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The eight Swedish species belonging to the genus Corticeus Piller & Mitterpacher 1783,
have been studied and male genitalia of all species pictured. C. fraxini (Kugelann 1794) is
separated from C. pini (Panzer 1799) and from C. longulus (Gyllenhal 1827). A key for
determining the, in total eight, Swedish species is given. A Neotype from Polen, Bielowieza
Forest, is designated for C. fraxini. Lectotype and paralectotypes are designated för C. sutu-
ralis (Paykull) and for C. longulus (Gyllenhal), respectively preserved in the Swedish Mu-
seum of Natural History, Stockholm and in the Museum of Evolution, Zoology of the Uni-
versity of Uppsala. All designations are presented in English.
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Gebien (1940)).
De afrikanska, asiatiska, indo-australasiska

och sydamerikanska representanterna av släktet
Corticeus, har nyligen blivit reviderade (Bremer
1985, 1990, 1992, 1995, 1998, 1999 och Bremer
& Triplehorn 1999). Med undantag av de eurosi-
biriska representanterna, kan man hävda att vår
kunskap av dessa skalbaggar är ganska god. Dä-
remot, när det gäller Corticeus pini och Cortice-
us fraxini råder det stor förvirring och det går inte
att klart skilja båda arterna åt i litteraturen. Syftet
med denna studie var att reda ut denna förvirring
genom examination av typerna.

För några år sedan rapporterade Gillerfors
(1988) och Lundberg (pers. obs.) ett stort antal
utländska skalbaggar, importerade med ved från
Frankrike till Varberg, Halland, respektive Piteå
(Schroeder 1990). Bland dem fanns en Corticeus
art, som liknade exemplar av Corticeus pini
(Panzer, 1799) från diverse europeiska länder
och Teneriffa. Det gick dock inte att skilja varken
utseendemässigt eller genom examination av ge-
nitalierna från österrikiska exemplar benämnda

Inledning
Barksvartbaggarna, släktet Corticeus Piller &
Mitterpacher 1783, tillhör familjen svartbaggar
(Tenebrionidae) och är enligt den senaste svens-
ka skalbaggskatalogen representerat av åtta arter
i Sverige (Lundberg & Gustafsson 1995) som
samtliga är vedlevande. Av dessa arter är sju
svenska arter medan C. pini (Panzer 1799) flera
gånger förts in med virke från andra länder. Fem
av arterna är rödlistade (Gärdenfors 2000).

Barksvartbaggarna anses oftast vara insekts-
predatorer och lever i de gångar som i synnerhet
barkborrar men även andra vedätande skalbaggar
åstadkommer som larver (Perris 1857, Saalas
1923, Palm 1959). Det verkar dock i många fall
vara tveksamt att kalla dem predatorer och vissa
misstänker att de framförallt är saprofager eller
svampätare (Espanol 1967). Barksvartbaggarna
har länge placerats i en egen stam, Hypophloeini
(Doyen & Lawrence 1979) men tillhör i den mo-
derna systematiken underfamilien Diaperinae
(efter Doyen & Tschinkel 1982, Bremer 1985),
som omfattar både Diaperini och Ulomini (efter
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C. fraxini som fanns i Naturhistoriska riksmuse-
ets samling. (Nu vet vi dock att dessa var felbe-
stämda exemplar av C. pini). Gillerfors (loc.
cit.) publicerade fynden i sin rapport under nam-
net Corticeus pini, med en kommentar att C.
fraxini och C. pini möjligen är samma art. Sam-
tidigt vid en undersökning av material i Muséum
National d´Histoire naturelle, Paris och i några
andra samlingar visade sig samtliga exemplar
identifierade som ”fraxini Kugelann” vara C.
pini (Bouyon et al. 1999, Soldati et al. 2002).
Även Espanol (1967: 58) skrev om de spanska
Corticeus arterna att C. pini visade så många lik-
heter med C. fraxini att det var svårt att skilja
dem åt.

En genomgång av äldre litteratur ökade bara
förvirringen. Paykull (1800) hävdade att Hypo-
phloeus (= Corticeus) fraxini är identisk med
Tenebrio pallens Linnaeus. I Paykulls samling, i
Naturhistoriska riksmuseet, finns tre exemplar
under en etikett med texten Tenebrio pallens,
men dessa är ej Corticeus utan Antherophagus
pallens (L.), som tillhör familjen Cryptophagi-
dae. Gyllenhal (1810: 579) anser att ”Hypophlo-
eus fraxini” sensu Paykull, var identiskt med
Hypophloeus pini Panzer, men det är ganska up-
penbart att han då (1810) inte hade sett något
exemplar av Corticeus pini, eftersom arten inte
fanns i någon av deras samlingar. Gyllenhal
(1827) skiljer dock senare fraxini från en art som
han anser vara pini, efter att ha sett några exem-
plar i Schönherrs samling (idag tyvärr försvun-
na) från Illyrien, dvs Albanien och Balkanhalv-
ön. Gyllenhal beskrev då Hypophloeus longu-
lus, som är mycket lik Corticeus pini. Men efter-
som han jämför sin longulus med den ganska
annorlunda Corticeus castaneus Fabricius (=
unicolor Piller) i stället för den väldigt lika C.
pini, kan man undra om han verkligen kände till
C. pini. Sahlberg (1834) skiljde C. fraxini och C.
longulus åt, men betraktade C. fraxini som iden-
tiskt med C. pini. Zetterstedt (1840) ansåg likaså
att C. pini förmodligen var identisk med C. frax-
ini. Thomson (1862) ansåg att Corticeus pini
och C. longulus Gyllenhal var samma art och
helt skilda från fraxini sensu Paykull. Reitter
(1911) ansåg dock, att dessa tre arter är olika och
ger en tabell för att skilja dem åt. Likaså gjorde
Portevin (1934) och Gebien (1940).

Vi  visar i denna artikel att detta synsätt stäm-

mer och ger karaktärer för att skilja arterna åt. Vi
har även studerat de övriga fem svenska Corti-
ceus-arterna och ger bestämningskaraktärer
även för dem.

Material och metoder
Vi  har lokaliserat och undersökt alla kvarvaran-
de typer och genomsökt allt befintlig litteratur.
Till skillnad mot vad som gjorts tidigare, stude-
rade vi även genitalierna för att se om dessa kan
användas som artskiljande karaktärer. Genitalie-
rna hos vissa Tenebrionider kan vara relativt
svagt kitiniserade (Ferrer & Whitehead 2002).
Därför uppstår en viss variation beroende på att
aedeagus drar ihop sig olika mycket vid uttork-
ning. Vi valde därför att preparera genitalierna i
destillerat vatten som nästan kokade. Sedan
överfördes preparaten till en svag lösning av ka-
liumhydroxid i vatten för att mjuka upp väv-
naderna. Sedan ritades preparaten av, både i
blött och i torrt tillstånd. För att inte skada
mycket gamla och ömtåliga typer, preparerades i
stället exemplar från samma lokaler som syntes
var identiska med typerna.

Resultat och slutsatser
Vi  fann att de tre svårskilda arterna C. pini, C,
fraxini och C. longulus är att betrakta som goda
arter. De går ganska enkelt att skilja på yttre ka-
raktärer enligt den nedan angivna bestäm-
ningstabellen. En ny bra karaktär att skilja C.
longulus från de andra arterna är att första leden
på bakfoten är betydligt längre hos denna art än
de andra (Fig. 2a). Genitalierna är svåra att an-
vända vid bestämning, eftersom formen hos
dem varierar mycket, men ett viss stöd för upp-
delningen i olika arter ger dom. C. fraxini har en
mer triangulär, spetsig aedeagus, med smalare
penis (Fig. 1 a,b). C. pini har en betydligt breda-
re aedeagus, som innehåller en kraftig porös pe-
nis, vilken kan inta olika positioner och ibland
blir synlig i profil (Fig. 1 c,d). C. longulus har
liknande aedeagus, men penisen sticker inte ut
lika mycket (Fig. 1 e,f). Observeras bör dock att
den avbildade formen är nästan en post mortem
artefact, eftersom kopulationsorganen ändrar
form betydligt när den torkar under preparatio-
nen. Enligt vår mening är olikheterna mellan
dessa aedeagus trots deras variation, ytterligare
ett argument för att betrakta C. fraxini, C. pini
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och C. longulus som tre olika arter. Honornas
ovipositor är också tydligt olika men ändrar
form betydligt post mortem.

Designation of a Neotype of Hypophloeus
fraxini Kugelann 1794. Actual designation.
This species  was described from the sourron-
dings of the Preussian city of Osterode, (= Ost-
rada, Polen) on specimens found in great num-
ber in a dead Fraxinus,. The collection Kuge-
lann (ex coll. Hoffman) was preserved in Warsa-
wa, and destroyed under the second Worldwar.
According a personal comm. from Dr. Dariusz
Iwan, no specimen of Hypophloeus fraxini from

the coll. Kugelann exist, in the Institute of Ento-
mology of Polen, Warszawa. There all the old
collections of Polen are preserved.

 It is necessary and justified to designe a Neo-
type, according the Recommendations of The
International Code of Zoological Nomenckature
(2000. 75: 84-85), because a) whithout a neoty-
pe of Hypophloeus fraxini, it is impossible to
clearify the taxonomical status of the complexe
of Corticeus pini, C. fraxini and C. longulus. b)
It is not doubt, that the type material is destroyed
and c) it is the request of the specialist which
actually working with a revision of this genus
worldwide (Hans J. Bremer comm. in litt. to Ju-
lio Ferrer).

We have studied polish material from Bielo-
wieza Forest, consisting of a series of 9 speci-
mens, mounted together on one pin, and carry-
ing a handwritten label with the mention: Bielo-
wieza, X.33 (= 1933)” and a print label: ”samm.
(= coll. ) Sr. Tennenbaum, Mus. Zool. Poloni-
cum”. Each specimen was mounted separately
for study and a male was chosen, carrying the
designation label as ”NEOTYPE of Hypophloe-
us fraxini Kugelann, det. Julio Ferrer and Stig
Lundberg”. The neotype and the serie are pre-
served in the Museum and Institute of Entomo-
logy, Academy of Sciences of Polen, Warszawa.
Additionally we have studied a specimen from
the surroundings of Budapest, offered to Julio
Ferrer, by the late Zoltan Kaszab: ”Bpest (= Bu-
dapest) Harmasha Tarhegy, 22.VIII.1936, Z.
Kaszab”, preserved in the collection Julio Fer-
rer, Haninge.

Designation of the Lectotype of Hypophloeus
longulus Gyllenhal 1827. Actual designation:
Two syntypes were found, placed in a box from
the collection Schönherr (Swedish Museum of
Natural History, Stockholm), under a handwrit-
ten label : ”longulus Schönh. sp. n. Gyllenh.”. A
specimen carrying the print label ”Värmland”.
Another specimen carrying a label with the
mention ”J. Sahlberg”. The typical combination
of names, according the original description
should be: ”Mellenberg/Schönherr” but no such
labels are to be found. However, both specimens
agree with the original description and the col-
lection. A note in a hadwritten book, from Per
Inghe Persson, curator of the Swedish Museum

Figur 1. Hanliga genitalier av a,b) C. fraxini; c,d) C.
pini; e,f) C. longulus (från Pellakielas); g,h C.
longulus (från La Molina i Spanien); i,j) C. bicolor;
k,l) C. unicolor; m,n) C. fasciatus; o,p) C. linearis
och q,r) C. suturalis

Male genatalia  of a,b) C. fraxini; c,d) C. pini; e,f) C.
longulus (from Pellakielas); g,h C. longulus (from
La Molina in Spain); i,j) C. bicolor; k,l) C. unicolor;
m,n) C. fasciatus; o,p) C. linearis and q,r) C. sutura-
lis
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of Natural History, listed both specimens as ”Ty-
per”. The first specimen to the left, has ben cho-
sen and designed as Lectotype of Hypophloeus
longulus Gyllenhal 1827, carrying a handwrit-
ten red label of determination as ”Lectotype.
Hypophloeus longulus Gyllenhal 1827, det. Ju-
lio Ferrer”. The other specimen has been desig-
nated Paralectotype, receiving a similar label of
designation.

Designation of Lectotype of Hypophloeus su-
turalis Paykull 1800. Actual designation:
According to the original description, Paykull
has decribed this species only after a communi-
cation in litteris from Gyllenhal, not after exa-
mination of material. In the collection Paykull,
preserved in the Swedish Museum of Natural
History, only one specimen without own labels
exists, but placed under a label, attached to the
bottom of the box with short pins, with the
handwritten text ”4. suturalis”. Another speci-
men lacking labels, is preserved in the collection
Gyllenhal, in the Museum of Evolution, Uppsa-
la, together with a third specimen carrying a
handwritten text, which is perhaps an abbrevia-
tion for ”Gyllenhal”, for ”Sahlberg” or for a lo-
cal place, impossible to read.

The specimen preserved in the collection
Paykull has probably been offered to him, after
the description. The specimen has been desig-
ned as Lectotype of Hypophloeus suturalis
Paykull 1800, carrying a red handwritten label,
with the designation of Julio Ferrer.

Bestämningstabell
1. Ögon sedda från sidan ca 3 gånger bredare än
långa. Översidan enfärgad rödbrun-brunsvart.
Halssköld längre än bred. Stor art: ca 5-7 mm
.........................................................C. unicolor

– Ögon sedda från sidan dubbelt så breda som
långa ...............................................................  2
2. Översidan enfärgat röd eller mörkbrun (Fig. 3
a-c) ...................................................................3
–  Kroppen tvåfärgad (Fig. 3 d-g) .....................6
3.  Första baktarsleden lång, tydligt längre än
följande led (Fig. 2a). Kroppslängd: 3-3,5
mm....................................................C. longulus
– Första baktarsleden ej längre än följande (Fig.
2b)  ...................................................................4
4. Kroppen bred, halsköld lika bred som lång
(Fig. 3 a,c) ........................................................5
– Kropp smal, halsköld längre än bred (Fig. 3d)
................................enfärgade ex. av C. linearis
5. Kroppsbyggnad bred. (Fig. 3c). Kroppslängd:
3,5-4 mm ............................................C. fraxini
– Kroppsbyggnad slankare (Fig. 3a). Kropps-
längd: 3-3,5 mm .....................................C. pini

Figur 2. Baktarser av a)  C.
longulus; b) C. pini.

Metatarsi of a)  C. longulus; b)
C. pini.

Figur 3. Habitus av a) C. pini; b) C. longulus; c) C.
fraxini; d) C. linearis; e) C. bicolor; f) C. fasciatus;
g) C. suturalis; f) C. unicolor.

a     b
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6. Halssköld och täckvingarnas främre hälft röd
eller rödbrun, täckvingespetsen brunsvart (Fig.
3e). Kroppslängd: 3,5-4 mm .............C. bicolor
– Halssköld alltid mörk, enfärgad .....................7
7. Täckvingarna enfärgat ljusa, kroppen lång
och smal Kroppslängd: 3-3,5 mm .....C. linearis
– Täckvingarna tvåfärgade ...............................8
8. Täckvingarnas spets mörkare än främre delen
av täckvingarna (fig. 3f). Kroppslängd: 3-3,5
mm ..................................................C. fasciatus
– Täckvingarna mörkare längs sömmen. (Fig.
3g) kroppslängd: 3-3,2 mm .............C. suturalis
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En encyklopedi om insekter
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Det är en rejäl tegelsten detta (minst 2 kg),
späckad med information om insekter. Totalt
innehåller den 271 artiklar, var och en om ett
ämnesord. Artiklarna är skrivna av totalt drygt
250 författare och arrangerade i alfabetisk ord-
ning efter ämnesorden. Man har delat in artiklar-
na i tolv huvudområden: anatomi, fysiologi, be-
teende, evolution, reproduktion, utveckling och
metamorfos, systematiska huvudgrupper, inte-
raktioner med andra organismer, interaktioner
med människan, habitat, ekologi och historik
och metoder. Dessa rubriker visar att målet har
varit att täcka in ämnet insekter ur alla möjliga
aspekter. Om man verkligen nått fram är natur-
ligtvis svårt att bedöma vid en första titt. Det vi-
sar sig först då man använt verket, som upp-
slagsbok, ett tag.

Artiklarna är hur som helst fint illustrerade
och hela boken ger ett tilltalande intryck. En bra
sak är också att det i slutet på varje artikel finns

tips om vidare läsning.Som hjälp att hitta finns
också ett register med drygt 7000 ord. Enligt
förordet är målet att nå en bred läsekrets: profes-
sionella entomologer, forskare, studenter och en
intresserad allmänhet. Det verkar rimligt att alla
dessa skulle kunna ha utbyte av boken.

Vid lite bläddrande i boken hittar jag (natur-
ligtvis) en del artiklar som förvånar att de fått
status som egna ämnesord samtidigt som jag
saknar en del ämnen som jag själv tycker borde
varit med (= själv är intresserad av?). Exempel-
vis har två Scarabider fått egna artiklar (June
resp. Juvel beetle) medan ord som fönsterfällor,
fällor generellt, barkborrar eller fungivori sak-
nas, t.o.m. i registret baktill. Det är antagligen en
spegling av bokens båda redaktörer är amerika-
ner och att man har lite andra fokus i entomolo-
gin over there. Om man gör omvänt, dvs. blädd-
rar fram en slumpvis artikel och läser den känns
det vederhäftigt och intressant. Att så många för-
fattare bidragit borde borga för att var och en är
väl kunnig inom sitt tilldelade område. Priset är,
i förhållande till bokens storlek, ganska humant
så den som vill ha något uppdaterat att finna en
bred insektskunskap i kan fundera över ett köp.

Mats Jonsell


