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Atlcgrim, C). : Ar samexisteos mellan liucnecosum brachypterum och Arpedium quadrum \Co-
lcoptera. Staph),linidae) beroende av skilda livscykler? [Is coexistence between Eucnecosum
brachypterum and Arpedium quatlrum (Coleoptera, Staphylinidae) connected to different life
cycles'?l-IJnt. Tidskr. 109: 111 ll7. Umea, Sweden 1988. ISSN 0013-886x.

Pitiall trapping together with manual winter sampling madc it pr.rssiblc to describe the life cyc-
les oftlre two dominating species. Eacnecosum brachypterum (Grav.) and Arpediumquadrum
(Grav. ). in the groundJiving Colcoptcra fauna of an alluvial mcadow ("raning") close to thc
river Vindcliilven (Vasterbotten, Swcdcn). These two morphokrgically similarspecies arepro-
bably also ccologically close, e.g. thcy probably use the same prey.

F,. hra<ht'prerum laid eggs from late July to early Augusr that produced adults in the aulumn.
Some teneral adults of E. brochypterum were also found in February and March, but the main
part of the population overwintered as adults. A. quadrumlaid eggs from late August to mid
November. overwintered as larvae, and produced adults in March to April the following year.

It is concluded that one possibility for the two species to coexist at high densities is the differ-
ence in thc life cycles that results in a tcmporal separation of periods with intensive usage of
food rcsourccs. Another possibility is that the srudied populations are not food limited, then
coexistence would be possible also without the tempo.al separation observed.

O. Arlegrim. Depr. of Wildlife Ecology, S LU. S-901 83 Umea, S*'eden.

Inledning

Bland arbeten om kortvingarnas livscykler mArks
Kasule (1968) och Steel (1970). som beskrivit
dessa ftir 26 resp 40 arter. Fortfarande saknas
dock bcskrivningar fcir de flesta kortvingearterna.
Av Svcriges 89 omaliin-arlcr har Sleel (1970), ut-
ifriin brittiskt material bcskrivit livscykeln for 31.
Hos de hdr studerade arterna Arpedium quadrum
(Grav.) och Eucnecosum brachypterum (Grav.)
iir livscykeln kand endast hos den senare (Stccl
1970).

Pi cn strandzing vid Vindcliilven ingir dessa bA-
da arter i ett artrikt samhrillc av marklcvande pre-
datorer. huvudsakligen spindlar. jordlopare och
andra kortvingearter. Samhillet rymmer dven
andra omaliin-arter. bl a av slaktena Eucneco-
surn, Olophrum och Cylletron, vilka dock fore-
kommcr i lig abundans.

A. quudrum och E. bruchyptentm ar hdr de van-
ligaste s kalbaggsarte rn a mcd tethcter upp till 40
individer/m: (Westerberg & Granstrcim 1977) och

torde diirfor vara bland de viktigaste. Arterna iir
taxonomiskt ndrstiende, i*en E. brachypterum
har tidigare forts till slaktet Arpedint (Campbell
l9tl4), ungefiir likstora, och bada utnyttjar troli-
gen samma fOdoresurs, dvs hoppstjiirtar och smi-
ringmaskar. Konkurrens mellan arterna dr dirfor
inte otrolig. Jag valde arterna pi grund av detta
saml dcn stora bctydclsc clc troligen har i samhiil-
lc t.

Konkurrensens betydclsc tiir insektsamhillc-
nas struktur varierar troligen mellan olika insekts-
grupper. Hos rovlevande skalbaggar har i basta
fall svaga eller indirekta bevis pi mellanartskon-
kurrcns visats (Lauton & Hassel 1984). Strong
( 19t33) anscr atl omvdrldsfaktorer, biotiska (prc-
dation/parasitism) och ahiotiska (viider), hiillcr
flertalet rovlevande insekter pA en si l5g popula-
tionsniva att resurstillgangen inte blir begriinsan-
de och ddrfor uppstar ingen konkurrens. Den
Boer (1980), som studerat jordlopare, menar att
laxonomiskt ndrstiendc arter ocksa iir ekologiskt
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Tab. 1. Antal individer av Arpetlium quadrum och Euc-
necosum brachypterrrm av olika kcin och mognadsgrad
insamlade pa strandiingen vid Vindeldlven vid komplet-
terande provtagnirg under februari till maj. Insamlings-
mctod anges som: (H) hdvning. (M) markprov och (P)
handplockning pi sno.

No. of individuals of Arpedium quadrum and Eucneco-
sum brachypterum ofdifferent sex and degree ofmatura-
tion collected on the alluvial meadow by manual sam-
pling from February to May. Methods used were: (H)
water netting, (M) ground sampling and (P) manual
sampling on snow.

Datum & metod
Date & method

Antal,t,lo.
Juvenila/ Mognai
Tenerals Mature

A. quadrum
7G03-03 P
7G0+06 P
76-05-03 P
79-03_3Ct H
82-03-10 M
83-04-09 P

E. brachypterum
820224 M
82-03-10 M
83-04-09 P

l? o
lQ 0
l9 0
2d29 sd r29
2d 29 3d79
9.t 39 l4.t l6Q

6d79 sd3?
2d29 4d2?
0 19

nirstiende och diirfrir ofta iterfinns pi samma lo-
kaler, dvs a erna lever tillsammans p g a samma
miljtikrav.

Vid hoga tatheter, som i fallet med de her stude-
rade arterna, ar det tankbart att brist uppkommer
i nigon eller nigra av de resurser som arterna gc-
mensamt utnyttjar. varvid konkurrens mellan ar-
terna kan uppkomma. Nigon form av nischsepa-
rering torde di bli en forutslttning frir samcxi-
stens. En mojlighet ar att ctt i tiden separerat rc-
sursutnyttjande hos E. bruchypterum och A. qu-
udrum kan fliireligga p g a skilda livscykler, I den-
na uppsats beskrivcr jag diirfor de bAda arternas
livscykler m avs pe eventuella skillnader som kan
vara nischseparerande.

Omridesbeskrivning

De studerade populationerna av A. quadrum och
E. brachypterum ar fran en geolitoral strandang
(raning) vid Vindelzilven niira Sirapsbacken, Hall-
niis ca 85 km NV Umei (64'22'N, 19"30' E). Ve-
getationen domineras av Calamagrostis tanescens
med inslag av C. purpurea, Deschampsia caespiut-
sa och pi fuktigare stallcn Carex spp (Westerberg

Fig. I . Skiss av de honliga k<insorganen hos kortvingarna
E ucneco sum b rachy pte rum och Arpedium qua drurn.

Schematic illustration of fcmale genital parts of Eucn€-
cosum brachyprentm and Arpedium quadntm.

& Granstr<im lg77), Omradet ar normalt snoteckt
frin slutel av oktober till bdrjan av maj.

Genom ett dike stlr strandAngen i forbindelsc
med dlven. Unrier snosmdltningen civcrsvimmas
iingen delvis, for att derefter under en kort pcriod
vara mer eller mindre fri frin vatten (Nilsson
1986). Atven stiger diirpi for att under juni vanli-
gen Oversvamma slrandangen. Niirvattnet sjunkit
undan dr iingen fuktig, dArefter torkar den succes-
sivt ut under sommaren (juli-augusti). Hosten
(september--oktober) innebiir en vAtare period
fram tills sndn lagt sig.

Malerial och Metod

Fenologi

Undersokningen baserar sig frdmst pe ett fallfalle-
material fran S7 5-1977 omfattande endast den
snofria delen av irct (j uni/juli--oktober/novem-
ber). Plastburkar, diamcter och djup 70 mm. var
nedgravda i markcn se att kanten var i jiimnhrijd
med markniv6n. Etylcnglykol (50 %) med tillsats
av vdtmedcl har anviints som fingst- och konser-
veringsmedel. Fdllorna var utsatta pa mark som ej
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ir och rr6md (),.or ond morrth)

Fre. 2 A-8. Siisonssvariation i fingstfrekvens av imagines i fallfiillor Pi strandSngen vid Vindelalven 1975-1971 . F6r
va"rje vittjningstillf-iille anges medelviirde och SE [it-V(sz,N), N = tntalet fellor]. - A. Eucnecosum brachyPterum.

-8. Arpedium quadram, siffror vid bruten linje * aSE.

Seasonal variations in the trapping frequencies of adults in pitfall trapping on the alluvial meadow 1975-1977 Num-

bers are given as mean and Sb'[*I V(iriN), N : no. of rra!s]. - A. E. brachypterum. -8. A, quadrum, numbers at

broken line give i tSE.

<iversviimmades, i 3 rader med fiillavstAnd 3 me-

ter. Under juni till bOrjan av augusti vittjades fal-
lorna varje vecka och derefter varannan vecka re-
sterande delen av fingstperioden. Antalet fiillor

varunder 1975 13 st, under 1976och 1977 14st. De
hade ingen drinering eller nigon typ aY tak.

Viss kompletterande provtagning utfdrdes un-
der vinterminader eren 1976, 1979, 1982 samt
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1983. Hiir anvdndcs trc olika metoder (Tah, l).
('l) Forna och tuvor insamlades genom att snon
skottades undan ncr till marknivin. Lris f<irna sil-
lades med fornasall. Diirefter hackades Calama-

Srosris-tuvor och det oversta f<irnalagret loss med
yxa. Fornamaterialet och tuvorna togs in och lades
var f<ir srg i Tullgrentrattar tills de torkat helt. (2)
Vid hogvatten insamlades dnftmaterial med vat-
tenhAv och bearbetades fOr hand. (3) Under var-
ma dagar i mars till maj uppeholl sig arterna pe
snon, dd.r de plockades direkt.

Studier av honans ki)nsorgan

Aggliiggningsperioder bcstdmdes genom dissek-
tion av spritkonserverade honor fangade vid otika
tidpunkter pe iiret varigenom k<insorganens ut-
vecklingsstadium f aststalldes. Totalt dissekerades
275 honor av E. brachypterum och 237 honor av
A. quadrwn under stereomikroskop i 70 % atko-
hol, Foljande indelning anvdndes (terminologi i
Fig. 1): (1) Omogen: hela genitalieapparaten ljus
till fiirgen, iiggledare kan vara av olika liingd mcn
inga oocyter synliga. (2) Tidig utveckling: iigglc-
dama vdlutvecklade. basalt finns islutet av iigg-
stockarna bcirjan till oocvter (smi vita klumpar).
(3) Sen utveckling: oocyterna har "vandrat" ner
ldngs iiggstockarnal oocyterna ligger som ett perl-
band frin iiggstockarnas oppning i iiggledarna och
inAt i dggstockarna; iggstockarna har mcirknat ni-
got och strukturer syns i dem. (4) Med igg: oocy-
terna i aggstockarna har svillt till mdrkbruna igg
och hcla genitalieapparaten har morknat. (5) Agg
lagda: hela genitalieapparaten morkt brun; 6vrc
delen av aggstockarna skrumpnad och nedre dc-
len, vid iiggledarna, mrjrkt brun.

Resultat

Fenologi

E. brachypterum fingades i fallfiillorna ti6n juni
till november, med markerade fengsttoppar i me-
nadsskiftena juli/augusti och oktober/novembcr
(Fig. 2 A). Uruler 19'77 fingades ovanligt fi cx-
emplar. Toppcn i oklober/november utgjordes till
strirsta delen av nyklackta iinnu ej utfiirgade djur.
Sidana djur hittadcs dven i februari och mars
(Tab. 1).

A. quadrum har i fallfiillorna fingats fren juli till
november, med markerad fingsttopp i mAnads-
skiftet september/oktober (Fig. 2 B). NyklAckta,

l. omoq.n r-r s.. utv - 6qo l.od.llr {imm.rurcl LJ(r.t. d.v.toprenr, L.l rsfinti
h lidio utuellind - md,.6u harli d.veropninr) Ll (rxh eft)

ia;..d {Mo.rhl

Fig. 3 A-8. Sasongsvariation i andel adulta honor i de 5
urskilda stadierna av de honliga k<insorganens utveck-
ling, fran fcbruari till november. Samtliga honor harrdr
friin dcn studerade strandiingen. 1975-1977, 1979, 1982
ramt 1983, och det totala antalet dissekerade honor an-
ges ovanfdryarje stapel (N). A, Eucnccosum brachyp-
terunt. B. Arpediurn quutlrum, matcrial saknas fran
februari och juli, den cnda lronan frin juni var itidig ut-
veckling.

Seasonal variation in the proportion of adult females in
each of the 5 female gelital devclopmental stages recog-
nized. from Februarv to Novcmbqr. All females are
from the alluvial miadow srurlicd. 1975-1977. lgjg.
1982 and 1983. and thc total no. of femalcs dissected
cach month is given by N at thc top of each vertical bar.
- A- E. brachypterunt. -Il. A. quatlrunr. no matenal was
available from February or July. a single female from
Junc was in early development.

outfiirgade individer hittades frin mars till borjan
av maj (Tab. 1).

De hon li ga kdnsorganc ns utvec kling

Under februari trll maj var [.. brachypterum-hct-
norna omogna eller i tidig utveckling (Fig. 3 A).
Det dominerande stadiet under juni var tidig ut-
vcckling och under juli sen utveckling. Andelen
lggbrirande honor rikadc i augusti och var di det
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dominerande stadiet samtidigt som de f<irsta ho-
norna med iiggen lagda brirjade upptrlda. Detta
stadium blir det dominerande i september. I okto-
ber och november var de flesta honorna outfarga-
de och omogna.

Hos A. quadrum var alla dissekerade honor
frAn mars och april omogna (Fig. 3 B). I maj var ti-
drg utveckling det dominerande stadiet. Frin feb-
ruari och juli saknas material. Den enda honan
frin juni var i tidig utveckling. I augusti var de fles-
ta honoma under sen utveckling eller iiggbiirande.
I september upptradde de fdrsta honorna som lagt
sina iigg. Stdrsta andelen iiggbiirande honor fanns
i oktober. och dessa dominerade i november till-
sammans med honor som lagt sina iigg.

Diskussion

Livscykler

Vid mAnadsskiftet juli/augusti, dd ca hiilften av
honorna var iiggblrande och antalet djur i fallfiil-
lorna var hdgt, torde E. brachypterum ha genom-
fort parning och egglaggning (Fig. 2 A,3 A). Lar-
verna utvecklades troligen under h6sten och fcir-
puppade sig. Tethetstoppen vid minadsskiftet
september/oktober, som huvudsakligen utgjordes
av nykllckta outfiirgade individer, tyder p& att E.
brachypterum oyervintrade som imago (Fig. 2 A).
Sent lagda agg utvecklas troligen lingsammare
och kliicks senl pa hdstcn (november). Aven om
en frirsenad iigg- och larvutveckling (se nedan)
kan innebira att det vuxna stadiet inte nis frirriin
december till mars, torde huvuddelen av popula-
tionen ha dvervintrat som imago.

Steel (1970) studerade E. brachypterum i Eng-
lands bergsomriden. Han fann adulter eret om.
medan larver forckom frin augusti till tidigt i
oktober. Puppor fanns frdn brirjan av september
till november. Steel ( 1970) sluter sig till att adulter
utvecklas frin mitten av september till november.

Detta stammer i huvudsak overens med resulta-
ten av min undersokning. Ttinkbart Ar dock att
virt klimat forsenar utvecklingen si att en del in-
divider blir vuxna forst i mars. Februari och strirre
delen av mars t?icks inte in iSteels undersrikning.

Fingsttoppen av A. quadrum tillsammans med
det hOga antalet aggberande honor under oktober
tyder pa att huvuddelen av populationen parar sig
under denna period (Fig. 2 B,3 B). Det frirefaller
troligt att iigg lagda under hiisten producerar lar-
ver som civervintrar. Frirpuppning sker troligen i

februari-mars iret diirp6 och kliickning huvud-
sakligen under mars-april. Imagines, bide utfiir-
gade och outfargade, observerades i stort antal pe

sn6n under mars och april minad. Under juni och
juli har inga eller endast enstaka individer fingats.
Detta tyder pi att arten under denna period iir in-
aktiv och formodligen genomgir en viloperiod,
troligen diapaus, nedgriivd i marken.

Staphylinidernas livscykler har klassificerats pA

ett par olika satt. Steel ( 1970) anser att de brittiska
omaliin-arterna ir univoltina och kan indelas i tvA
grupper: arter som legger agg tidigt pi sommaren
och arter som lagger agg sent pi hosten.

Kasule (1968) som undersrikt ett flertal kort-
vinge-taxa menar att indelningen btir ske utifr&n
artcns larvperiod, vilket ger 4 olika typer av [ivs-
cykler: ( I ) sommarlarver med iiggliiggning pi vi-
rcn. (2) vinterlarv med iiggliiggning frdn slutet av

sommaren till mitten pA h6sten, diir den nyagene-
rationen kommer fram tidigt t'<iljande ir, (3) arter
med Iarver under strirre delen av Aret, vilket ocksi
giiller parning och agglaggning samt, (4) arter med
host- och vinterlarv.

Sistniimnda typ fann Kasule endast hos Stenas

impressus Germ., hos vilken iiggliiggningen sker
fren slutet av juli till borjan av oktober. Kasule
menar att iigg som liiggs tidigt genomgir en snabb
utvcckling och producerar nya imagines i oktober
(htistlarv). Agg som liiggs senarc skulle ge upphov
till vinterlarver. Enligt Kasulcs (1968) indelning,
dvs utifrin larvperioden, borde E. brachypterum
tillhdra samma typ som S. impressus, dvs art med
hdst- och vinterlarv.

Livscykeln hos A. quadrum liknar den av Steel
(1970) beskrivna livscykeln for Hapalarea floralis
(Payk.). Han fann att nyklackta individer it kraf-
tigt i brirjan av iret (maj) for att sedan greva ner
sig och vila (diapus) till september. Efter uppvak-
nandel at individerna igen varcftcr parning inled-
dcs, med iiggliiggning i oktober. Arten overvintra-
de pi larvstadiet och f<irpuppade sig tidigt nast-
kommande ir. A. quadrum kan enligt ovan defi-
nieras som art med vinterlarv (Kasule i968), resp
art som lagger agg sent pe hosten (Steel 1970).

Sumexistens mellan A. quadrum ocft E. brachyp-
terum

De hir studerade arternas livscykler skiljer sig it
pl ctt par vlsentliga punkter (Fig. 4). Tiden fdr
iiggliiggning, vilken sammanfallcr mcd fAngsttop-
par i fallfiillorna, iir itskild. Ovcrvintring sker hos
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A. ags (cas)
L= lorv {lorvoc)
T. nyllii(kt (renerol)

Vdrflod (Springflood )

A' imogo

:::: . itverloppning mcllon olilo rtodier (overlop between diflcrcnl rtoger)

D = trolig diopour (proboblc diopoud

Sno (Sno*)---------------

M6nod (Monlh )

Fig. 4. Sammanfattning av livscvklerna hos de bada studerade omaliin-anema Eucnecosum brach.t-ptetum och Atpe-
dium quadrum pi strandiingen vid Vindeliilven.

Main features of the life cycles of the two studicd specics E. brachypterum an<| A. quadrum on the alluvial meadow
close to the ver Vindelilven.

E. brachypterum huvudsakligen som imago me-
dan A. quad.rum dvervintrar som larv. A. quad-
rum genomglr en vilopenod. ev diapaus, under
juni och juli. Denna viloperiod sammanfaller del-
vis med E. brachypterums Agglaggningsperiod
(Fig. a).

Enligt Steel (1970) som odlat omaliinerfrin larv
till imago. iter nykliickta imagines hos de flesta ar-
terna till en borjan for att sedan vila, ev i repro-
duktiv diapaus. Avon under larvutvecklingen och
strax fore parningen torde individerna inta extra
mycket fcida och lngga upp energireserver.

Om detta stammer kan f<iljande tolkning av fcir-
hillandet mellan A. quadrum och E. brachypte-
rum vata rimlig. Under juli lilgger E. brachypte-
rum upp sin energireserv infOr parning medan A.
quadrum ligger ivila 1Fig. 41. Agglaggning hos E.
brachypterutn sammanfaller med uppleggning av
energireserver infrir parning hos A . quadrum. Ar-
terna civcrvintrar iolika stadier, E. brachypterum
huvudsakligen som imago och A. quadrum som
larv. Under vircn db A. quadrum kliicker till ima-
go har redan storre delen av E. brachypterum po-
pulationen natt detta stadium. Detta tydcr pe att
de faser iutvecklingcn som, enligt Steel (1970).
kraver extra fotlointag tidsmiissigt skiljer sig mel-
lan arterna.

En sidan nischseparering i tiden kan vara ett
evolutionirt resultat av tidigare samlevnad under
konkurrens, men kan lika gdrna ha uppkommit

helt oberoende hos bida arterna (jfr Conell 1980,
Den Boer 1980). Det iir ocksi mrijligt att de irliga
tiversvimningarna av Angen innebdr en storning
av samhdllet. Ar det sd att nar de riversvimmade
markerna varje dr torrliggs <ippnas omriden med
oexploaterade resurscr som de bida omaliin-ar-
terna kan utnyttja? Sridana strirningar kan, enligt
Pianka (1981), vara viktiga for samhdllens struk-
tur och funktion. samt rclationerna mellan arterna
i samhallet. Tempordra f<ir[ndringar kan period-
vis ocksA iindra de relativa konkurrensmojlighe-
terna mellan arter och mdjliggdra deras samlev-
nad (Pianka 1981).

Ytterligare studier av E- brachypterum och A.
quadmm brir inriktas pi vilka resurser och hur
myckel av dem som artcrna ulnvlljar. Aven [ore-
komsten och fcirdelningcn av arlernas resurser
behover registreras- Larvernas roll i relationen
mcllan arterna bdr studeras Det tir ocksi av vikt
att faststalla om de har studerade arterna vid vissa
tidpunkter r sin livscykel okar sitt resursutnytrjan-
de sAsom Steel (1970) beskrivit for andra omaliin-
arter.

Jag vill tacka Anders Nilsson som artbestamt fall-
fallematerialets skalbaggar och stdllt det till f6rfo-
gande f<ir detta arbete. Frir viirdefull kritik och
diskussion av manus vill jag tacka Kjell Sjdberg
och speciellt Anders Nilsson samt icke namngiven
referent.



Sanrcrislens mellun Euorccosutn brachypterum och Arpedium quadrunt l1l

Litteratul

Den Boer. P, .1. 1980. Exclusion or coexistence and the
taxonomic or ecological relationship between spe-
cies. - Netherl. Journ. Zool. 30(2): 278-306.

Campbell. J. M. 1984.Arevisionof theNorth American
Omaliinae ((-oleoptera: Staphylinidac). The gcnera
Arpedium Erichson and Eucnccosum Reitter. -
Can. Ent. I 16 187-52'l .

Conell. J. W. 1980. Diversity and the coevolution of
competitors. or the ghost of competition past. Oi-
kos 35: l -11- 138.

Kasule. F. K. 1968. Field studies on the lifn-histories of
some British Staphytinidae (Colcoptera). - Trans.
Soc. Brit. Ent. l8(lV): ,19-80.

La\r'ton. J. H. & Hassell,M. P. 1984. Interspecific com-
petiti()n in insccts. - In: Iluffakcr. C. B. & Rabb.
R. L. (cds.). Ecological entomology: ,151-495. New
York (John Wilcy & Sons).

Nilsson, A. N. 1986. Community structure in the Dyti-
scidae (Coleoptcra) of a northern Swedish seasonal
pond. - Ann. Zrxrl. Fennici 23: -19J7

Pianka, E. R. 1981. Competition and niche theory. - In:
Vay. R. N'1. (ed.) Theoretical Ecology: 167 196.
London (Blackwell Scientifi c Publications).

Steel. W. O. 1970. The larvae of the genera of the Oma-
Iiinae (Coleoptera; Staphylinidac) with particular
reference to the British fauna. -Trans. R. Ent. Soc,
Lond. 122(l): 1-47.

Strong, D. R. 1983. Natural variability and thc manifold
mechanisms of ccological communities. - Amer.
Nat. 122: 636-660.

Westerberg. D. & Granslrdm. U. 1977. Jiimfcirelser av
tingsler frAn fallfillor. t<insterfiillor och dammsug-
ningsprovtagning av spindlar (Araneida) och stritar
(Cicadoidea). SNV PM 845.

Nordisk litteratur om skinnbaggar

Sandhall. A. & Ossiannilsson. F. 191J5. Skinnbag-
gar, bladlr)ss och andra smd.isekter. 94 sid. Inter-
publishing. Stockholm. Pris ca 120 SKr.

Detta ar dcn sista i den linga rad av naturguider
som behandlar insekter och spindeldjur, och diir
Ake Sandhalls utmdrkta bilder forenats med en
otiast lika utnrarkt text av olika specialister. I fdre-
liggande volvm behandlas myckct kortfattat olika
smaordningar: hoppstjArtar, trcvfotingar, larv-
borstsvansar. tlillborstsvansar. tcrmitcr, spinnfo-
tingar. stovslendor, loss, tripsar och loppor. Hir
svarar Sandhall aven for texten.

Huvuddelen av boken dgnas it skinnbaggar och
vaxtsugarc och har ar texten av vAr vdlkdnde spe-
cialist pi dcssa djur prof. Frej Ossiannilsson. Alla
viktigare tamiljer och motsvarande grupper bc-
handlas pi ett kortfattat men mvcket informativt
och trevligt satl. De olika gruppcrnas utseende,
biologi och ev skadegrirelse beskrivs oftast med
mycket val valda exempel. Bildurvalet och bild-
kvalit6n iir myckct bra och iven om denna bok in-
te ar tdnkt sont en bestdmningsbok kan man med
en ringa grad av osikerhet bestdmma sina djur till
famil.j ltminstone betraffandc skinnbaggarna.
Strilarna ar vdl nagot underrepresenterade i detta
hi nseendc. i varje fall bildmiissigt.

Boken utgrir ett trevligt och bra tillskott till ver
magra litteratur om dessa trcvliga djur. I och med

fdrcliggande volym har Sandhalls bokscrie be-
handlat samtliga i Europa torekommandc insckts-
ordningar. Recenscnten delar forfattarnas fiir-
hoppning att hoken skall locka till vidarc upp-
ticktsfarder i nature n.

Norske lnsekttabellcr. Nt .4. Solem, J . O. Bestem-
nrclsesnOkkel til norske buksv@mmere (Corixidae,
Henriptera, Hctcroptera).20 sid. 19U4. Nr. 5. HAg-
var. S. Norskz breiteger. Overfanr. Pcntatorno-
irlea. l5 sid. 198.1. Nr.8. Gjerde, H. & Higvar. S.

Vannteger unntatt buksvommere (Corixidae). 7
sid. 1985. Norsk Entomologisk Forening, Oslo.
Pris (for medlemmar) NKr 15:-/st.

Hiiftena ingir i rlen scrie Norske Insekttabeller
som borjade utgcs 1982 av Norsk Entomologisk
Forcning och som hittills utkommit mcd l2 num-
nrer. Hiiftena om skinnbaggsgrupperna har enkla.
illustrerade nycklar till familjer och alla norska ar-
tcr. Haftena om buksimmare och biirfisar m fl har
ocksA tabeller ilvcr landskapsutbrcdningen i Nor-
gc. Hiiftet om ovriga vattenskinnbaggar saknar
helt utbredningsuppgiftcr, vilket iir Iitet synd.

Begr:insningen till den norska faunan gor givet-
vis att flera svenska arter inte finns med. Detta bdr
dock inte hindra att den som vill bdrja studera
skinnbaggar kan ha god hjiilp av dessa prisbilliga
haften. Sarskilt anvdndbart iir diirvid heftet om
buksimmare.


