
Paratrechina longicornis Latr., ett fiir Sverige nytt
skadedjur (Hym. Formic.)

I]RoR H.\\SO\

Yid 10 Nordiska Entomologmtitet i juni 1957 sammantreffade
jag med Formicid-specialisten N{ed. dr Otto \\'ellenius frin Hel-
singfors. Jag kom di bl.a. alt nemna. alt jag ftir c:a 20 ir sedan
i Trlid;;nrdsforeningen i Gdleborg. nermare besldLmt i orkidd-viirt-
huset derstddes sett itskilliga exemplar av en nryckct liten. snabb,
srarl myra. Han bad urig dn att se efter. om den farrns kvar och
ilsamla material. om jag Ater komme dil.

Redan i arrgusli sarnma sommar hade jag rillfAlle bestika Triid-
girdsfiireningen nren kunde ej komma in i orkid6htrset. di dett.r
numera ej flr 6ppet f6r allminheten. I stallet brukar nran nu flytta
iiver de orkid6er. som fiir tillfiillet blomma till det stora viixthuset.
det s.k. ,palnrhuset,. I den varmaste avdelnini;en av dettr r'ext-
hus 

- 
dit orkid6erna brukade flyttas fann jag emellertid den

siikta uryran i riklig miingd. ]laterial kunde:rlltsi insamlas och
sendas till Dr. \Yellenius fiir bestamning.

En lid senare erhtill jag elt brev frin honom. [I1'ran hade blivit
bestinrd tilt Parutrechirttr longicontis Latr. I{an skrev bl.a. om
denna: ,. , . f6rekommer ratt allment i tropikerna sisom en kos-
rnopolitisk art, sannolikt hemmah6rande i Yiistindien eller \Iel-
lanamerika lenligt andrtr k,ilhr lladagaskar) men genom haldels-
fiirbindelserna imporlerad till ett flerlal orter i de varnra lindernir

- Indien, Australien. Sydafrika. (lentralanrerika, LI.S..\:s larnrare
stater ur.fl. I tempererade klimat liirekonrmer den mest i vlxthus
tParis. London, Berlin). 

- 
Den bygger sina bon i marken. krirg

vii\trtitter, under stenar rn.m. och lever dels av animalisk ftidt,
dels av blad- och skiildlijssens stita ulsdndring{r och det ir dirav,
som dcss diliga r1'kie sisom elt al'vii\thusens och i all synnerhel
bnnanodlingarnas r'5rsta plef{oris uppkomnit. Den idkar niimli-
gen boskapssktitsel med blad- och sk6ldliiss, vilka den plalrterar
frin en vdxt till en annan 6nda tills hela plantagen eller virt-
huset :ir nedsmittal av dessa djur. Diirtill komrner innu att myran
fiiriikar sig med en fenonenal hastighet. varje bo innehiller van-
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ligen ett 20---40-tal honor, som dagen i inda producera iigg sl
att det formligen viiller fram av avkomma frAn varje bo.,

DA jag liist detta brev, ansrig jag det vara min plikt, att meddela
vextskyddet om fyndet, ty aven om nyran funnits hos Tridgirds-
f6reningen i 20 [r eller mer, kunde den ju nir som helst genom
nigon tillfillighet bli spridd dnrifrin till andra vixthus i landet.

- Frin Yixtskyddsanstalten fick jag dfl veta, att arten ej tidigare
rapporterats frin Sverige. Sdkerligen blir nu en bekiimpnings-
aktion igingsatt varefter man, om den l,vckas vil, ej ldngre kan
finna denna myra i virt land.
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