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Om biologien hos bombarderbiller
(Col., Carabidae, Bracbinida)

af TERRY L. ERWIN

1NDL£DNINC

Bombarderbiller kaldes en gruppe slzgter inden for l0bebillernes familie
(Carabidac). Den eneste bombarderbille i Skandinavien er Brachinus crepitans L., der i Danmark kun forekommer meget sjzldent pa Bornholm, hvor
den er truffet ved Arnager, Soseodde og Lillea. I Sverige fiodes den ret
almindelig i de sydlige og mellemste dele, men til dato er denne arts udvikling ikke kendt til trods for, at der er gjort ihzrdige forseg pl at klarlzgge den. I denne arcikel skal beskrives udviklingen hos en nzrsd.ende
californisk art, Brachinus pallipes Erwin, ligesom der ogsl gives oplysnioger
af interesse om andre arter, hvis udvikling til dels er kendt. Formllet er at
give de oordiske coleopterologer nogle facts, som maske kan lede en eller
anden til at klarlzgge den nordiske arts levevis.
LEVESTED

I modsztning til den nordiske art, der lever pl noget t0rre, sollbne lokaliteter med kalkrig jordbund, lever de fleste amerikanske bombarderbiller og
specielt B. pa/Lipes, nzr vand, enten pa flodbredder opbygget af sand, grus
og sten eller i sumpede omrlder. Eo undtagelse er den vingede B. americanus Dejean, som findes almindeligt i majs- og bomuldsmarker samt pl
andre dyrkede omrader og som regel altid langt fra vand (Erwin, 1970). I
Japan findes en anden art af bombarderbiller, Stenaptinus jessoensis Morawitt, ofte i rismarker. Den vii blive diskuteret seoere.
IMAGINES' F0D£BIOLOG1

De nord- og mellemamerikanske arter er almindeligvis alta:dende. De lever
af dede eller d0ende insekter, som falder ned fra overhzngende trz- og
buskvegetation, eller som skylles op tangs flodbredder. Holdt i laboratoriet
zder B. pallipes enhver slags k0d, som bliver budt den. Lindroth (pers.
Ent. Mnldr. 40 :111 11 (19n)
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medd.) har holdt B. crepitans i ca. 18 maneder pa blot vand og bred. De
evrige sl:z:gters fedebiologi er ikke kendt.
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spidsen. De to sidste bagkropsled fungerer da som en ske. Ved at rokke
frem og tilbage med hele kroppen skraber hunnen en lille klump mudder
af de vade sten eller af den fugtige bund. Dette arbejde stir pa i mindst
4 til 5 minutter, indtil hun har nok mudder til at forme en lille bolle pa
bagkropsspidsen. Hunnen Ieber
igen hurtigt omkring, og i mellemtiden
presses :egget ind i mudderbollen ved hjrelp af valvulae og styli omkring
hunncns k0nsabning. Mudderbollen med zgget i tercer i luften, brzkker
derefter af og falder til jordco. Hele denne proces foregar inden daggry
cller i hvert fald inden de tidlige morgen timer. Hunnen la:gger flere :eg. pa
denne made i lebet af en nat. Den tid, det tager for hvert :egs l:egning,
varierer fra art til art. B. pallipes behever kun fa sekunder, men B. mexicanus Dej. bruger et helt minut. Efrer denne :eglzgningsperiode vii hunnen
tr:ekke sig tilbage til de samme dagskjulesteder under sten og trrestykker,
som hannen bruger.

sa

Individerne af B. pallipes er natdyr, som de fleste medlemmer af slregten er
det. De bliver aktive kort efter skumringen, da de forlader de steder, hvor
de har skjult sig dagen igennem.
varme aftener med temperaturer pa
19.5 ° C eller de rover flyver de ofte og kommer pa til lys. I tid en indtil
midnat Ieber individerne hurtigt omkring tangs flodbredderne segende
efter fede. Denne form for aktivitet finder sted i det sene for~r og i sommermanederne. I perioden mellem maj og september vil - i det mellemste
Califomien - billerne stoppe deres fedesegning omkring midnat, og hannerne begynder derefter at sege efter parringsvillige hunner. De ger det
normalt ved at placere sig oppe pa en lille sten. Nar en anden bombarderbille passerer forbi, bliver hannen straks aktiv og bestiger den passerende
bille pl normal lebebille-facon, dvs. placerer fortarserne pa forbrystet og
mellem- og bagtarserne pa dzkvingerne af det andet dyr samtidig med, at
den bearbejder modpartens antenner med sine egne antenner. Hvis den
passerende bille viser sig at vrere en anden han, vil den segende han straks
returnere til den samme sten eller en anden sten t:et ved og der forts:ette
sin venten. Den vil normalt finde adski llige hunner i lebet af natten og vii
parre sig gentagne gange indtil de tidlige morgentimer, hvorefter den skjuler sig for dagslyset under en sten, et tr:estykke eller andet. Selve parringen
er som det er typisk for l0bebiller, maske dog med den forskel, at selve
parringsakten. er meget kortvarig og normalt kun tager f£ sekunder. Hunnerne vil normalt parre sig adskillige gange hver nat, og hunnen af B. paLlipes viser da heller ingen bygningmzk, der kan tjene til opbevaring af
sperma; sadanne bygningstrzk karakteriserer ellers mange, maske de fleste,
lebebiller.

Pa

JEGLJEGNING

Fa dagc efter, at en hun f0rste gang har parret sig, vii hun begynde at lregge
a:g i gruset ved flod- eller s0bredden. JEgl:egning og parring vedvarer
mindst 2 til 3 uger for det enkelte individ, som normalt vi lla:gge ca. 100 reg.
Lige fer a:gla:gningen bliver hunnen meget voldsom i sine bevregelser og
l0ber hurtigt omkring pa stenene og grusfladerne.
hun opdager en plet
med lidt mudder, begynder hun at samle en lille mudderbolle pa bagkrops-

Nar

66

L.

J"EGGETS KL-£KNING

Det sarte zg Jigger nu beskyttet af et lag af terret mudder over hele sin
overflade. Omkring en uge efter, at det er lagt, bryder den unge larve ud
af :egget, men tidspunktet varierer fra art til art og er ogsa afh:engig af
temperaturforhold. Den unge larve har ingen torn-lignende •zgtand « pa
panden, som det er normalt for lebebillelarver, men mandiblerne er sta:rkt
tilspidsede, og larveembryonet Jigger pa en sadan made i zgget, at mandiblernes spids bryder igennem a:gmembranen pa det rette tidspunkt af udviklingen. Samtidig siver noget af zggets vredske ud og opbl0der det indterrede mudder. Larven kremper sig fri af a:gget og mudderet igennem dette
bl0dgjorte omrade.
LARV£STADJERNE

(se fig. 1-4)

Sk0nt det er lykkedes Here forskere at klzkke zggene af adskillige arter af
bombarderbiUer, er det aJdrig lykkedes at viderefere udviklingen af de sma
nykla:kkede larver, der altid d0de. Grunden hertil er, at de senere larvestadier af bombarderbiller syncs at v:ere parasitiske. B. pallipes beh0ver
salcdes pupper af visse vandk:erer (Hydrophilidae) for at udvikle sig videre. De nykla:kkede larver opseger vandk:eremes pupper i gruset og sandet n:r:r vandkanten. En anden art kan ogsa angribe pupper af hvirvlere
(Gyrinidae). Disse pupper Jigger i sma kamre i jordbunden; kamrene dannes
af larverne fer forpupningen . Den unge bombarderbillelarve har tre dage
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til at finde sig en v:a:rtspuppe. Hvis det ikke lykkes inden for denne periode,
opbruger den sine na:ringsreserver og omkommer. M&den, hvorp3. den unge
larvc finder sin vzrtspuppe, er ikke endeligt kendt, men formentlig drejcr
det sig om en form for kemisk tiltrzkning.
Nir va:rtspuppen er fundec, begynder Larven (fig. I) straks at a:de af
den prosternale del, dvs. omrldet lige under puppehovedet. Dettc omrlde
har form som en sna:ver spra:kke, og larven kiler sig fast hcrinde. Denne
det:tlje er vigtig, fordi vandkzrpuppen kan beva:ge sig voldsomt og dervcd
let beskadige eller dra:be den unge bombarderbillelarve, hvis denne ikke var
sl godt beskyttet. Pl dette stadium er det ogs£ vanskeligt for forsk crcn at
iagttage den lille larve, men dens virksomhed viser sig som en rodfarvning
af dec angrebne sted pl puppen; formendig skyldes denne farvning et
baktcrielt angreb under kutikulaen. Oct rodfarvede omr!de bliver storre og
st0rre, cf tcrsom larven :cdcr l0s, og I 5 timer efter, at angrebet indledtcs, er
hele puppen r0d, mens den oprindeligt var hvid.
Eftcr at have redt i ca. 10 timer skiftcr larven hud for f0rste gang og gar
over i sit 2. stadium. Hudskiftct skcr, uden at larvcn forlader m~ltidet,
men pl dene tidspunkt er larven allcrcde for stor til at kunne va:re i den
ovcnna:vntc spra:kke under hovedct. Ander stadiums larvcn er hclt ulig
forsce stadiums larvcn. Mens denne er ret lig andre lobebillelarver, har
andet stadiums larven korcere ben og reducerede munddele, ligcsom bagkroppen er let opsvulmet. Andet stadiums larven drzber va:rcspuppen ved
sin a:den. Denne reagerer altsl ikke la:ngere med voldsomme slagbeva:gelser.
Ander stadiums larven skifter hud igen efter yderligere ca. 10 timers forlob, og vi har nu tredje stadiums larven (fig. 2). Den reder i et endnu hurtigcre tempo, og allcrede efter 5- 10 timers yderligere a::dning sker det na:ste
hudskifte, og med dcnne fjerde stadiums Jarve er mlltidet endt og hele
vandka::rpuppen fortrere t. Larven p1 dctte stadium cr endnu mere degenercret end de to forcgaende stadier og har meget korte ben og sta:rkt reduccredc munddele. Umiddelbart vii man ikke gztte pl, at den reprresenterer
en lobebillel:arve; snarere ligner den en snudebille- cller bilarve. Ocr sker
endnu et hudskiftc, men femte stadiums larven (fig. 3) optager ikke fode
og er na:rmest et hvilestadium.
4 til 5 dagc senere skcr forpupningen, stadig i det kammer, som den
uhcldige vandkrerlarve dannedc nogle dage tidligere. Puppcn af bombardcrbillcn (fig. 4) Jigger p1 ryggen i kammcret og er effektivt isoleret fra de
v!de kammerv:a:gge ved hja:lp af nogle lange dorsale borster. Betydningcn
af denne isolering er ukendt, men lignende forbold er kendt f ra mange
andre lobebiller. Omkring I 0 dage senere kommer den voksne bille f rem.
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Det tager kun nogle U. timer at blive fuldt udfarvet, men adskillige dage
til uger at blive udhzrdet. Den voksne overvintrer og begynder en ny cyklus det folgende forlr. Man skal bema::rke, at der kun glr 36 timer hos

Fig. 1-'1. Udviklingm:adier hos bombard~rbillen Brachinus pal11dus Erwin, aile lotos
optaget af forf. i august 1965 i Californien.
Fig. I viser den lille forste stadiums larve p& en puppc 11f vandk~trcn Tropisternus tllipticus, der endnu er levende. P! fig. 2 .-:der tredie stadiums lnrvrn los a{ den nu dode
v:andkzrpuppe. Fig. 3 viser den udvokme femte stadiums larve siddende i puppekammerct.
Der er kun g!et c.t.. I 1/ a dogn, siden den spzde larve angreb vandlurrpuppen, der er htit
forrzrc:t. I fig. -4 ligger puppen af Brachmus, hvilende pl sine: lange rygbornc:r. Pl mindre
end en uge er vandkzrpuppen • forvandlc:t• ril en bombardErbillepuppe
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B. pallidus og B. mtxicanus fra den spzde larve begynder at zde dllarven
er fuld voksen; forskeren har s!ledes kun en lille chance for at ftnde de mellemliggende stadier, men kan dels bemzrke den parasiterede vzrtspuppes
redfarvning og derved finde ferste stadiums larven, eUer kan dels finde de
st:zrkt afvigende sidste stadiums larver.
Livscyklen hos den japanske art Stmaptinus jtssoen.sis er delvis kendt
takket vzre et arbejde af Habu & Sadanaga {1965). Disse forskere opdagede, at va:rten for denne art ikke var en vandk~rpuppe, men zghobene
af en jordkrebs {Gryllotalpidae). Sttnaptinus-larven gennemglr den sammc
reduktion af munddele og ben som beskrevet for Brachinus-Larven, ligesom
ogsl forholdet en larve p r. a:ghob bestemmer storrelsen af de voksne individer. Der er nemlig stor variation i de voksne billers st0rrelse, fordi der cr
flere eller fa:rre a:g i a:ghobene. Hvad ang!r Brachinus, er der st0rre og
mindre vandka:rpupper, og de to arter, hvis udvikling er klarlagt, er ikke
strengt monofage, men angriber i det mindste to forskellige arter af vnndkzrer. Det faktum, at ogs1 imagines af B. crepitans varierer i st0rrelse,
indicerer at dens v:z:rt ogsl er variabel med hensyn til st0rrelse.
De forskellige larvestadier af B. pallidus bar nogle bemzrkelsesvzrdige
forskelle i opforsel. Forste stadiums larven opforer sig som en typisk lobebiUelarve, der Iober hurtigt omkring pa sit levested sogende efter byne, i
dette tiHz:lde en vzrt. Andet til femte nadiums larven er derimod meget
i.naktiv, bevzger sig ikke mere end nogle fa millimeter bon fra sin vzrt, og
forlader ikke vz:rupuppens kammer. Hvis disse nzsten blinde, hvide larvestadier derimod udsz:ttes for lys eller beroring, IEJfter de blde den forreste
og bageste del af kroppen pl samme mlde, som man kender det fra larver
af Sphingidae. Hos Sphinx-larven er der forskeUige ojepletter og andre
farvemonstre, der przsenteres for forstyrreren for at afskrzkke denne;
sldanne advarselssignaler findes ikke hos bombarderbillelarven.
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seret ved at have lange, stive borster langs bagr:andcn af vingedzkkerne.
S!danne borster forekommer ikke hos andre underslzgter. Det er derfor
muligt, at den oveofor beskrevne dannelse af en mudderbolle til beskynelse
for zgget ikke findes hos de europziske Brachinus s. str., fordi en ~dan
mudderboUe sikkert viJle blive hzngende i de nzvnte borster, der rager ud
over bagkropsspidsen. Der forekommer s1ledes nok en anden form for a:gla:gning hos denne gruppe ai Brachinus, skont de hunlige styli, der er nedvendige for placeringen af a:gget i mudderbollen, er udformet p£ samme
mlde som hos den amerikaoskc undersl:z:gt. )Egla:gningen sker sandsynligvis n:z:r jordoverfladen, men ikke nodvendigvis p1 jorden. Hvis de na:vnte
b0rster bruges til at presse det mudderda:kkede :z:g fast p£ stammen af et
lille tra: eller eo husk, mll larven vel v:z:re negati vt geotropisk og klatre op
i planten under sin s0gen efter en v~rtspuppe. Det er kun en mulighed. En
anden er a:ghobene af gra:shopper; sldanne reghobe findes lige under jordoverfladen. B. crepitans og Agomm1 dorsalc (ogs!l en l0bebille) findes ofte
sammen, men det synes lidet sandsynligt, at Agonum-puppen kan va:re
va:rten, da den er mindre end Brachinus.
Ttl slut vii forfatteren udtrykke h!bet om, at en eller anden nordisk
coleopterolog, inspireret af disse tinier, vil tage problemerne op og lose den
gadefulde Livscyklus hos Brachinus crtpitans Linn~.
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TEOIUER

Med hensyn til levevisen hos B. crepitans eller hos andre europreiske arter
af undersla:gten Brachinus s. str., kan der kun herske ringe tvivl om, at
larvestadierne parasiterer andre insekter under en eller anden form. Siden
B. crtpitans borer til en anden underslz:gt end de nordamerikanske former,
og siden den ikke findes i nzrheden af vand, beh0ver den sandsynligvis
ikke pupper af vandkzrer til sin udvikling. Faktisk er det ikke cngang
sikkert, at den overhovedet behever billepupper, skent det nok vii V%re
naturligt at efterprove dette forst. Den europziske underslzgt er karakteri-
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