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I Entom. Tidskr. t94-2, p- r8, diskuterades frigan om yi ha en eller
tyi Botrisodes-arter i de nordiska linderna. Sedan dess har prof. Jean-
nels stora pselaphidarbete (Col. Pselaph., Faune de France 53, r95o)
utkomnit med utftirlig beskrivning hur rnan skiljer ej blott 6 a utan
ockse g g av tdrerus och aerustus, och vidare har lolkskolldrare Axel
Olsson vid ett av Entorn. Fiireningens htistsammantriden 1952 arl-
milt det tiverraskande fyndet ay e\ adfle-wts- 6 frin Halltorp pi 6land
med vdl utbildat horn pi munskiilden. Jeannels bestimningstabell har
ftiljande lydelse:

Aro Batrisodes adnexus Hampe och venustus

Reichb. skilda arter? (Col. Pselaphidae.)

Vertex aplani, tris peu convexe entre les sillons frontaux. a. Bord ant6rieur
du front transverse et aplani; pas de corne nridiane sur l'6pistom€.9. Bord
ant€riew du lront transverse, tras d6prim6 sur 1a ligne m6diane. Long. z,r mm.

3, t,enusttat.
\rertex fortement bomb6 entre les sillons frontaux. 6. Bord ant6rieur du {ro[t
en bourrelet largement arrondi; apistome avec une petite come m6diane re-
courbee et tronqu&. 9. Bord antdrieur drr front transverse mais bomb6 sur la
ligne m6diane. Long. z,r mm- + odne-r$.
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Av iivriga viktigare skiljemirken yttrar Jeannel om de hanliga kopu-
lationsorganen, som ocksi. avbildas:

B. z,enustus: 6d6age avec le bord distal l6girement trilob6, les deu-x
lobes tatiraux correspondent peut-6tre i des ru(iments des deux styles.

B. qdnes s: Eddage i bord distal 6largi et parfaitement r6gulier.
Hd.rigenom skulle vi ha fett goda mtijligheter att hilla iven honorna

ay adnerus och z,orrstrs atskilda. Det tilindska fvndet visar, att vi
verkligen skulle ha tye Batisodes-arter i virt land.

Emellertid blir man htigst konfunderad och osdker, nir man stiker
anvinda Jeannels arbete vid bestdmning av ett sttire svenskt material,
Pi nltt har jag gitt igenom mina egna Batrisodes och dirtill Axel
Olssons. sammanlagt ett Zo-tal exemplar frin minga olika lokaler i
Sverige, frin Smiland i siider tilt Jimtland i norr, samt dessutom nagra
danska och finska exemplar. Resultatet var fiiljande:

Entonol. Ts. Arg. 7q. H. r-2, t95-t
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Fig. r-4. .{edeagus ev. r. Batrisoil.es adrrexus I{ztrpe (Ol. Halltorp). - 2. A.
,rzrsrrrs Reichb. (Vstml. Str6msholm). - 3. B. uen*srrrs Reichb. (Upl. Alv-

Lalleby). - 4. B. uerustts Reichb- (enliSt JeaDnels teckdng).

Den iilindska odne-rus-hannen stimmer viil med Jeannels beskriv-
ning och iven med hans teckning av aedeagus. Si ir diremot lingt
ifrin fallet med de minga exemplaren 

^y 
z,eflustus, som ir en synner-

ligen varierande art. I min samling finnas sivdl hannar som honor ay
?,rzxrrrs (artbestimningen si.kerstiltd genom beld.ggexemplar {rin
samma lokal), vilkas hjissa ir formad antingen som hos ze-
rrrslrrs e I I e r odre-rrg sisom Jeannel beskriver dessa. Detsamma
giller pannans frimre kant. t)vergingsfomrer iro ej heller sillsl,nta.

En hjilp ur detta dilenrma trodde jag, att genitalundersiikningen
skulle ge. Pa ett r 5-tal exemplar, diribland adnc-tus- 6 frin 6land,
har aedeagus preparerats fram och understiks iven med hinsyn tilt
den inre byggnaden. Sasom nyss namnts, stimde adar.rrrs-hannens or-
gan vil med Jeannels bilder, diremot ej i ett enda fall zarrrslrrs-han-
nens. Denna arts organ ir hos nordiska exemplar m)'cket likt adne.rus-
hannens, nrtijligen negot stiirre och baktill nigot bredare (dock har
jimfiirelse endast kunnat giiras med ett enda adzrxrs-ex.) och har i
spetsen birden ej avbmten sisom pi Jeannels teckning utan diir samma
karakteristiska hake som adnetus (jfr fig. t-3). Det s)'nes mig diirfiir
ej uteslutet, att Jeannel ay renustus skulle ha avbildat ett organ, son.r
ej varit helt utan ska4at i spetsen (fig. a). I friga om organet hos
z,etustus hat det vid min undersiikning konstaterats nigon liten varia-
tion betrifiande storleken och kantens utformning. Fig. z-3 visa tve.
ytterlighetsformer.

Siluncla synas Jeannels beskrivningar och teckningar ej vara anvind-
bara f6r att skilja odrerrrs och tcnustus it. Blott hannarna kunna sikert
hillas i sir pi fiirekomsten eller icke av ett litet baketbiijt horn pa
munskiilden. Huruvida detta horn kan variera i storlek och form ir
mig obekant och {ramgir ej av beskrivningarna. \'Ien om6jligt ar det
nog icke med hinsyn till stor variation av andra karaktirer hos renustus
eller till den mer eller mindre tydliga utbildningen av liknande utvd.xter
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pi huvudet hos hannarna till Agathidiuu, Cis, Onthophagus och menga
andra skalbaggar.

N{an frigar sig di; iro verkligen adnerus och aenustus tve. goda.
arter eller former av en och samma starkt varierande art? Svaret fi
vel fortsatta understikningar ldmna, om mtijligt i samband med studium
av de bida {ormernas utvecklingsbiologi. I friga om levnadssittet Iinnes
ingen skillnad dem emellan. EnliS Jeannel upptrida de hos samma
slags myror av sliktet Losius.
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