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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.


