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Kniippare i dansk ndell0vskog
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Denna monografi civer Danmarks hotade och siill-
synta lcivskogskniippare tillhcir de skrifter som in-
nehiller det mesta en entomologisk liisare kriiver
idag. Aven de inte redan "skalbaggsfriilsta" bcir fA
en god behAllning, dA frirfattaren pA ett fdredom-
ligt sfltt har kombinerat faunistik och biologi fdr
att pAvisa en skalbaggsfamiljs betydelse inom na-
turvArdsarbetet.

Ftiljaktligen inleds ocksfl skriften med en ge-

nomging av kniippare som indikatorer pi skoglig
kontinuitet. Inledningen redogdr iiven fdr det un-
ders6kta primiirmaterialets omfattning. Arbetet
baseras pfl ca 6 000 individer av 25 knApparter
insamlade mellan 1820 och 1988 av 52 samlare.
En figur som illustrerar insamlingsaktiviteten vi-
sar att antalet samlare varit ungefiir detsamma se-

dan sekelskiftet samt att antalet "kdmsamlare"
(som pltriiffat mer dn 19 av de 25 artema) aldrig
varit fler An tre.

Av de 25 behandlade artema har samtliga utom
Limoniscus yiolaceus peffAffats i Sverige. l5 av
de 17 svenska Ampedus-arterna ingAr och en fcir-
niimlig fiirgplansch illustrerar habitus frir imagines
hos 29 arter av ldvskogskniippare. Dfl mycket ffl
skalbaggssamlare pfltraffar mer dn 2/3 av de avbil-
dade artema sa utgOr bara planschen en anledning
till att kdpa hiiftet som "referenssamling".

I inledningen beskrivs ocksA idealbiotopemas
utseende tillsammans med artemas val av triidslag
i Danmark. Ett p6f6ljande biologiavsnitt belyser
livscykel, skillnader i levnadssiitt hos larver resp
imagines, parasiter, predatorer och artbevarande.

Huvuddelen av h[ftet 5r en artvis genomgAng
av kiinnetecken fdr larv och imago, biologi, ut-
bredning och status. Forekomsten i Danmark il-
lustreras fdr varje art pA kartor enligt UTM-syste-
met med den europeiska utbredningen infAlld. I

texten kompletteras utbredningsbildcn mcd upp―

gifter fran ёvriga dclar av Nordeuropa. Hcla 51

svartvita fotograner illustrcrar artemas levnadssatt

och mi巧 Ocr,dVS Oftast grova 10vtradslagOr eⅡ er

stora, ihaliga trad. Illustrationcr som val betOnar

knappamas krav pa skoglig kontinuitet

l cn trette del av arbctct ges en sammanstall_

ning av de ca 170 1okaler vanfran bctydelsefulla

fy7nd breligger Ett 60 tal av lokalema bcskr市 s

darefter mcr ingaende varcftcr dct slutar med cn

motorsagsmassakcr:''en stubbe i form av en krans

av dёd vcd var kvarlamnad i skOgen som en pa―

■linnelse om flcra tusen ars oavbrutna inscktspo―

pulationer,som i loppct av nagra fa nlinuter blcv

offer fё r motorsagen bara fёr att sluta i energi―

hungrande danskars vamepanna".FOrfattarcn ut‐

tryckcr klart hotet mot dcssa arter,biotopfё rstё―

ringen och inte privatsanllamas aktivitet.

Utan tvekan har Ole Martin utbrt ctt''has10bb''

och resultatet av 15 ars arbetc ar imponcrande,

men det anns nagra detatter att kntisera.Fё r det

fё rsta har de svartvita bildcrna spridits ut,troligen

i syfte att latta upp texten.Dcnna layout rncdfOr

ett onёdigt bladdrandc fOr att sc dc inustratiOncr

som asyftas. 1)c biotopbeskrivande bildema bё r

ha kunnat sanllats till ctt appendix vid lokalbe―

skrivningama i slutet.

Att Thurc Palins obsewationer Over biologin

hos A″ρ
`グ

′sι′ο71gα′″′″s i Bulgariska askar(Ent.

Tidskr.106:3941,1985)inte Omnamnts i biolo―
gibeskrivningcn fOr denna art ttr anmarkningsvart.

AHa observationer ёvcr levnadssattet hOs denna

troligen i hcla Nordcn utdё da art bё r vara intres―

santa.Dessutom ger Palins uppgifter en battre hel―

hetsbild for artcns utbrcdningsomradc; hotad― ut―

dOd urskogsrelikt i norr,sallsynt― vanlig i sydostra

Europa.

Kontakta snarast Entomologisk Forening i Kё pen―

hamn om Niintc har dctta haftc vilkct ocksa riske_

rar ctt snabbt utdё ende, dl cftcrfragan bё r vara

stOrre an utbudet.
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