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Sammanfattning 

Fem arter av släktet Blaps rapporteras från 
Sverige. B. lethifera Marsham är endast känd från 

Sk och har tidigare sammanblandats med den mer 
vitt spridda B. sinuatocollis Solier. Denna art rep-
resenteras i Sverige av underarten B. s. suecica, 
vilken här nybeskrivs. Resterande tre arter är: B. 
mortisaga (Linnaeus), B. mucronata Latreille (för-
modligen importerad), och B. plana Solier (ny-
ligen importerad). Bestämningstabeller ges för de 
svenska arterna, samt för lethifera-gruppens samt-
liga arter. 

Recension 
Lohse, G. A. & Lucht, W. H. (red.). 1989. Die 
Käfer Mitteleuropas 12. 1. Supplementband mit 
Katalogteil. Goecke & Evers. Krefeld. 346 s. 
ISBN 3-87263-036-9. Pris 550 SEK. 

Utgivningen av det stora bestämningsverket för 
skalbaggar, Die Käfer Mitteleuropas, inleddes 
1964 med band 4. Verket omfattar totalt 11 band 
plus en katalogdel (se ET 109:96). Planerade är 
även två tilläggsband, två band om ekologi och 
tre band om larver. Det nu utgivna första tilläggs-
bandet avser band 1-5, dvs Adephaga, Myxop-
haga (dvs endast Microsporidae) och överfamil-
jerna Hydrophiloidea, Histeroidea och 
Staphylinoidea inom Polyphaga. Familjeindel-
ningen följer nu Crowsons arbete från 1955, dvs 
i stort sett den indelning som vår svenska katalog 
följer. Några ändringar som kommer även hos oss 
är att Catopidae skall heta Cholevidae och att Silp-
hidae splittras ytterligare så att Ecanus och Agyr-
tes förs till Agyrtidae. 

Tilläggens omfattning varierar från nya fynd-
uppgifter för arter till helt ny klassificering av 
familjer. Det senare gäller t ex för Histeridae vars 
indelning nu följer Kryzhanovskijs bearbetning 
från 1976. Många namnändringar ges, vilket med-
för att samstämmigheten med den svenska katalo-
gen ökar markant. De arter som tillkommit place-
ras in i tabellerna, och i några fall ges helt nya 
tabeller för släkten eller undersläkten. Detta gäller 
bl a: Bembidion (Ocydromus), Gyrinus, Lacco-
bius, Leiodes, Scopaeus och Dinarda. I vissa fall 
ges även helt nya illustrationer av arternas könsor-
gan, t ex för Laccobius och för Leiodes från Daff-
ners revision från 1983. 

I många fall rättas gamla fel i tabellerna, vilka 
tidigare vållat onödiga problem vid bestämningen. 
Många nya och bättre karaktärer ges också. Helt 
klart är detta tilläggsband till stor nytta vid artbe-
stämning med hjälp av detta verk. Även för de  

familjer som redan behandlats i Fauna ent. scand. 
kan tilläggsbandet vara bra, t ex för fler genita-
liebilder eller andra karaktärer. För jordlöpama 
ges nu karaktärer för att skilja Pterostichus nigrita 
och rhaeticus åt, vilket saknades i vol. 15 av Fauna 
ent. scand. 

Hela 120 sidor ägnas kortvingarna, vilkas ur-
sprungliga behandling i band 4 och 5 upptog ca 
550 sidor. Jämförelsen visar bra på tilläggens om-
fattning. Mycket har hänt på de 25 år som passerat 
efter tillkomsten av band 4. 

Ett närmare studium av de namnändringar som 
gjorts inom familjen Dytiscidae visar på en del 
uppenbara avvikelser från gällande nomenklatur-
regler. Hydroporus piceus och Oreodytes rivalis 
har nu ändrats till gyllenhali resp sanmarki. Dessa 
namnbyten är nödvändiga men den korrekta origi-
nalstavningen är gyllenhalii resp sanmarkii. Vid 
namngivningen utgick man från de aktuella perso-
nernas latiniserade namn, vilket ger ii på slutet. 
Att ändra på detta är felaktigt (jfr artikel 33 i den 
internationella nomenklaturkoden). 

Namnet Laccophilus variegatus har man valt att 
behålla trots att det är en yngre homonym — detta 
med hänvisning till att obsoletus Westhoff, dvs 
det namn som hos oss ersatt variegatus egentligen 
avser en Haliplus. Istället borde man använt ett 
annat, giltigt, ersättningsnamn — i detta fall L. pon-
ticus Sharp, 1882. 

Bland Hydaticus har man valt att ersätta det 
upptagna namnet stagnalis med modestus Sharp. 
Detta är olyckligt då modestus är en synonym till 
aruspex Clark (= laevipennis Thoms.). Det rätta 
vore att ersätta stagnalis med continentalis Bal-
four-Browne. Tyvärr skulle listan på fel av denna 
typ kunna göras längre. Det är bara att hoppas att 
de övriga familjerna fått en korrektare behandling. 
Tilläggsbandet avslutas med att alla ändringar pre-
senteras i katalogform. 

Anders Nilsson 
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Sk och har tidigare sammanblandats med den mer
vitt spridda B. sinuatocollis Solier. Denna art rep-
resenteras i Sverige av underarten B. s. suec'ic'a,
vilken hiir nybeskrivs. Resterande tre arter ar: B.
mortisaga (Linnaeus), B. mncronata Latreille (fdr-
modligen importerad), och B. plana Solier (ny-
ligen importerad). Bestilmningstabeller ges ftir de

svenska artema, samt fdr lethifera-gruppens samt-
liga aner.

Recension
Lohse, G. A. & Lucht, W. H. (red.). 1989. Die
Kr)fer Mitteleuropas 12. l. Supplementband mit
Katalogteil. Goecke & Evers. Krefeld. 346 s.

ISBN 3-87263-036-9. Pris 550 SEK'

Utgivningen av det stora bestiimningsverket fcir
skalbaggar, Die Kiifer Mitteleuropas, inleddes
1964 med band 4. Verket omfattar totalt l1 band
plus en katalogdel (se ET 109:96). Planerade iir
dven tv6 tilliiggsband, tvl band om ekologi och
tre band om larver. Det nu utgivna ftirsta tilliiggs-
bandet avser band l-5, dvs Adephaga, Myxop-
haga (dvs endast Microsporidae) och dverfamil-
jema Hydrophiloidea, Histeroidea och
Staphylinoidea inom Polyphaga. Familjeindel-
ningen friljer nu Crowsons arbete frAn 1955, dvs
i stort sett den indelning som vtr svenska katalog
fOljer. Nigra iindringar som kommer dven hos oss
ir att Catopidae skall heta Cholevidae och att Silp-
hidae splittras yfterligare sL att Ecanus och Agyr-
res f<irs till Agyrtidae.

Tilliiggens omfattning varierar frAn nya fynd-
uppgifter fdr arter till helt ny klassificering av
familjer. Det senare giiller t ex fdr Histeridae vars
indelning nu ftiljer Kryzhanovskijs bearbetning
frhn 1976. MAnga namniindringar ges, vilket med-
frir att samstiimmigheten med den svenska katalo-
gen rikar markant. De arter som tillkommit place-
ras in i tabellema, och i nAgra fall ges helt nya
tabeller fcir sliikten eller undersliikten. Detta gAller
bla: Bembidion (Ocydromus), Gyrinus, Lac'co-
bius, Leiodes, Scopaeus och Dinarda. I vissa fall
ges dven helt nya illustrationer av artemas kdnsor-
gan, t ex for Laccobius och fcir Leiodes frAn Daff-
ners revision frAn 1983.

I minga fall riittas gamla fel i tabellema, vilka
tidigare villat oncidiga problem vid besttimningen.
Mlnga nya och biittre karaktiirer ges ocksA. Helt
klart iir detta tilliiggsband till stor nytta vid artbe-
stimning med hjiilp av detta verk. Aven fdr de

familjer som redan behandlats i Fauna ent. scand.

kan tilliiggsbandet vara bra, t ex ftir fler genita-
liebilder eller andra karaktiirer' F<ir jordkipama
ges nu karaktiirer fdr att skilja Pterostichus nigrita
och rhaetit'us At, vilket saknades i vol' I 5 av Fauna
ent. scand.

Hela 120 sidor iignas kortvingama, vilkas ur-
sprungliga behandling i band 4 och 5 upptog ca

550 sidor. Jiimfdrelsen visar bra pA tilliiggens om-
fattning. Mycket har hint pfl de 25 flr som passerat
efter tillkomsten av band 4.

Ett ndrmare studium av de namndndringar som
glorts inom familjen Dytiscidae visar pA en del
uppenbara avvikelser frfln glllande nomenklatur-
regler. Hydroporus piceus och Oreodytes rivalis
har nu dndrats tlll gyllenhali resp sanmarki. Dessa
namnbyten [r nddvAndiga men den korrekta origi-
nalstavningen ar gyllenhalii tesp sanmarkii. Vid
namngivningen utgick man frfln de aktuella perso-
nemas latiniserade namn, vilket ger ii p6 slutet.
Au andra pA detta iir felaktigt (fr artikel 33 i den
intemationella nomenklaturkoden).

Namnet Laccophilus variegatus har man valt att
behAlla trots att det ar en yngre homonym - detta
med hAnvisning till att obsoletus Westhoff, dvs
det namn som hos oss ersatt variegatus egentligen
avser en Haliplus. Istlillet borde man anvAnt ett
annat, giltigt, ersdttningsnamn - i detta fall L. pon-
tlcus Sharp, 1882.

Bland Hydaticas har man valt att ersatta det
upptagna namnet stagnalis med modestus Sharp.
Detta iir olyckligt dil modestus iir en synonym till
aruspe.y Clark (= laevipennis Thoms'). Det ratta
vore att ersdtta stognalis med continentalis Bal-
four-Browne. Tyv[n skulle listan pA fel av denna
typ kunna gdras ldngre. Det ar bara att hoppas att
de tivriga familjema fAtt en korrektare behandling.
Tilliiggsbandet avslutas med att alla iindringar pre-
senteras i katalogform.

Anders Nilsson


