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Gronlands skalbaggar
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Meddelelser om Cronland, Bioscience 26. Oden-

se. 100 s, 53 fig. Pris ca 130 DKK. Distribution:
Kommissionen for videnskabelige undersogelser i
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Meddelelser onr Gronland startades redan 1879,

och 1979 indelade tidskriften i lre separata serier:

Bioscience, Geoscience och Man & Soctel-r'. h0re-

liggande hafte ar det forsta i Bioscience-serien
som behandlar insekter. Studiet av Gronlands art-
fattiga insektfauna har en lAng historia (se bl a

Henriksen, K.L. 1939. Meddr Gronland ll9(19):
l-ll2 och Danks, H.V. 1981. Arctic arthropods.
Biol. Surv. Proj. Ent. Soc. Canada).

Bdcher presenterar den samlade kunskapen om
Grdnlands 7l skalbaggsarter (av vilka 38 anses

som infOrda eller synantropa) pa ett foreddmligt
siitt. Varje inhemsk art presenteras i bild, oftast
Aven larven, och rikligt med uppgifter ges om
morfologisk variation, utbredning och biologi.
Utbredningen pi Crdnland redovisas artvis pi
kartor. Den artbiologiska texten ar mycket givan-
de, med minga egna, tidigare opublicerade obser-
vationer.

Flertalet av de 33 ursprungliga, utomhuslevan-
de arterna har en palearktisk eller holarktisk ut-
bredning och finns iiven i Sverige. Endast en art,
byrrhiden Tylicus subconus iir helt nordameri-
kansk, Kortvingen Alhelo groenlandica dr den
enda arten som ej iir funnen utanfdr Grdnland.
Trots de fA arterna foreligger en del intrikata taxo-
nomiska problem pi artnivin. Den grcinliindska
stammen av Atheta islandica iir helt partenogene-

tisk, och dA hanar saknas kan arten egentligen inte
skiljas frin A. hercynica. Hdr fir man lita till san-

no lik het.

Gr<inlands klimat varierar lilngs cn nord-syd-
lig gradient frAn mrlt subarktiskt i sdder till ex-

tremt hdgarktiskt langst inorr. Artrikedomcn av

skalbaggar ar som hdgst pe sydspclscn [Or alt mot
norr narma sig noll. Endast korlvingen Gnypeta
cavicollis tycks ha negon egenllig sydgriins pA

Cr<inland. Utifrin det extrenta klintalet Ar Bo-

chers diskussion av livscykler, dvervirttring och re-

ducerad flygformiga mycket intressant.
Biogeografiskt iir den gr<inliindska skalbaggs-

faunan mycket fascinerande di den stora andelen
palearktiska arter star i skarp motsAltning till nar-
heten till Nordamerika. Carl H. Lindroth m fl
menade att Grdnland koloniserats via landbryg-
gor ftire den senaste nedisningen, och att arterna
sedan kunnat "overvintra" pa plats. Denna teori
nreste nu overges dA geologerna helt utesluter exi-
stensen av pleistocena landbryggor i Nordatlan-
ten. Istiillet ansluter sig Bctchcr till dcn av engels-

mannen G.R. Coope (1986. Phil. Trans. R. Soc.

Lond. B 314:619-635) nyligen lramlagda teorin
om en senglacial kolonisation via transport ar is

och driftmaterial med havsstrrinrmar med utsotat
ytvatten fien Nordvasteuropa. tnligt denna teori
dog alla arter ut pi Grdnland under den senaste is-

tidens kallaste delar. Aven om en del problem
kvarstar att ltisa, forefaller denna teori mycket
vAlgrundad. Bocher redovisar aven menga grdn-
Itindska fossilfynd av skalbaggar, och fortsatta
studier kommer att utgOra ett viktigt test av

Coopes teori.
Bochers framstalhing tir si inspirerande att ett

besdk pi Gronland ter sig mycket lockande. Detta
trots att endast tva dykararter pAtr!1ffats, vilka
dessutom bAda finns har henlma.
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