
Om tvenne iterfunna svenska staphylinider.

THIIR I] PAT-IT

Genom {elbestd.mning, f<irviixling av etiketter eller rena missfiirstand
ha de svenska skalbaggsftirteckningama under irens lopp tilUdrts arter,
som sakna hemortsrett i vir fauna. En behdvlig utrensning av sidana
arter algde derfiir rum i samband med utgivandet av Cat. Col. Daniae
et Fennoskandiae rg3g. Fil. dr Anton Jansson, som svarade ftir den
svenska delen av katalogen, fullgjorde sitt uppakag pe ett i hogsta grad
berdmvert sett. Tidigare data om varje som svensk uppgiven art granska-
des ldtiskt med hdnsvn till artens f<irekomst i landet 'eller i olika land-
skap. Mirga iildre samlingar i savil offentlig som privat ago genon-
gingos. Gamla uppgifter om en del se s,'nta eller mycket sa[s],'nta arter
godtogos endast om beliiggexemplar fdreligo eller uppgiftema verkade
fullt troverdiga. Men naturligtvis uppstodo di och di fall, nar det var
ovisst om en art, 16r vilken beliggexemplar saknades i samlingama,
skulle viga tas med eller inte. Sarskilt betydelsefullt var det att ta steU-
ning till detta, om blott ett enstaka svenskt fy'nd av arten i friga skulle
vara giort, kanske for mycket ldnge sedan, I sida.na fall markerades
osekerheten med ett fregetecken i en av tabellkolumnerna, fiirsavitt
arten ej helt strdks.

Var och en som noggrant studerar rg3g irs katalog och jiimfdr den
med Grills ar 1896 utgivna Cat. Col. Scandinaviae, Daniae et Fenniae
finaer, att ej si li utrensningar av rena misstag eller osikra arter skett
i den nya katalogen. Det skulle blott ha varit 6nskvd.rt, att ell samman-
stallning, hur kortfattad som helst, <iver ur landets fauaa avfdrda. arter
publicerats med angivande av orsaken i varje enskilt fall. Detta skulle
underliitta och vara av intresse vid framtida utredningar, i den hiindelse
en och annan av de osakra arterna senare verkligen skulle konstateras
vara svensk.

De bida i nrbriken isyftade arterna aro Quedius aenlralis Arag. och
Am,arochata lorticornis Boisd., som jag nyligen antrii.ffat i Skine, var-
ifrin de ocksi tidigare publicerats. Begge aro latta att kiinna igen och
skilja frin ndrstiende, varigenom intet tvivel ka-n r6.da om deras kor-
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rekta bestemning. Dessutom ha de svenska exemplaren jemJdrts med
utliindska av bida arterna.

Quedius ledralis ir fdr forsta gi.ngen omn?imnd som svensk av C. G.
Thomson r88g i Opuscula Entomologica XIII, p. r4or. Han uppger
arten sasom funnen vid Lund, dock ej av vem, i hur minga exemplar
eller pi vad slags lokal. I Grills katalog upptages den negra ir senare
med stdd av Thomsons uppgift. Vid tidpunkten fdr den nya katalogens
utgivande hade arten aldrig iterfunnits i Sverige, och di beldggexemplar
dessutom saknades i samliagarna i Lund, ansig viil dr Jansson (som
nu ej liingrc erinrar sig detaljerna) dess hemortsratt i Sverige si tvivel-
aktig, att arten avfdrdes ur fdrteckningen. Sommaren rg5r Iann jag 5
imagines av Quedius-arten och flera larver av sannolikt samma vid
Hiickeberga under omst2indigheter, som v6l st6mma rjverens med artens
upp-givna levnadssiitt i Danmark och pe kontinenten.

Avert Amqrochara lo icornis er fdrut blott en enda ging omtalad som
svensk. Det skedde i en liten fyrrdlista iiver svenska staphylinider, som
F. Eichelbaum publicerade i Ent. Tidskr. tgro, p. rg7, och enligt vilken
arten i mitten av maj samma ir skulle vara tagen i r ex. under ting vid
Falsterbo. Dr Jansson kunde med retta betvivla riktigheten av upp
giften, enar Eichelbaums lista innehiller andra sidana, som dro uppen-
bart felaktiga. Si upptar den exempelvis frin Abisko Atheta ueslila
Grav., som er en allmant utbredd tingart vid sydsvenska havskuster
och vars ftirekomst i Lappland ir otinkbar! 1 lallet Amarcchara foii-
cozzis torde det likviil vara rimligt antaga, att Eichelbaum bide bestiimt
arten rett och ej fdrviixlat lokalerna. Mitt f1'nd (av ett enda exemplar)
giordes niimligen ocksi i sydviistra Ski.ne eller niirmare bestemt den 20
april r95r vid Lomma.

Fauaan i dvrigt i de biotoper, d?ir jag fann mina exemplar av Quedius
aenhalis oct. Amarochqra lorticornis, torde vara av sa stort intresse, att
jag i det foljande t eter mig kortfattat redogora f<ir den.

Quedius ventralis-lokalen.

En av de sista dagama i juli r95r, en ovanligt varm dag med disig
luft och vindstilla, best kte jag Hiickeberga, som ar en av de riitt fe
platser i sodra SkAne, diir rester av ursprunglig ede[ovskog, mest bok,
lortfarande Iirnas bevarade. Aldriga trid av grova dimensioner, ihiliga
stammar - d<ida, torkande eller annu levaDde -, ruttnande stubbar och
vindfi.llen kunna antrel{as hdr och var. Fram6.t kvdllen, di det redan
bdrjat sky'mma i ett best6.nd av gamla tred, upptackte jag pe stammen
av en grov, ihilig, men iinnu levande bokelt Allecala-exemplar. Det hade
tydligen krupit fram ur bokens inre och tagit plats invid en lingstrZickt
springa, bred som en hand, hah'annan meter frin marken. Fl.ndet
I6reloll till att bdria med ej si miirkligt, rnen mera intresserad blev jag.
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nir AUecula-artel befanns vara - ej den vdnlade morio F. - utan
rhenana Bach. som blott f<ir niLgot iLr sedan fdr ftirsta gingen anmelts
som svensk genom {pd pl Hallands Vedertt. De ftiljande dagama ob-
serverades ytterligare en och annan Allecula rhenana pe samma stam,
men endast framit aftonen. Det var uppenbart, att de fullbildade djuren
hade nattliga eller itminstone sena vanor och ej limnade stammen,
f6ren det b6riat skymma. Jag besldt di att niirmare undersirka det
ihdliga tridet f6r'att om mdilkt even finna artens larver.

Ndsta dag hade jag skaffat mig ett litet redskap, med vars hjiilp inne-
hlllet i boken blev atkomligt. Detta utgiordes av murknande, till stor
del (av en brun, platt Polyporus-art\ svampiga, r6dbruna trddelar samt
limningama av dels ett tammalt fagelbo (sannolikt uggla), dets ett
m6jligen i.nnu iildre balgetingbo. Massan var i bottnen genomdrZinkt
av reSnvatten, men fuktigheten avtog uppet, si att de oversta lagren
verkade jimf6relsevis torr-a. Det doftade annu starkt ammoniak av
fS6elboresterna.

I den murknande och relativt torra veden funtos talika Allecula-
larver i tvi. storlekar och diiriiimte nigra fullbildade individ. Larvema
hade med sina gingar kors och tve.rs genomborrat det svampita, till
konsistensen miuka men dnnu ej s6nderfallande virket. Pr. hemtaget
material kuade senare konstateras, att larvema hulrrdsak)igen leva av
myceliebemdngda vedii.mnen, ehuru de en och annan ging ocksi sigos
iita pi d6da insekter, limningar av bllgetingboet och annat avfall.
Av larvmaterialet att ddma torde utvecklingen taga minst tve eller tre
ir i anspri.k.

I samma ved, som lossnat och fallit ned frrin stamhrilighetens inner-
vigg, hade tidigare levat Cossonus psrallelePipedus Hbst, Rhyncolus
t/tt EoTurn Germ., lignarius Marsh. och tufialus Schonh., av vilka talrika
fragment hittades. De bida sistnimnda artema f6rekommo even i
levande exemplar i rreggens r6tvigg. Fragment av Telralorna lungorum
F. antriffades ocksa. Denna art hade sannolikt litmdn sig av Poly)orus-
svampen, innan fruktkropparna hl.rdnat. Av den siillsynta Anisorya
luscwla 111., togs ett levande ex., av Phlllodrepa pygmaea Gyll. ett annat
<rh av Orchesia und.ulata Kr. ett par alldeles nykleckta. Enstaka larver
av Ctesias sera F. kr6po omkring pi det torra avfallet. En del vanligare
arter upptrtidde givetvis ocksA, sAsom arter tillh<irande familjema
Cryptaphagidae, Lathridiilae, Cistdae, Mycetofhagidae.

Djupare ned i stamhilighetcn hade fiirmultningen av massan fort-
skridit Hngre. Veden hade ddr en grynig konsistens och hade delvis fallit
sdnder till mylla. De tiwe lagren voro dock fortfarande gauska por<isa
och ej fuktiga.re, en att de tilkito insekter att lel'a. Her dominerade en
stor Gnathofl,eus-art (imagines och larver), Htster merd.arius Hoftm.
(imagines, larver och enstaka puppor) samt dipter-larver. I dessa skikt
visade sig ockse enstaka.stora Quedius-larver och vid fdrsta undersiik-
ningstillfellet ett fullbildat exemplar av Qucdius lentralis. Annu djupare
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ned var fuktigheten se stor och massan si packad och smetig, att inga
insekter kunde leva. Med Hislel-aften gjordes ett lyckat uppfddnings-
{6rsdk. Ett par {ulhrrxna larver, som tv6. veckor fdre forpuppningen
intogo en krumb<ijd stiillaiug och sedan lAgo ortirliga, f6rpuppade sig
omkr. den zol8 och kliicktes omkr. den ro/9. Det dr6jde drygt en vecka,
innan kitinet hirdnat och blivit fullt utfargat.

Efter vittjandet lades innehillet i bokstammen titlbaka igen, och ny
unders6kning skedde ett par fdljande dagar. Diirvid erh6lls bl. a. ytter-
ligare fyra imagines av Quedius aentralis och ett antal Allecula rhenana.
Detta tyder pi, att de fullbildade djuren av dessa arter vid fdrsta under-
sdkningstillfiillet varit spridda i stammen - hAligheten gick lingt upp -och sedan sdkt sig Ded till den del av r6tveden och avfallet, som kunde
sillas.

Eniir Hickeberga blott ligger 25 km frrin Lund, dr det ju mycket tro-
ligt, att pi den sistnemnda platsen ettIyrd av Qudius tenlrslis verkligerl
gjorts pi Thomsons tid, i all synnerhet som murkna och ihetga trad
di voro mvcket vanligare en de nu riro.

Amarochara forticornis-l o k a I e n,

I mitten av april r95r lann jag vid Lomma pi en av sandvallama intill
i,n de murkna restema av en gammal pilstubbe, i vilken en stdrre koloni
av Lasius luliginosus L. levde. Stubben befann sig i en djup sandgrop,
som till en det doldes av akantens frodiga men nedvissnade vegetation.
Liimningar av stammen ligo bredvid, med undersidan inbiddad i sand-
mylla, och hyste iven de samma myrart. I och invid dessa Iaslrs-sam-
hiillen, vilka genom sillaing och skakning av murken ved, fjolarsldv,
gresrester o. d. flera ginger grundligt undersdktes, {anns ritt mycket
skalbaggar tidigt pi varen. Senare blev launan lattigare bide pi arter
och individer och var vid midsomnartid nastan helt I6rsvunnen. En
fullstiindig lista lamnas hiir nedan pi de staphylinid-arter, som tillvara-
togos under ett par saUningar den 16 och zo april.

Collhcrus obscwts Grsv. - 2 ex.
Ndothceta confusa Mark. - Talrik.
Ot si?alia ca.svh Grav. - r ex.
Asrtlbus canal;cutat*s F. - Sparsa6.
Zyet l@.st1{.s Gr'av. - Talrik, a[Eao-

traste arteD.
Z.c ral&s MarL. - r ex.

Zya&s li,nbahts Payk. - r ex.
Z. lzticollk Meik. - Tdrik.
A zroehora lorticornis Boid.. t ex.
Orypoda tittata Mark. - Sparsam.
Thiosophitd ;n(ili,d MarL. - Takik.
Ahochzrd sfadiced Er. - 2 e)..

Av de upprdknade arterrra dro Nototlwcta conlusa, Zyras-arterna f:tom
linbatus\, Oxypod.a dttata och Thiasolhib in4*ilina enbgt samstemmiga
uppdlter i handb<ickerna bundna till Zasrirs-samhfillen. Notolhecta
contasa och Thiasophila inquilina dro mycket selan funna i Sverige
meq upptreda nog, sisom vid Lomma, mestadels i antal, dar de fOre-
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komma, Huruvida ocksi nAgra av de andra arterna aro beroende av
Zasizs, d.r mer ovissl. Zyrus limbatus iir visserligen fdrut funnen hos my-
ror av detta slakte men torde vara minst lika vat\g hos Myrmicd ttbru
ocb tid. Formica-tuvor, sdrskilt pi sandjordar. Aleochara sladicea levet
typiskt underjordiskt i gingarna av mullvad och diverse gnagare. De
tjvriga arterna fdrekomma sannolikt blott ti[feligtvis i myrsamhillen.
Yad Amarochura lorticornis betriiffar uppges arten i Danmark och pi
kontinenten vara ett rnarkdjur, funnet under fuktig mossa, l6v och
detritus. Bemhauer namner ocksi rErdzieselnesten. Vid Lomma kan
det nog misstiinkas, att arten egentligen hdr hemma bland detritus vid
akanten och att d2irifrin ett exemplar av en handelse tagit sig in i m),r-
kolonien, En annan Arnarcchare-arl, Bonnairei Fauv., som iir utbredd
i VSst- och Mellaneuropa, uppges likvil huvudsakligen f6rekomma hos
Lasius luliginosus och brunneus.


