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BUNTKAFER
lllushierter SchlUssel zu den
Cleriden der West-Polciorktis

Fdreliggande bok av den i Miinchen baserade
Roland Gerstmeier iir ett f0rscik att tillmdtesgi
minga entomologers cinskan om en l[ttOverskid-
lig och uppdaterad dversikt av var faunaregions
brokbaggar. Ursprungligen var ambitionen hcigre
- en synopsis civer alla palearktiska arter - men
olika taxonomiska problem tvingade fcirfattaren
att geografiskt begrdnsa sig till Viistpalearktis.
Frfln svensk horisont betyder detta naturligtvis
inget. Fcirfattaren understryker att arbetet, inte
minst taxonomiskt, dr l6ngt ifran fullstiindigt och
endast kan betraktas som ett fcirsta men viktigt
steg i en sidan process.

Liksom i tidigare utkomna bricker i samma
serie rir uppliiggningen tvisprikig med en eng-
elsk textversion jiimsides med den tyska grund-
texten. Som svensk undrar man om detta verkli-
gen dr nddviindigt, men det blir begripligt niir
alternativet endast iir en rent tysk text.

Boken inleds med en kort historisk iterblick
pfl ditida och sentida brokbaggestudenter och
deras viktigaste arbeten. Man fflr bl.a. veta att
Reitters arbete frin 1894 iir den senaste mono-
grafiska bearbetningen av palearktiska arter.
Ddrefter ftiljer korta avsnitt - enligt min mening
alltfOr korta - om storsystematik och biologi.

Ny bok om vflstpalearktiska brokbaggar

Gerstmeier, R. 1998. Checkered beetles.
Illustrated key to the Cleridae and Tha-
nerocleridae of the Western Palearctic/
Buntkcifer lllustrierter Schliissel zu den
Cleridae und Thanerocleridae der West-
Palearktis. Margraf Verlag, Weikers-
heim. 24I sidor, 304 illustrationer, 8
f[rgplanscher, utbredningskartor. For-
mat: 15,5 x 21,5 cm. Bunden. ISBN 3-
8236-1175-5. Pris ca 450 kronor.

Det iir viilbekant att virt lands fauna hyser repre-
sentanter frir minga djurgrupper vars utbred-
ningstyngdpunkt ligger i subtropiska och tro-
piska omrfrden. Ett utmiirkt exempel diirpi utg6r
familjen Cleridae, brokbaggar, en skalbaggs-
grupp med vlrldsvid utbredning men fatrig pfl
arter hos oss. Endast elva arter fcirekommer i
Sverige, varav fem hrjr till den pi as och annat
avfall levande underfamiljen Korynetinae, tidi-
gare betraktad som egen familj. Ovriga sex arter
iir pi ett eller annat siitt bundna till ved under
nedbrytning, men endast den barkborrejagande
myrbaggen (Thanasimus formicarius (L.)) kan
siigas vara mer allmiint kiind. I vdrlden iir knappt
4 000 arter beskrivna.

Brokbaggarnas systematik, formrikedom och
levnadssiitt har tidigare pi ett niistan miirkligt vis
ftirblivit ouppmiirksammat. Fcirhillandevis fi
faunor och monografier har utkommit genom
iren, och endast i Mellan- och Nordeuropa kan
man med fog pisti att gruppen faunistiskt sett iir
nflgorlunda viilkiind. Detta kan synas mdrkligt
med tanke pi att familjen rymmer en miingd
vackra och fiirgstarka arter, vilket det svenska
namnet antyder. Emellertid har det visat sig att
minga arter, siirskilt de som utvecklas i d<id ved,
iir siillsynta eller itminstone sdllan samlade,
stundom endast kiinda fr6n en eller ett fital sprid-
da lokaler. Detta samt fdrildrad och delvis in-
aktuell systematik har naturligtvis fcirsvirat
framstiillandet av regionala civersikter, faunor
och revisioner och fdrklarar diirtcir delvis bristen
pi iiverskidliga verk om gruppen.
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Siirskilt det potentiellt intressanta biologiav-
snittet kunde utvecklats mer och kiinns i nu-

varande utformning ganska torftigt.
Betreiffande den storsystematiska iiversikten

inom <iverfamiljen Cleroidea refererar Gerst-
meier till Lawrence & Newton's (L&N) stora
skalbaggskatalog frin 1995. Her gcir han sig

skyldig till en grov feltolkning i det han pflstar

att L&N ignorerade familjerna Dasytidae, Ma-
lachiidae, Gietellidae, Thanerocleridae, Attalo-
mimidae och Mauroniscidae. Han fcirbiser diir-
vid att L&N inkluderade de bida fOrstniimnda
familjerna i Melyridae, att L&N fortsdttningsvis
uppfattade de tvfl dZirpi f6ljande familjerna som

underfamiljer i respektive Melyridae och Cle-
ridae (sannolikt i brist pi en vettig fylogenetisk
analys av gruppen), samt att de tvi sistniimnda
familjerna beskrevs samtidigt eller strax efter
L&N's publicering och att fcirfattarna diirfcir
sannolikt inte kiinde till dem. Som redan niimnts
friljer Gerstmeier tjecken Kolibac och uppfattar
Thanerocleridae som en egen familj.

Boken behandlar 123 arter i 29 sliikten. Geo-
grafiskt begriinsas arbetet Osterut av Ural, i sci-

der av Kaspiska havet, norra delen av Persiska
viken och stidra delen av Sahara, diirmed inklu-
derande en stor del av Arabiska halv6n.

Nycklarna till familjer, underfamiljer och
sliikten iir korta, koncisa och i regel vdl illustre-
rade. Huvuddelen av boken upptas av kortfat-
tade men fullt tillrZickliga art- och sliiktesdiag-
noser, ofta kompletterade med illustrationer av

morfologiska detaljer, fina habitusteckningar i
tusch och skissartade utbredningskartor. Mycket
kort anges utbredning, levnadssiitt och viktiga
synonymer. En viirdefull detalj iir den rad av

slliktesreferenser som i regel fciljer efter sista
arten inom sliiktet. Stcirre sliikten inleds med art-
nycklar. Nyckeln till de 49 Trichodes-arterna iir
bide den stOrsta och sviraste.

Boken avslutas med en fdrteckning civer fcir
omridet viktigare litteratur utkommen efter
Corporaals stora viirldskatalog med heltiickande
referensdversikt frin 1950, samt en lista dver
nya synonymer som pfltraffats under arbetets
ging, bl.a. Opilo hladilorum Winkler, 1984 = O.

domesticus (Sturm, 1837). Sist i boken kommer
ett av de viktigaste avsnitten, ndmligen 8 fii.g-
planscher tillsammans avbildande 107 arter och

198

Ent. Tidskr. ll9 (1998)

fdrgformer. ftirsta
gingen nflg as. Fiir
svensk del Pi den

fdrsvunna och siigenomspunna cilandsrariteten
Dermestoides ( Orthopleura) sanguinicollis (F.).

Fdrgplanscherna iir ett oviirderligt komplement
till nycklarna och underldttar vdsentligt bestdm-

ningsarbetet.
Trots minga f6rtjiinster zir boken, som antytts

ovan, inte inviindningsfri. Med tanke pi att fdr-
fattaren vid flera tillfiillen betonar hur svflrt det

ibland kan vara att komma till ett siikert resultat,

inte minst i nyckeln till arterna av Trichodes, dr

det f6rvinande att genitaliefigurer niistan saknas

helt. Sidana skulle troligen viisentligt underliit-
tat korrekta identifieringar, siirskilt som minga
arter f6rekommer i olika fiirgvarianter. Miirkligt
nog fcirklarar fdrfattaren att Trichodes-bestzim-
ning helst bcir ske under jimf6relse med redan

korrekt bestiimt material, nflgot som i min me-

ning understryker det ofiirdiga intryck man fir
av detta svira sldktes behandling i boken. I
Trichodes-nyckeln saknas ocksi figurer till
nfrgra av de viktigaste nyckelstegen. Jag saknar

ocksi en check-list eller sammanstdllning dver
samtliga behandlade arter av familjerna. Nu
kriivs det ett ivrigt bliiddrande fram och tillbaka i
boken fcir att fi en sidan.

FOr nordisk del st[mmer uppgifter om ut-
bredning viil. Fdljande fdrdndringar ber6r Cata-
logus Coleopterorum Suecia (1995): Thana'
simus pectoralis (Fuss, 1863) [NB parantes!] iir
ej en sjlilvstiindig art utan synonym lill T. femo-
ral i s (Zettestedt, I 828). Familjen Korynetidae
beskrevs av Laporte 1836, inte 1840. Korynetes

obenbergeri Jansson, 1936 ar synonym till K.

caeruleus (DeGeer, 1775), inte till K. ruficornis
Sturm, 1837 (= coeruleus sensu auctoribus).
Diiremot stdmmer inte Gerstmeiers uppgift om
beskrivnings ir et l7 82 for D e rme s to id e s s an g ui -

nicollis (Fabricius). Det skall fortfarande vara
1787.

Bokens tillkortakommanden iir pi det hela ta-
get detaljer som inte ndmnviirt fdrtar ett positivt
helhetsintryck, och den kan diirftir, trots det ni-
got tilltagna priset, rekommenderas den intres-
serade.

Mikael Siirensson


