
Genitalier hos nigra nordiska arter av Thinobius sostr.
(Col., Staphylinidae)

GUNNAR ISRAELSON

Undersiaktct r/2′「2。bIIrs s.str. inncfattar dc

verkliga smattingarna bland vira kortvingar,ofta

under mllimetern i kroppsiangd.Bcstamningcn
hOr hcⅡ cr inte antid till dc lattastc. Lyckligtvis

har dct cmcnertid visat sig(Smetana 1959), att

hanncns genitalier i dc flcsta fall ar pafallandc

olika hos olika arter(knuten ar egentligcn bara

att prcparcra fram dcm)

Gruppcn tycks omfatta scx kanda nOrdiska ar―

tcr. Hos fem av dessa ar acdeagus' konturer
ritadc av Smctana (1959, 1960). Dc flcsta av

tcckningarna ar rcprOduceradc i de vanliga be―

stamningsVerkcn

Fёr den ttattc artcn,ι ′でソ

"′

″″JS Kicscnwet―

tcr,tycks dock ingcn genitalrlgur fё religga i litte―

raturcn.Detta ar si mycket mcr beklagligt som
dcnna ar ganska vida spridd i Mc‖ ancuropa och

avcn i de sydligaste delarna av Nordcn.

År1971 fann Folke 01sson en T力 ′4οわ′
“
siSk.

Rinkaby. Fyndet publiccrades scdermera av
Lundberg(1972).IDenna arttolkades pa grundval
av yttrc kanncteckcn sonl ι″で、,″

“
″PIIS・ Satillvida

var bestamningCn intc osannolik,som acdcagus

intc liknade nagon av tidigare inustrcrade.Sakcr

kundc man inte vara, mcn dct ar fё rst nyligen

som jag kommit mig br att undersё ka typmatc‐

rialct.

Holotypcn, som alskvart utlanats av Dr G.

Scherer, Minchen, var lyckligtvis cn hanne.
Operationen lyckadcs, och aedcagus visade sig
vara fullstandigt identisk med den skanska for_

mens. Åven Svcn Pallnqvist har fёrtroendefullt

ёvcrsant sina exemplar franÅ labodarna,d91br―
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interest in distinguishing species

G Israeison,Paradisgatan 4,S-281 11CI Hassleh。 lm,Sweden

sta fran SverigC kanda.Dessa tillhё r ocksa b″ ′―

ν″′″″JS.Nytta harjag ocksi haft av en kollck―
tiOn rたノ″。ゎルsfrinG A.Lohsc,Hamburg

l sina gコunddrag skal byggnaden av acdcagus

hosわ ″′ッ″′7771′S framgi av Fig 5 och 6.Struktu―

ren ar 6vcraskande invecklad och flera detabcr

ar Fnyckct svira att tolkao Nagon ratiOnen tcrmi_

nologi fё r anatonlin flnns hcllcr intc.

Vad sonl har uppfattats sonl apcx ar fё ga fram―

tradande,brctt rundat frin undcrsidan och bara

cn smula utsttutandC frin sidan sctt.Dubbelt sa

lingt bakat_uppat pa rlgurcrna― stracker sig dC

blda paramcrcrna. 」`nnu langrc bakat nar ett

oparigt utskott,som fran sidan ar svagt S‐ formigt

buktat.Dctta utskott ar i sin basala halft fё rsett

mcd tva pariga grenar. Vidare fё rcko■ lincr ni―

gon sons flageⅡ um,sonl ar rё l・fOnnigt och gar in

i dct nyssnamnda utskottct genom ett hal pa

ёversidan och sedan kommer ut gcnonl en langS―

trackt springa pa undcrsidan.FlagcⅡ ums spcts ar

iatt trattformig.Slutligen flnns en membran som

tackcr utskottcts basala dcl uppifran Fran sidan

sett tt mcmbrancn spetsvinklig baktill.

sOm jambrelsc har jag ocksa undcrsё kt

acdcagus hos ett par andra artcr,som jag tillね 1-

ligtvis haft tillgang t‖ 1.

Hos ρ″s′′′J″′s(HCCr)ar apex mera flackt
側ndad.De bada paramcrcrna ar visscrligen sma―

la mcn inte borstlika Gambr smetana 1959).
Mcnan paramercrna stickcr dct ut trc nagot
osyminetriska utskott, som ar nastan lika langa

som dc fёrra Bascn av paramcrcrna och utskot―

tcn omges av en gemensam mcmbran.Pa ёversi―
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dan gir dct ut ett mycket pafanandc flagcllum,

som ar ungcね r fyra ganger saほ ngt som rcstcn
av acdcagus

Stig Lundberg, sonl levercrat nlitt matcrial,

har studerat typmaterial av dcnna art och anser

(】Lundbcrg 1973)identitetcn faststand.

Hosρ′θ′′οr Smetana(Fig.l och 2)slutligen ar

apex annu bcsvarligarc att lokaliscra. 1」 ngeね r

dar man sku‖ c vanta sig att rlnna apCx tittar det

cmellcrtid ut en kraftig bakatb● d tand.Dcnna ar
pa vardcra sidan omgiven av cn membran. Pa‐

ramcrcrna ar smala och starkt brlangda Annu
starkarc fё rlangt ar ctt kra■ igt utskott pa ёvcrsi_
dan Fran sidan sett ar dctta utskott svagt S‐ for―

mlgt

om salunda byggnaden av aedcagus arrnycket
skiftandc hos dc undcrsё kta artcrna,sa kan dct_

samina inte sagas om spcrmathecan, sonl intc
tycks ha varit fё rcmal fё r studicr tidigarc.Orga‐

nct har emcncrtid visat sig vara val sklerotiserat

och inte utan taxononliskt intressc. Spcnnathe―

can ar tydligt olika l■os de tre arterna,hos ρ′α‐

′′οr∈Fig. 7)nagot F)aronformat, hOs 
ρ夕sJ〃77P7ク S

『

ig.8)nannast klotrunt rncd en halvsね risk ut‐

buktning,dar spermakanalen gar in.IIos br`ッ ノ‐

ρ′れ72′S gig.9)slutligen ar den eHipsoidisk cner

svagt ovoid. Ytan p,a yttre halvan har hos alla

arterna en inikroskulptur av inycketlingstrackta

tvarmaskOr,liknandc denl pa abdominalsegmcn―

tcn.
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