
Vira Euthia-arter (Col. Scydmaenidae).

Av

THURE PALII och JEAN ROB. BERGVALL.

Den som efter Reitters eller Ganglbauers handb<icker f6rs6ker be-
sldmma E hia, m6ter ofta betl'dande svfigheter. Sisom nedan skall
visas, innehilla beskrivningarna flera felaktigheter och aro hos Reitter
dessutom alltfdr kortfattade. Det har darfdr slrts tinskvairt med en
systematisk utredning av slaktets svenska arter. Den grundar sig pi
ett notgrant sirskiljande av krinen och rnderstikning av de hanliga
genitalorganen hos exemplar, som dessftirinnan kunnat siikert art-
bestammas.

I Sverige finnas fira E lhia-arter: plicata G5,ll., Schaumi Kiesr'nw.,
lincaris Nl::ls. oc}r scydmaenoides Steph. Den av Reitter och Ganglbauer
upptagna E. Deubeli Ganglb. fiirekommer ocksi hos oss, men anses
numera endast vara en form rv linearis. Redan Hell6n (Not. Ent. 1923,
p. r.+-r5) sdger sig vara dvertygad om, att Deubeli och inearisr (siL-
som denna form ditintills uppfattats i Finland) representera olika ktin
av en och samma art: linearis Mttls. Han menar - dock utan att ha
faststa[t k6net genom genitalunderxikning - att, i analogi med av
Ganglbauer angiven ktinsdimorfism inom sldktet Euthia, Deubeli (med
slankare antenner och st6rre iigon )skulle vara I och inearist (med
kortare antenner, vel avsatt antennklubba och mindre dgon) j av Mul-
sants art. Detta antagande grundar sig sirskilt pa en iakttagelse i fiiltet,
di pi en finsk lokal 19 exemplar av bAda Iormerna tagits tillsamm ans
i en granstubbe. Sisom vi senare skola finna, iir Helldns tolkning av
artproblemet riktig, utom i det avseendet att Deubeli representerar det
hanliga och inearist det honliga kdnet av linearis Muls.

I Nachtrag zu Fauna Germanica (1935, p. 83) uppger Horion, att E.
Deubeli Ganglb. och linearis Muls. (enligt Reitter och Ganglbauer) sam-
manfalla och att Deubeli'dr g lill Mrolsants linearis- Denna isikt kommer
ocksl tiU uttryck i Catalogus Coleopterorum tg3g, p. 23.

Derr nu fdretagna utredningen har till fullo bestyrkt riktigheten av
den senare uppfattningen. Flera serier Euthia-exemplar frin samma
lokaler, innehillande formerna Deubeli och inearist (etligl Ganglbauer
m. fl.), ha genitalunderstikts. Hirvid visadc det sig, att alla Deubeli-ex.
!-oro 6al och alla dirraris>ex. !! av helt sakert samma art.
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Der, hos lircaris Muls. konstaterade krinsdimorfismen (hos ;f slanka
antenner och stora tigon, hos Q korta antemer med viil avsatt klubba
och mintlre ttgon) skulle di komma att sti i ett egendomligt motsats-
ftirhillande till de av Ganglbauer (Die Kiiter von }litteleuropa, III,
tBgg, p. 2o-4) anfdrda krinsolikheterna hos tt!'riga Euthia-arter. Detta
f<iranledde oss att anatomiskt undersdka E. flicata, Schtumi och scyd-
,r.oenoides samt diirigerom sakerstaUa kdnsbestdmningen even betref-
fande dessa arter. Undersdkningen av ett t kecklgt stort antal exemplar
gav det ei ovantade resultatet, att Ganglbauer (och diirefter d.ven andra
ftirfattare) i sina beskril'ningar av de tre narDnda artema fdrvixlat
kiinen. Genom uppdagandet av detta gruppera sig kdnsskillnadema hos
de olika Eulhia-arterna ej llngre pA ett onaturligt sii.tt.

Av det sagda torde framgi, att det vid bestamning av arter inom
ifrAgavarande slekte er ganska n6dvdndigt att hilla kdnen itskilda,
vilket srrskilt gLller E. linearis och scyd,traenoid,es. Till det yttre skilja
de sig mer eller mindre frin varandra genom olikheter i friga om an-
tennbyggnad, tigonens storlek och halssk6ldens form (se besttimnings-
tabellen). Ar man iindi osaker pe kdnet, iterst6r ej annat iin genital-
undersiikning, som iir iiimfdrelsevis liitt att utfdra trots ftiremAlens
litenhet. Hanarna till de olika arterna ha mycket olika forrn p6. aedeagus.
Hos honorna ha vi deremot ej kunnat finna nrigra anvindbara inre
kdnsskillnader.

Pi basis av den gjorda underyikningen har nu fdljande kortfattade
bestdmningstabell frir de nordiska Euthia-arterna kunnat uppgtiras:

r. lluvud bakom dgotren med korta, Een tydligt utveckLade tinninSar. St6rre
art, r,5-r,8 mm lerg. A$tenner etlargat rostr6da. sl,anka, med svagt avsatt
klubba. Ogon relatiit sml; kortaste avstendet melLatr itgonen (de hu!.udet be-
traktas framifreD) i Jdrhalhnde till eDa 6gats brcddr - i det fdljande kaUat
dgoEindex, - 6,5 7,o. Teckvingar lett valvda, glest putrkterade. - Yttre oliL-
heter mellao ktinen l6ga utpraghde. Hos 9 ar dock 7-ro artennledema aagot
min&e Utrgstreckta an ho6 r'.... . . . . . . . . . . r. E. ?liarla Gyll. (Fig. 1).

- Huvud bakom 6gotren utan spar av tiooinSar. llindre arter, r,r r,{ mm ratrga.
z. Teckvingar gul- eller t)dbruDa; anteEoer enlargat rostrdda. Llogd: r,3 r,4

mm. Tackvingar llackt v6lvda, tett och fint purkterade. - d. Ogonindex
2.8 3,2. Antenner langstreckta m€d svagt avsatt klubba, 7 8. ledetla milst
sd langa som breda. - 9. Ogodndex: 3,2-,1,2. -\BteEner vasetrtlitt kortare
med markcrad Llubba, 7-8. ledema bredare an langa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

z. E. Scharmi Ifiesedw. (Fig. 2).

- Teckvingar i reSel mdrka, ofta lllstan svarta; antenner vanligen tvAllrgade: i
inrc delen rostrdda, utat mdrkare. Langd: r,r-r,z mm.

3. Smalare ait med llngre, flattryckta tacLvingar, oltast finare punkterad dver-
sida och mindre rundade halssk6ldsidor samt med, serskilt hos d', vasentligt
st6rrc itgon. - r'. -\ntenner mycket slanka med svagt avsatt klDbba, 7-ro.
lcderna latrgrc an treda. Ogonindex: 2,5-r,9- Halsskdld rdgot smalare och
med st6rsta brcdden liggandc lengre flam an hos t. - 9. Antetrner korta med
kraftig klubba, 7 ro. ledcrna brcdare an boga. Ogonindex: 3,5-3,9.....

3. E. ti earis ltuls. (d : De,.D?rt Gatrslb.) (FB. 3).

t : s).nlig bredd de huvudet ses rakt framifren eler, kaDste riktigare uttiycld,
hiijd som mett pa 6gats vah.aing (imJ teckningarna!).
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- 
Bredare art med kortare, latt valvda, pa sidorna rundade tlckvingar, oftast
naSot sta.rkarc punkterad tiversida och mera n ndad halsskdld samt med mindre
6gon. Antetrner (lika dem hos I till ldregaende a!t) hos bada kdBen korta med
kraltigt avsatt klubba. Aven i ttvrigt skilra si8 kdnen fdga ftao varaadra i
yttre avseetrde (tt8onindex hos d 4,8-5,3, hos I5,5-5,9)

4. E. scydrn@eloi.les Steph. (Fit. {).

Av E. plicata ha undersdkts 7 ex. fr6n Ndrke, Danmark, Ungem och
Tyskland, av E. Schaumi 7 ex. {rin Vdstergdtland, Bohuslin, Tjeckoslo-
vakien och Danmark, av E. lirearis 38 ex. frin Smi,land, Viistergdtland,
G. Sand<in, Viirmland, Dalarna, Hilsingland, Jamthnd, Finland och
Tjeckoslovakien samt av E- scydmaenaiiles 43 ex. fren 0hnd, Oster-
gdtland, Hebingland, Medelpad, Jiimtland, Finland och Danmark. F6r
lin av material be vi hj?irtligt fa tacka hdiesteretsdommer V. Hansen,
Kiipenhamn, Iil. dr- A. Jansson, Orebro, prof. Harald Lindberg, Helsing-
fors, och provinsialliikare O. Sjtiberg, Falun.

Auszug.

Die Verfasser haben ein umfangreiches, hauptsech[ch nordisches
Erdtia-Material durch Genitaluntersuchung kritisch gepriift. Vier Arten,
von denen der vorliegende Aufsatz Fiihler-, Augen- und Aedeagus-
Abbildungen enthelt, kommen in Schrveden vor, und. zwar plicala Gyll.,
Schaumi Kiesenw., linearis trfuls. und scydmaenoides Steph. Durch
Untersuchung individuenreicher Eulhio-Serie\ von denselben Fund-
orten lyurde sicher festgestellt, dass Deubeli Ganglb., Reitt. das g und
linearis Ganglb., Reitt. das Q ron linearis Muls. repriisentieren (s. u. a.
A. Horion: Faunistik der mitteleur. Kiifer, II, 19.19, p. r75.). Gangl-
bauer (Die Kifer von lUitteleuropa, III, 1899, 20-23) hat in seinen
Beschreibungen der Euthia-afien (plicala, Schaumi, scydmaenoides) die
mdnnlichen und rveiblichen Geschlechter verwechselt.


