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Sammanfattning

De fyra nordeuropeiska Colymbetes-arternas
larver har tidigare ej kunnat artbestemmas m h a
tillganglig litteratur. Speciellt har larven till C.
puykulliErichson varit okiind. I dcnna uppsats gcs

cn bcstamningstabcll till alla fyra arternas tre
larvstadier. och flcra nya karakliircr prcscntcras.

Vidare redovisas arternas fenologi i norra Sverige
och Nederlinderna. Arternas livscykler disku-
teras. Ylterligare studier er nddvendiga for atl
avgtira om och under vilka fcirhillandcn livscykeln
ar ctt- ellcr tv6-irig.

Recension

Lucht. W. H. 1987. Die Kiilbr Mitteleuropas.
Katalog. Gocckc & Evcrs Verlag. Krefeld. ISBN
3-87263-035-(1. 342 s. Pris Il2 DEM.

Denna centraleuropeiska skalbaggskatalog iir ut-
given som ett tillaggsband rill det tyska bestem-
ningsverket "Die Kifer Mitteleuropas" (DKM).
Katalogen fdljer ocksi den systematik och no-
menklatur som anvints iDKM till punkt och
pricka. Detta iir i min mening en stor svaghet, de
det medfcir att denna del av katalogen er starkt
foraldrad. I fcirordet anges att siirskilda tilliiggs-
band skall komma att behandla de nodviindiga
korrigeringarna av nomenklatur och systematik.

Samtliga i katalogen upptagna familjer, sllikten
och arter har f<irsetts med egna sifferkoder med
tanke pi databehandling. I detta system. vilket
beskrivs ingAende i f<irordet, fir varje art en siffcr-
kombination som representerar familj. sliikte och
art. Med tanke pi stabiliteten hos denna "Numc-
roklatur" har den utformats sa att nya artcr kan
tillf<jras, namn kan dndras osv. I jiimforelse med
de bokstavskoder som anvinds i svcnska katalo-
ger kan det tyska systemet har gc cn fordcl dii sif-
fcrkodcrna [r obcrocnde av artnamncn. Faran iir
vdl hara att systcmcl blir alltf<ir komplicerat n?ir

vil alla nridvAndiga iindringar gjorts.
I katalogen gcs den artvisa uthredningen som

forekomst iTyskland och angrdnsande omriiden i
de tyra viiderstrecken. Det norra omrddet innefat-
tar Danmark och Sydsverige (= Sk-Ds). vilka be-
handlas var for sig. Den nAgot lustiga avgriinsning-
en av Sydsverige sags folja nordgrensen av den
eurosibiriska. sommargrdna lcivskogszonen.

For att fe cll mett pi tillftirlitlighctcn pa utbrcd-
ningsuppgiftcrna vad giiller Sydsverige har jag
narmare granskat familjen Dytiscidae. Det med
DKM identiska arturvalet leder ibland till inkon-
sekvenser. T ex finns Colymbetes dolabratus med

- trots att ju arten saknas i det innefattade omr&-
det. Istallet saknas i katalogen Laccophilus stroeh-
rri som ju faktiskt tdrekommer i Bohuslin och
diirmed i Sydsverige. Arter vilka i ett omrade en-
dast har petriiffats f<ire 1910 har markerats med - ,

ovriga med * . F<ir vir del innebar detta att marke-
ringen for Hydroporus Drevrs skall Andras frin *
till -. En annan miss ar att H. glabriusculus ej
markerats for Sydsverige, dar den dock patraffats
i sex av de innefattade landskapen. Till sist borde
dven Agabus didymus markerats som funnen i
Sydsverige f<jre l9l0 di den beskrevs av Paykull
hiirifr6n som Dytiscus vitreus.

Luchts katalog ar en trevligt utformad samman-
stellning over Centraleuropas skalbaggsarter vars
anvdndbarhet dock starkt begrdnsas av den ftir-
Sldrade nomenklaturcn och systcmatikcn.
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Upprop
Frirra 6ret startadc SNF och Fiiltbiologerna ett
projekt som gir ut pi att inventera samtliga ret-
vingearter i Sverige och pi att niirmare unders<ika
och analysera biotopvalet hos nigra arter som fd-
rekommer med smi isolerade populationer. Vi
vill nu giirna ha in uppgifter om observationer f<ir
fciljande arter: Chrysocraon dispar, Leptophyes
punctatissima, Metrioptera roeseli, Gryllotalpa
gryllotalpa, Psophus stridulw, Sphingonotus
caeruluns och Me<:onema thalassinum- Vi tinskar
ocksi fi kontakt med entomologer som arbetat
med riitvingar och som har samlingar eller lokal-
uppgifter om andra arter.

H<ir av dig tillJoftnny de Jong, lnst. fiir viltekologi,
Box 7002, 750 07 Uppsalu, tel018-17 25 91.


