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En bok om Siciliens klubbhornsbaggar - Pselaphidae
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Den här boken behandlar Siciliens klubbhorns-
baggar och baserar sig på författarens egna in-
samlingar under mer än l5 års fältstudier samt
revision av tillgängligt museimaterial. Antalet
arter funna på Sicilien uppgår härmed till 82 för-
delade på 30 olika släkten. Av dessa dr 12 arter
och 17 släkten representerade i den svenska fau-
nan.

Boken är skriven på italienska med en kort-
fattad sammanfattning på engelska. Bestäm-
ningsnycklar finns till tribus, släkten och arter,
och dessa är skrivna både på italienska och på
engelska. Varje släkte är illustrerat med en för-
enklad habitusbild och i många fall har svårskil-
da arter illustrerats med teckningar av genitalie-
rna eller andra viktiga artkaraktärer på tergiter
eller sterniter.

För varje art finns en bibliografi med referen-
ser till originalbeskrivningar samt arbeten där
sicilianska fynd omnämns, en lista på alla kända
fynd samt en prickkarta, som visar dessa fynd.

I ett kapitel (endast på italienska) diskuteras
den sicilianska Pselaphid-faunans sammansätt-
ning och biogeografi. Boken avslutas förutom
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av den obligatoriska litteraturlistan med ett bild-
galleri om ett 40-tal färgbilder som visar olika
naturtyper på Sicilien. Tyvärr är bildtexterna en-
dast på italienska.

För svenska skalbaggssamlare är väl den här
boken av mindre intresse men för de som även
samlar material från Medelhavsområdet kan bo-
ken vara intressant med många habitusbilder
och bestämningsnycklar på engelska.
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