den kansligaste av de utrot-
ningshotade granurskogsarterna di den kriiver
grova granligor i skuggigt l6ge f6r sin utveckling.
Her togs ocksi l97l det fdrsta exemplaret av

Agathidium pulchellum Wank., vilken fortfaran-
de icke ar tagen utanfor Bldkcilen (Lundberg 1977,

som A. pulchrum LeC.).
I anslutning till f<irsoken atL aterfinna A. pul-

chellum genom bl a sAllning, som misslyckades,
beslot jag att satta ut fonsterfallor vilka kontinu-
erligt fingar flygande insekter (Lundberg 1979).

Resultatet efter 9 ar har fdrutom etl 50-tal Agathi-
dium pulchellum blivit mAnga nyfynd f<ir omridet
och iven f<)r Norrbotten.

Jag tar har upp bara de siillsyntaste arterna, och
behandlar Sven nigra arter som trots att de borde
ha pitriiffats, annu ej ar funna i Blikdlenreserva-
tet. Redovisningen kan betraktas som ett komple-
ment till de sammanstallningar som Thure Palm
gjorde 1946 och 1948 om "Coleopterfaunan i

jamtlandsk lavgranskog" och visar ocksA vad
fingst med fdnsterfallor kan ge.

Nigra data om reservatel

BlekOlens totalt 595 ha, varav 535 ha skog skydda-
des som dominreservat 1962. Reservatet bestir av
Norra BlAkcilshuvudet (htigsta punkten 370 m)
med i huvudsak norra och dstra sluttningen ner
mot en skogbilvtig mellan Grundtriisk och Rissia-
pe (Fig. l). Omridet ligger endast ca I mil frin
lappmarksgriinsen och 2 mil S Pelkem. Lagsta de-
len mot vdgen ligger pi ca 150 m 6 h.

Skogen bestir i huvudsak av gammal gran som
haft minst 270 dr pd sig sedan sista skogsbranden,
medan ett mindre omrAde i NV kanten brann fdr
ca 80-90 dr sedan och nu ihuvudsak ar bevuxet
med ldvtrad, frSmst bjork (Olle Zackrisson in
litt.). I den gamla granskogen finns enstaka, ca

150-iriga grova aspar (Fig. 2), vilka i minga fall
rasat omkull. I norra delen finns iiven en del tall.

Beskrivning av fiillorna

De t'drsta fonsterfaillorna prcivade jag somrarna
1980 och 81, men di med enbart vatten varf6r
mycket av materialet var fdrstdrt vid vittjningar-
na. Forst 1984 bOriade jag med intensifierad
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fAngst, varvid 6 fiillor, ca lxl m, var uppsatta
framst pe gamla, delvis starkt fdrmultnade aspli-
gor, och iiven pA granligor (Fig. 3). Fiillorna pla-

cerades i ett av de med ligor tatare omradena.
Detta ligger i nordostra kanten av reservatet och
har markerats pi kartan, men di endast dessa 6

smi fiillor anvants och dessa endast fdLngar IAgt

flygande djur iir det givet att fengsten bara utgdr
ett urplock av vad som finns. Artlistan fdr reser-

vatet har trots detta tillfOrts anmiirkningsviirt
minga och intressanta arter genom just fAllorna.
En tillsats av glykol i vattnei gjorde att t o m
smdLdjur som ,4gathidium, Neuraphes och ptiliider
erholls i stort sett oskadade trots att det ivissa fall
drdjde dver en minad innan vittjning skedde. I
allmiinhet var fiillorna uppsatta frin slutet av maj
till slutet av augusti.

Siillsyniare arter tagna i firnsterfellor

Systematiken fciljer Catalogus (Lundberg 1986).

Datum som anges f6r fiillfingsterna avser inler-
vallet frin fdregAende till aktuell vittjningstid-
punkt

Ptiliidae. Fdrutom ett stort antal Acrotrichis har
bl a Ptiliolum spezcei (Allibert), P caledonicum
(Sharp) och P sohlbergi (Flach) tagits. Intressant
nog var den fdr Sverige "nya" Ptinella johnsoni
Rutanen, slaktets enda art, vilken togs i I ex

26.7-12.8.84. Vid bilhivning pe vagen genom re-
servatet har ocksd Boeocrara japoricc (Matthews)
och Ptilium minutissimum (Ljungh) erhAllits.

Leiodidae. Leiodes inordinata (J. Sahlberg) och
L. puncticollis (Thomson) tycks vara utpraglade
skogsarter vilka har pitrAffats varje sensommar i

fellorna. Enstaka exemplar har ocksA erhillits vid
sAllning av svampig fdrna under aspligor. .,4nlso-
toma orbicularis (Herbst) togs i I ex 16.6-
31.7.85, vilket var det andra fyndet i Norrbotten.

Fleft Agothidium-arter har erhellits i stort antal
och intressant iir att olika arter tycks ha olika
sviirmningstid. Den sdllsyntaste atten, A. pulchel-
lum Wank., har som ovan nhmnts, tagits i totalt
nara 50 ex vid vittjningar pi frlrsommaren (senast

i juli) och som mest i 14 och 15 ex 15.5-19.6.86
resp 21.5-2.1 .81. Alla ex har en hjartformig svart
fliick mitt pe teckvingarna pe kastanjebrunt un-
derlag. Halsskcilden har ocksi en svart flack och
arten dr i siirklass den vackraste av vira Agathi-

Fig. l. Karta over Blekolens domenreservat i Norrbot.
ten. Pe den infallda kartan anges laget med en prick.
Fiinsterfiillor (F) var placerade i det rasrrerade omrader.

Location in Fennoscandia (dot) and map of the Bla,
kolen forest reserve in northern Sweden. The window
traps were used in the F area.

dium-arter. Den nirstAende amerikanska arten ,4.
pulchrum LeC., vilken vi fOrsr trodde det var fri-
ga om, har en mycket varierande fiirgteckning,
med en form identisk med A. pulchellum. Flera ex
av A. pulchellum har ena mandibeln utvecklad till
en kraftig tand, vilket bl a iir kaint fdr A. mandi-
bulare Sturm.

Fynd av A. pulchel/am i augusti genom sillning
i rutten asp och vid aspstubbe (i sddra Finland) vi-
sar att arten iiven finns som imago pa sensomma-
ren men tydligen utan att den sviirmar (Lundberg
1978).

Agathidium pallidum (Gyllenhal), en annan av
vera sallsyntaste arter, har erhillits i totalt 4 ex
varav ett 15.5-19.6.86 och ie 21.5-2.7.87. A.
varions Beck, ny fcir Norrbotten, togs i I ex
16.6-31.7.85. A. arcticum Thomson och A. db-
coideumErichson har f<irekommit rikligt, men ge-

nomgiende pi sensommaren.

Calopidae. Vanliga i fallorna var framst Cotops
nigrira Etichson, C. coracinus Kellner och C. alpi-
n rs Gyllenhal. Aven ett exemplar av C. longulus
Kellner togs 21.5-2.7 .87 .

Scydmaenidae. Veraphis engelmarki Franz erhOlls
i I ex l4-21.7.86 vilket iir der hitills enda Norr-
bouens-fyndet. Arren Ar i ovrigt endast kdnd i en-
staka ex fran Lu och Ly lappmarker samt I ex frin
Pallas-tunturi i Finland.



Nevraphes perssoni Franz, beskriven efter 2 ex

fren Lulee-trakten, har erhallits i l0 ex i fonster-
fiillorna: l9-30.6, 2 ex 30.6-26.7., 3 ex 30.6-
12.8.84, 16.6-31.7.85, 2 ex 15.5-19.6, och

19.6-14.'7.86. Nigra ex har aven tagits vid bil-
hivning genom reservatet (Peter Cederstrom in

lir r. ).

Staphylinidae. Ett stort antal kortvingar har er-

hAllits i fiillorna. I nigra fall har det varit friga
om arler, som anses sdllsynta. Nigra av dessa tar
jaB upp har.

Philonthus /ederl Eppelsheim , Tachinus a/ripes
J. Sahlberg och Acrostiba boreals Thomson upp-
treder regelbundet allmiint i fiirsk iilgspillning pi
vAren och var dA ocksA vanliga i fdnsterfiillorna.

Eudectus glraudi Redtenbacher pAtrAffades re-
gelbundet i flllorna. Arten kan bl a tas genom

sillning av material under barken pi dtiende bjdr-
kar och stilgar i skogen.

Oxypoda lapponica Lundberg, nyligen beskri-
ven efter material fren Norrbotten (Lundberg

1980), erhdlls i 2 ex 7-19.6.84.
Atheta (Microdota) palleolo (Erichson) togs i I

ex 16.6-31.7.85 och 2 ex 15.5-19.6.86 di aven
ytterligare 5 ex togs med bilhAv. Vid bilhivningen
erh6lls f 0 I ex av den niirstAende l. wireniBrun'
din, vilket iir det enda fyndet i Norrbotten utanfc,r
Perso-oversvemningarna (Lundberg l97l). Samti-

digt togs aven I ex av nitiduliden Carpophilus
marg i ne I lu s Motschulsky.

Alheta ocutangala Hanssen togs i 2 ex

2t.5-2.7 ,87 .

Anobiidae. FIera triignagare har pitriiffats, vilket
ar naturligt med tanke pi tillgingen av doda och
ddende trad. Episernus angulicolls Thomson togs
ieu ex 2-17.7.87. Den lever hiir troligen i barken
pd ddende grangrenar.

Microbregma emarginata (Duftschmid) togs
ocksA iett ex 28.6-14.8.88, medan Anobium
thomsoni (Kraatz), A. rufipes Fabricius och Had-
robregmus pertinax (Linnaeus) alla erhillits i flera
ex.

Nitidulida€. Sldktet Epuraeo var vanligt i fallorna.
Bl a togs ett ex av den sdllsynta ,E..ntssi Reitter
23.5-7 .6.84.

Cryptophagidae. Sllktel Atomaria var vanligt i

fiillorna, med en dominans av den smala typen av

arter. Bland de sallsyntare kan ndmnas A. suban-
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Fig. 2. Blekdlens domanreserval 22/5-89, vy fren vagen
nara omradet dar fonsterfiillorna statt. Foto fdrf.

Old spruce fores( with aspen in the Bl6k6len reserve in
northern Sweden.

gulata J. Sahlberg och A. lapponica Johnson. ,4.
peltqtdeformis Sjoberg, som visat sig leva pi iilgu-
rinsvampen, ar vanlig pi viren.

Lathridiidae. Slaktet Enicrxrs fdrekommer ocksi
talrikt i fingsterna. Fdrutom de allmiinnaste ar-
terna har E. planipennis Strand erhAllits vid flera
tillfallen. Den Annu sdllsyntare E. apicalis J. Sahl-
berg erholls for forsta gAngen i Norrbotten i 3 ex
26.7-12.8.84 och ett ex 16.6-31.7.85. Denna art
har liksom E. rugosus (Herbst) och E. Jungicola
Thomson konstaterats leva i gamla slemsvampar
(Lundberg 1967).

Pythidae. Samtliga 3 svenska P/llio-arter finns i
reservatet. P depressus (Linnaeus) Iever under
barken pi bide stiende och liggande driende eller
ddda granar och tallar, medan bide P abieticols
J. Sahlberg och P. kolwensis Sahlberg 2ir bundna
till gran. P. obieticola hittas ofta pi liggande
smAgranar under anmerkningsvert torr och los
bark. Denna art erhdlls i fillorna i 3 ex

23.5-7.6.84 och 2 ex 16.6-31.7.85. P kolwensis
krtiver fdr sin utveckling grova, pi marken liggan-
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Fig. 3A-B. Fonsterfallor pd liggande doda tred i Bldkcilens domanreservat 22/5-89- -A. Falla pa gran som gett
bl a Pytho abieticola och P kolwensis. Larver av den senare var allmanna under barken. -B. Falla pe asp som gelt
bl a Agathidium pulchellum. Foto forf.

Window traps placed on dead tree trunks in the Blekdlen forest reserve in northern Sweden. -A. Trap on spruce
that capntrcd Pltho abieticolq and P kolwensis. Laruae of P kolreers.i we re abundant under the bark. -8. Trap on
aspen that caplved Agathidium pulchellum.

de, granar i skuggigt liige. Frekvensen av arten va-
rierar starkt med hensyn till forekomsten av vind-
fiillda triid av lamplig typ. Exempelvis efter en
storm som fiillt minga trad av lamplig typ och la-
ge har jag kunnat konstatera att stammen dkat.
Artens utveckling iir minst 3-Arig och atminstone i
dess senare skede, di barken bdrjat lossna, sker
fcirpuppningen under denna. Hos de fOrsta gene-

rationerna, fdr vilka det kan vara alldeles f<!r bkitt
under barken, tycks fullvexta larver ata sig ut och
fdrpuppa sig i fdrna under lAgorna. For att sdka
klarliigga denna friga har jag i bOrjan av juli in-
samlat fullviixta larver frAn delar av en granlAga.

Dessa klacktes motsvarande b6rjan av augusti,
medan jag pi mellanliggande delar vid undersOk-
ning i augusti inte kunnat hitta ndLgon puppa eller
imago. Ej heller har jag lyckats klecka da hemtag-
na larver forriln efter overvintring. Hittills har jag

dock ej hitrat puppor eller imagines under aktuella
ligor.

Basta siirtet att klecka sAvil denna art som t ex
larver av Boros schneideri ar f o att lagga ett par
barkbitar med larver mellan i en burk pa ett un-
derlag av fuktig Sphagnum, som fcirhindrar skad-
lig mdgelbildning.

P kolwensis rorde liksom sliiktets ovriga arter
sv,irma pe veren, aven om mig veterligt de 2 ex jag
fick 23.5-7.6.84 i en fiilla pA en grov granstam iir
det enda virfyndet hittills i Sverige. Imagines har
pirraffats vid flera tillfiillen sent pi hosten ipupp-
kammare, vilket tyder pa att svarmningen sker pe
vAren.

Melandryidae. Orchesia Jasciato (lltiger) togs i ett
ex 7-3 L7.81 , men pitriiffades aven som ny-
kliickt i svampig granliga.

Melandrya borbota (Fabticits) h6r till vAra siill-
syntaste skalbaggar. Arten utvecklas i norra Sveri-
ge i gamla aspligor (Lundberg 1976). Trots att
liimpliga aspligor iir ganska vanliga i reservatel
har mitt scikande efter angrepp varit ftirgdves. Ar-
ten finns dock hilr, di ett ex togs ien fiilla
7-31.7.81. M. dubia (Schaller) har ocksA tagits i
endast ett ex, 16.6-31.7.85, lrots att jag har hit-
tat flera bjdrkstubbar med pagaende angrepp i
omridet.

Tenebrionidae. Myce toc ha ra obscxla (Zetterstedt)
har endast erhillits i ett ex 28.6-14.8.88, trots att



liimpliga utvecklingsstallen i form av d0da stubbar
iir vanliga.

Cerambycidae. Evodinus borealis (Cyllenhal),
som iir ktind just frin urskogar med gran erhcllls i
ett ex 7-19.6.84 samtidigt som 3 ex togs i en
r6nnblomma intill. Ytterligare ett ex erholls
l-28.6.88. Callidium aeneum (DeGeer) togs i ett
ex 30.6-26.?.84 vilket iir anmiirkningsvert sent.

Scolytidre. Carphoborus rossicus Semenov har er-
hillits i eu ex 15.5-19.6.86, men har ocksA sillats
frdLn en stiende d6d gran.

Sillsyntare arter tagna pi andra siitt

Flera av de iomridet pitrAffade arterna har, trots
att de ivissa fall har starka populationer, inte er-
hAllits i fiillorna. Detta galler t ex f6ljande mer el-
ler mindre utpraglade " urskogs"-arter.

Carabidae, Notiophilus reitteri Spaeth iir vanlig i
tzitare partier av granskogen, men har inte upp-
tratt i fallorna.

Staphylinidae. Omalium muensteri Bernhauer er-
hdlls i I ex den 17.5.83. vid sillning av mossa.
Detta var di det andra svenska fyndet. Det fdrsta
gjordes 26.9.82 vid Kalix av Nils Linnman (Lund-
berg 1984).

Phymaturo brevicoilis (Kraatz) har vid flera till-
fallen tagits genom sillning av mossa under mot
marken viixande klibbtickor (Polyporus pinicola)
tidigt pe viren. Over 50 ex har erhitlits, men inte
ett enda i fillorna.

Cyphaea latiuscula Sjdberg har erhAllits i 2 ex
vid sillning av en Polygraphus-angripen gran.

Meolica finnmarchla G. Benick har erhillits i I
ex vid bilhivning genom reservatet 9.6.82. Detta
var det fdrsta Norrbottens-fyndet (Peter Ceder-
srrdm in litr. ).

Buprestidae. Poeci lon ot a y ariolosa (Paykull) togs
1.7.83 i I ex sittande intill klackhalet pA en endasr
ca I dm grov asp i viistra kanten av resetvatet. An-
greppet hade skett i anslutning till en barkskada
(leg. Kurt Persson).

Anohiidae. Xyletinus tremulicola Y. Kangas har
kliickts ur barken frin en grov aspliga intill en av
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fiillorna. Dorcatoma punctulato Mulsant & Rey
har klackts ur gamla klibbtickor pi granstubbar.

Trogositidae, Peltis grossa (Linnaeus) har petraf-
fats i form av starka angrepp med larver och pup-
por i rddmurkna granstubbar, som dr vanliga i
omredet.

Rhizophagidae. Rhizophagus grandis Cyllenhal
togs i flera ex vid ett tillf{lle hos jiittebastborren
Dendroctonus micans (Kugelann) i en ddende
gran.

Cucujidae. D e nd rop h a gu s c re n a t us (P aykull), Pe -

diacus fuscus Erichson, Cryptolestes abietis (War-
kowicz) och C. alternans (Erichson) iir alla vanliga
i omridet utan att ha rAkat hamna i fiillorna.

Cryptophagidae. Pteryngium crenot um (Fabrici-
us) lir vanlig i gamla granstubbar och har ofta ta-
gits sittande pi undersidan av klibbtickorna pa va-
ren, Cryptophagus plagiatus Poppius togs i I ex
under en klibbticka iskuggigt liige.

Cisidrc. Hadreule elongatula (Gyllenhal) var all-
miin i sprickor pe gamla stubbar.

Cephaloidae. S I e n o t rac h e I u s a e ne us (P aykluJ.l') ait

vanlig pi doende rdtter av siviil gran som bjdrk,
men har ej erhillits i ftillorna. Detta m6jligen
p g a att arten flyger se sent pe hdsten att fallorna
redan tagits ner.

Tenebrionidae. Upis ceramboides (Linnaeus) iir
vanlig under barken pA liggande bj0rkar och siil-
gar frAmst i glentor.

Cerambycidae. Pochyta lamed (Linnaeus) 6r van-
lig som larv under barken pe rotterna till doende
granar. Puppor av Acmoeops septentrionb
(Thomson) har tagits vid foten av en dod gran.

Necydalis mojorLinnaeus iir ej ovanlig i dciende
bj6rkar och aspar, men flyger troligen sdllan si
ldgt att den kan hamna i fdnsrerfallorna. Xylote-
chus rusticus (Linnaeus) och Saperda perforata
(Pallas), som beda lever i ddende aspar har inte
hamnat i fallorna trots att nAgra har statt pi en
stam med angrepp. Semanotus undatus (Linna-
eus) och Callidium corioceum (Paykull) ar ej
ovanliga i reservatet.

Av Monochamus urussovi (Fischer V. Wald-
heim), vir sallsyntasre rallbocksart, hogg jag fram
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en puppa 1.7.83, vilken sedan kliicktes 15.7. Detta
ar mig veterligt det enda imagofyndet under de sis-
ta decennierna i Sverige av denna starkt utrot-
ningshotade art. Jag har iiven sett gamla angrepp i
en brandskadad gran i anslutning till en brasa.
Tiots att iiggliiggning av vir vanliga tallbock Mo-
nochamus srtor (Linnaeus) Ar vanlig pA nyligen
vindfAllda granar saknas aven den i fiillorna.

Negra fiirviintade arler

FOr fullstiindighetens skull tar jag hiir upp en del
arter som kan forvantas bli parriiffade i BlAk<tlen-
reservatet.

Carabidae. Agonum mannerheimi (Dejean) har
tagits under barken pA liggande granar bl a i det
niirliggande Granbergsreservatet. De arten dess-
utom visat sig hAlla till i blOta partier intill biickar
och surdrig finns den sakerligen ocksA i Blik<rlen.

Dermestidse. Megatoma pubescens (Zetterstedt)
b0r ge att hitta i reservatet i stubbar eller i gingar
av Callidium corioceum, Det iir endast ca 6 mil till
nermaste fyndlokal i Muddus.

Nitidulidse. Epuroea longipennis Sj6berg ar vis-
serligen endast tagen i Jamtland och Angerman-
land, men just i urskogsartad granskog och borde
diirfrjr ha erhillits i fOnsterfiillorna. Palms (1951)

fynd gjordes dock mycket sent pA hosten resp ti-
digt pi vAren, vilket kan vara en orsak till att arten
inte patreffats i Blikolen.

Corylophidse. Socium pusillum (Gyllenhal) har
endast tagits i I ex i Sverige under 1900-talet. Det

var Einar Wiren som tog den vid PAlkem under
sillning av hO i en lada 18.7.43. Arten ar i Finland
framfor allt tagen vid sillning av Hansenia-an-
gripna granar och bcir siledes finnas i reservatet,
som ligger endast ca I mil frin Pilkem-lokalen.
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Insektsnamn pA svenska
Vid irsstiimman i Uppsala i juli fick styrelsen fdr
Sveriges Entomologiska Frirening i uppdrag att ta
fram svenska namn pi vira insekter diir sa ar moti-
verat. Styrelsen har nu fdr avsikt att utse kommit-
tder fdr olika insektsgrupper, och alla som har syn-
punkter och forslag kan hdra av sig till SEFs sekrc-
terare Ingemar Struwe, Mdnsbov. 18, 633 47

Eskilstunu, t. 016-1 I 47 89. Den av Roger Petters-
son nyligen publicerade (Ent. Tidskr. ll0:ll3-ll5)
listan pi svenska namn pA skalbaggsfamiljer skall
ej ses som slutgiltig, varfdr ldrslag till iindringar tir
vailkomna. Nigon diskussion av namn kommer
dock inte att fdras i denna tidskrift.
Red.


