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Sonl abonnent pa Fauna Entomologica Scandina―

vica och dessutom skalbaggssamlare ar fё rvant_

ningarna stora nar ett coleoptcra‐ band anlander

med posten.Men tyvarr,denna gang blir det nar―

mast en besvikelse och det ar svart att avgc nagra

positiva omdё men.Man kan valsaga att,Bfl′ och
Mchl gjort sin plikt,men knappast mer.Bandct ar

traditionellt uppbyggt med en aliman inledning

sonl behandlar inorfologi,faunistik,ck010gi,cko‐

nonlisk betydelse,insanlling och preparering.Har

far inan bland annat veta att P.Svicha fёrbcreder

ett band Over de nordiska cerambycidernas iarvcr

宙lket ar mycket valkOmmet.Darefterぉ ljer be―

stamningsnycklar och cn genomgang av arterna.I

slutct finns 9 fargplanscher och tabeller Over fё re‐

komst i respektive landcrs landskap cller rnotsva‐

rande.En lista omfattande 244 referenser avslutar

bandet. FOr underfanliljer och slaktcn anges hur

manga arter som ar beskrivna i varlden.

Coleopterologer har fatt lara in manga nya

namn i och med publiceringcn av Enumeratio Co―

leoptcrorum Fennoscandiac et Daniae 1979 av H.

Silfverberg m n.Nu har Bl,och MChi Valt att bl―
ja nomenklaturen enligt Viniers(1978)och skillna―

den gentcmot Silfverbergs katalog ar avsevard.32

av dc 120 behandlade arterna har nya namn.
Framfor ant slaktnamncn ar annOrlunda.Tydligcn

har aven brfattarna bekymmer med detta.Gamla

Criοεqρ力α/ys rys′ た
“
s(L.)far sa hcta pa sid. 24,

men br ёvrigt det nya И″

"α
rys rys′たぉ (L。 ).

Och vart tog Иルの α/ysヵ″s(Muヽ .)Vagen?

FOrfattarna har valt att utelamna en del arter av

olika skal sOm redovisas iinledningcn(Rο Salia αル

ρ″α m fl).Detta tycker jag ar en brist.Det hadc
varit おrtjanstfullt om dessa istallet medtagits

salnt ytterligare nagra arter som inns i grannska―

pet och evcntuellt kan dyka upp i Norden.

En hel del faunistiska uppgifter saknas fOr

manga arter.Fё rfattarna borde haft mer kontakt

med sanllare i Norden fё r att fa fram dessa upp‐

gifter.ヽ rikten av detta ar uppenbar om forfattarna

inte sJalva har erfarenhet av de nordiska arterna.

Ergα′ιsノンb″ arinte Ovanlig pa norra(3otland och

utvecklas i talistubbar pa hyggen. Uppgifter om

EソOdin“s bοκα″s utvcckling och val av yngel‐

substrat finns i rysk litteratur och bordc citerats.

Fargplanscherna har rnalats av Siinona Brantlo―

vi med An kansla br farger och en del detaljer,

men habitus― kansla saknas. Likasa bOrdc storle―

ken pa djuren framga.Varbr kOstar man inte pa

fotografisk atergivning?Se fargbilden i C)le Mar―

tins uppsats om vedlevande knappare i Danmark

[Ent.Meddr 57:(1-2月 ,dcn ar utsokt!
En dcl band i Fauna Entomologica Scandinavi―

ca upplever jag sonl ett siag i luften,dc tillfor inte

mycket nytt.Det finns sa manga fragetecken kvar

som borde ratats ut i cerambycid― bandet.Oklar‐

heten om Srθ″οs′ο′α―artcrna kvarstar m m. Dar―

emOt ar arbeten av t ex M. Hansen och M. Hol‐

men om Hydrophilidae rcspektivc Gyrinidac,Ha―

liplidac, Hygrob五 dac och Noteridae, och varfOr

inte det fOrvantade bandet om Ptil五 dae sa inyCket

mcr vardefuna fOr coleOpterologerna. Jag vill

Ocksa uppmana forlaget att stirnulera nagon eller

nagra att behandla familierna CryptOphagidae,

Nitidulidae och Leiodidac.
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