
Coleopterologiska bidrag. 4r-42.

ANTON JANSSON.

41, Massupptridande av Lathridiue constrictus Gyll,

Under min si gott som livslinga verksamhet som entomolog har
det da och di intrifiat att naturintresserade som inte egentligen iro
entomologer kommit till mig med inseker som de funnit och tyclrt
mirkliga, varfiir de tinskat fa besked om till vilken art de hiira. I all-
manhet er det mera paranta och i 6vrigt inte sillsynta eller ur utbred-
ningssynpunk mirkliga saker, och nistan aldrig 5r det exemplar av
arter som jag saknar i rnin sarnling, atminstone vad giller inom de
ordningar av vitka jag har ordnad samling. Att nran t. ex. skulle komma
till mig med en art svensk skalbagge som jag sjilv aldrig tagit levande,
har jag inte tinkt mig kunna intrifia. NIen si hd.nde det, sommaren
r95r, och det giillde inte ett ex. utan en mangd av en skalbagge som
tillyaratagits i min egen hemstad,6rebro, i vars omgivningar jag ex-
kurrerat sedan mycket tidiga 6r.

En medlem av drebro biologiska fiirening, fotografen och amatiir-
ornitologen Krut Borg,6rebro, berittade nimligen att i hans bostad i
ett av de nybyggda, hiiga s. k. stjirnhusen i stadens vistra del upp-
tri.dde massvis en liten skalbagge. Den kom mest till synes pi kvil-
larna, sedan det elektriska ljuset tints i runrmen, och den fltig di i
nringd mot ljuset alldeles som malarna. Hr Borg fick av mig ett pre-
paratriir med sigspin och attiketer i och ombads stoppa ned i detta ett
antal av skalbaggen i friga. Han gjorde si, och skalbaggen visade sig
vara Lathridhrs (Conbronus) corstrictlts Gyll., en art av vilken jag
saknade svenskt ex. och som f6r tivrigt hos oss endast antreftats spo-
radiskt, sisom i den nordiska skalbaggkatalogen av 1939 angives, i
Smiland, Vistergiitland, Uppland och Gistrikland, vartill kommer se-
dan publicerat fynd i Dalarne och nu Nirke.

Ungefir samtidiS meddelade mig en annan medlem av drebro bio-
logiska ftirening, verkmistare Ingvar Svensson, att en liten skalbagge
i sttirsta mingd upptridde i nybyggda hus, i vilka man iLnnu inte fl,'ttat



A\TON JANSSON: COLEOPTEROLOCISKA BIDRAG. 4I-42 245

in, i iistra delen av staden. Ex. fiireteddes, och det visade sig att iven
dessa voro Lalhridius corrstictus. Och siL meddetades det att en av
insekbekimpningsfirmorna i staden haft besvir med denna skalbagge
pa grund av dess massvisa fdrekomst i just nybyggda hus.

Pi samma geng det synes antagligt att Lathridius constictus'ar en
relativ nykomling till orten, och sannolikt till landskapet i sin helhet,
si visar den sig pi en gAng, i sttirsta m6ngd, och alltid i nybyggda hus.
Det {tirefaller dirfiir troligt att den inkonrnrit med nigot av det material
som anvindes vid byggandet av husen.

De {lesta lathridiiders fiirekomst i naturen eller i kulturpiverkad
miljti tyder pe att de iro bundna vid svampar, och speciellt miigel-
svampar. Vad s,irskilt Z- cottstriclus betrifiar skriver Reitter i Fauna
Germanica att den fiirekommepunter schimmelnden Heu- u. Stroab-
fdllen>, medan V. Hansen i Biller XI\r Chvicornia. 2. Del s. r5 uppger
att den fiirekommer rI nileskove pa eller under a{huggede granris og
i barkrevnen, vilket senare iiverensstammer med vad artens auctor
sjilv, Gyllenhal, uppger i Insecta Svecica Tom I Pars IV s. r38 be-
trifiande L. cariiahts Gyll. (som ju anses synonym med. L. constrictrs
Gyll.): >Habitat sub cortice arborum emortuarumr och betrefiande
L. constrictus: rHabitat sub cortice emortuarum, praesertim alni.>

Uppgifterna hos Gyllenhal och V. Hansen utesluta ju inte mti.ilig-
heten att skalbaggen inkommit till byggnaderna i friga med nagot ma-
terial som innan viggarna och andra delar av byggladerna torkat an-
gripits av m6gel, och tanken iiil[ dl pi det mjiil som anvi.ndes liir be-
redande av klister vid tapetseringen. Just att skalbaggarna se. talrikt
upptradde i sji.lva rummen talade fiir detta antagande, men uteslutet
var visserligen inte att hi.rden di.r de kldcktes befann sig utomhus,
under upplag av Iuktigt virke t. ex.

Emellertid fiiretog hr Svensson, som ir intresserad entomolog och
har fjirilar till specialitet, ett experiment, genom vilket under alla
omstindigheter idagalades att larven till Lathridius corstrictus leyer
av mtigelsvampar. Han fuktade liskpapper och bestriik det med en
mjtildeg som motsyarade det klister vilket anvindes vid tapetseringen,
och slippte se ned ett antal av skalbaggen i fri.ga i det glaskirl i vilket
liskpapperet befann sig. Skalbaggarna kriipo omkring pi liskpapperet,
och kopulation kunde ialttagas. Agg uppticktes inte, men inom ni.gon
tid syntes smi larver krypa omkring pi liiskpapperet, pi vilket uppviLxt
smi mtigellika svampar av, tycktes det oss, atminstone tre olika sorter,
bland dem Pericilliun med sporkroppar i toppen. Med lupp kunde
tydligt ses att larverna ito av svamparna men €ndast av en art som
sig ut ungefir som en islandslav i miniatyr. Di larverna krtipn, svi.ngde
de framkroppen et sidorna, men se snart de sttitte pe err grupp av den
ni.mnda svampen, stannade de och trtirjade ita av densamma, tills den
var helt ftirtard, och det gick mycket fort fiir dem att awerka svamp-
hoparna.
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Trots att ry vetska tillftirdes liskpapperet, visade sig att svamp-
kulturerna avstannade att vexa. Emellertid hunno en del larver ftir-
puppa sig, och 5 skalbaggar sammanlagt kldcktes i kulturen. Inplante-
ringen i denna ay L. constricttts skedde 9/rr, den ftirsta larven visade
sig redan 24/rt och den fdrsta kl. skalbaggen r/tz, varetter ytterligare
4 skalbaggar kldcktes.

Ett antal larver och puppor samt klickta skalbaggar tillvaratogos
och fijrvaras nu i alkohol. Fiir tillfiiltet kan endast sigas, att larvcn
och puppan mycket likna teckningen av larv och puppa av Ericnttts
,llitruttts L. (>Lathridius ninurx.tr) efter Perris i Ganglbauer, Die Kifer
von Mitteleuropa Dritter Band II. Teil s. 7@.

42. Bohemiellina paradoxa Mach. iterfunnen i Sverlge.

I Op. Ent. lor t947 bar jag pi sid. 87--89 (Coleopterologiska bidrag,
39-40, .lo. En mirklig nyhet ftir vir staphylinid{auna) rneddelat om
ett fynd i Sverige av den egendonrliga staphyliniden Bolteuiellita para-
do-ra }Iach., ninrligen vid Lundsberg i \,'irmland, dir lelitor Einar
Wirdn 4/9 1945 fann ett ex. av den i en komposth<ig, utan att sedan
kunna iterfinna den. Ftir att i korthet referera innehillet i nreddelandet,
si liirhiill det sig si, att de staphyliniden var \Y. obekant, si sdnde
han ex. till mig fiir bestimning. Aven liir mig var det nigot fullkomligt
okint, och efter studier i staphylinidlitteraturen blev jag klar iiver att
det hir var friga om en fijr vetenskap€n sannolik ny art, som meste
tillhtira ett fdr v€tenskapen likaledes nltt slikte. Jag beskrev ocksi
kortvingen, vilken habituellt erinrade om en Falagria eller nirstiende
slikten men aw'ek frin dem till subtribus Falagriae hiirande genom
tarsbildningen, sisom nov. gen. nov. sp. Sedan beskrivningen insints
till en entomologisk tidskrift, fick jag pi tilffnlliga, underliga vlgar
besked om, dels att den av mig beskrivna staphyliniden sannolikt var
samma art som nigra ir tidigare under liknande omstindigheter som
vid Lundsberg antrafiats i Helsing{ors och vidare negot senare att
den sannolikt ocksi vore identisk med den samma ir, r9oI, alltsl under
kriget, av Machulka beskrivna Boheuiellina Paradoxa >nov. gen. nov.
sp. (pr. Falagria)>. Just detta >pr. Falagria> kom mig att fiirmoda,
att det var friga om den i Virmland Iunna staphyliniden. Ty ehuru
tarslederna som nd.nrnts aweko och ftiljde formeln 4-4-4 och den si-
lunda inte ens kunde, om nu Ganglbauers indelningsgrund ftir sub{am.
Aleocharirae med utgingspunkt frin tarsledernas antal strikt skulle
tillimpas, Itiras till tribus Mynnedoniini, dit subtr. Falagriae htir, med
tarsformel 4-5-5, se hade staphyliniden frin Lundsberg som namnt
.Falagrio-habitls. Och sedan ex. av den i Helsingfors funna staphylini-
den sints mig Irin en av ertapparne av djuret i Finland, arkitek't Ste-
nius, befanns den mycket riktigt vara identisk med den i Sverige funna.
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Och sedan jag slutligen genom docent Ander frin museet i Lund fett
mig tillsiind den tjeckoslovakiska tidskriften, vilken under kriget icke
utvints, med beskrir.ning av Bohemiellina paradora Mach., si visade
sig att den stimde helt med den i Finland och Sverige funna staphylini-
den. Machulka hade si.lunda trots ar.vikelsen betrefiande tarsbyggraden
inte tvekat att fiira den till subtr. Folagrioe. Aven i B6hmen hade den
antrafiats under multnande vixtar'{all och dar i sillskap med tvi andra
staphylinider, vilka d.venledes av Machulka beskrevos sisom nya ftir
vetenskapen, si till slike som art, nimligen Praget*iella magtitica
Mach., vilken fiir tivrigt av A. Strand i Norsk Ent. Tidsskr. r9r45 an-
mildes sisom {unnen ocksi. i Norge, och Neorhogocnene boheuico
1\Iach.

Sedan synes Bohentiellina paradota icke ha eterfunnits, tills jag i
somras vid lrtorp i vestra Nirke vid eftermiddagshivning r9 aug. r95I
pi en ingsbacke fick ett ex. av densamma i slaghiven. Komposthiigar
funnos i nirheten, och de undersiiktes sedermera med tanke pe 80-
hemiellina men med negatit resultat. Den har riverallt endast antr;fiats
i fi ex. eller i blott ett ex.

Varifrin denna, liksom de andra tvi fiir vetenskapen ftirut okinda,
lika mystiska staphvliniderna, vilka dyka upp pi en ging och delvis
samtidigt pe vitt skilda platser i Europa, herstammar, Sr okint, men
i samtliga fallen riir det sig om synantropa arter, och sidana ha ju en
utomordentlig f6rmaga att snabbt sprida sig tiver kontinenter rentav -man tanke endast pi den ursprungligen jap.nska Philonthus rectsngu-
Irrs'eriivring under nigra decennier av Europa till lingt upp i I-app-
land.


