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druckerei ^{ug. Feyel Uberlingen-Bodensee.
Redan fdr 20 ilr sedan plbdrjade I)r. Horion en faunistisk besrb€tning av de mellaneuropeiska slaphl'linidema, men at olika skil har publiceringen f6.d.6jts, bland annat
f6r att just denna jiltefamilj under senare tid yarit f6remll f6r IalriLa revisioner. Sdr-

fd inade undersdkningsmetode. av genitalorganen hos hanar och honor. av
mikroskulptur, mundelar, her- och borstbekEdnad och andra fdrut f6ga beaklade kroppsdeleljer her mlngcn hillillsra.ande kollektir'art mast delas upp. stundom i en rad a et
(slsom Ler. inom undersl. Gabrixsi, ltskilliga subspecies, varieteter och sberrationer tillerHints fultl artberettigande och en mengd helt nya arter upptickts och beskrivits. ,{yen
omgruppering av sliklen, underslakten och arter har fSrekommit (sAsorn t-ei. inom sl.
skilt genom

.{rrreta, Scftistoglossa, Orypoda). Den tsro[onriska nybearbetnin8eo har vel Alminstone
beheffande altt mAnga sliikten numera nAlt en viss avslutning och stabiliserinS, sl att
Dr. Horion ansctl liden rara mogen f6. alt. slsonr han blygsamt skriver, som ,ulderlag
fdr yidare forskningar' bdrja utse sin Staphylinid-Faunistik. Liksom betriflande de nermast Idreglende delarna slarar Die Deutsche Forschungs-Gemeinschaft in Bad Godesberg
f6r trYckningskostnaderna.
Nu fdreligger alltsl forsta bandet av del planerade slora verket, och det mi genast

att det iir ulomordentligt innehlllsrikl och stimulerande alt lAss samt att det i
hiig Brad mAste inhessera ocksa alh nordiske koleopterologer. Och detla ej eldast pl
gaund av den detaljerade redoyisningen av de olika arternas fdrekomst i llellaneuropr
sdgas,

i 6vrigt utan kalske an mer Senom de fylliSa uppgifterna om deras ekologi, fenologi och biologi m.m. Ett stort anlal ralkiinda staphylinid-specialister har Dr.
Horion haft som medhjalpare. vilkel borgar fdr att alla uppgifter blivit sA korrekta sorn
det f6r nen'arande 6r m6jligt fA dem. Det f6rhlller sig ju namligen sA, att eldre fynd
ej sellan hanf6r sig lill senare uppdelade kollektirarter. och inle minst dA har det rarit
n6dvendigt att l.er. vid tydDingen ev beHSSerempla. fe arlita specialister. .{ndl har i
vissa fall srArigheter uppstltt rid sammanslalhinSen av de faunistiska uppgifterna
detta Daturligtris sarskilt beheffande omstridda och ennu ej {llmfint Sodtagna arter. :|len
f6rfattaren har skickligt lotset sig fram mellan blindskdren och har vAl llrckats med ett
ge en klar bild av allt vad som i nuvarande stund ir kint om de mellaneuropeiska sttrphyoch utbredning

liEidemas utbredning och levnadssett som

i denna ftirsta del behandlas.

Slsom i rubriken angivils, omfatlar det f6rsta b^ndel Micropeplinoe-Euaesthetinae.
En viss iindring ev lidigare brukad indelning ar underfamiljer och sEktgrupper (tribus)
har gjorts. sl atl underfamiljema nu Ar.Vi.ropeptnae, Otgtelinae, Leptotlphlinae, Org-

porinae, Steninae och Euaeithetinae. Till underfaE. Orgtelinae f6rs numeta f6tutom OrldaIi[i och ett par slaktSaupper, som inte ar representerf,de i den nordiske feunan, som tribus
vlre Bamla underfam. Phloeocharinae (under rillen sl. Olirfrroerus ocksl intagits), Prot?ininae och Omaliinae.
Ytterligare tvl Faunistik-baDd b€riknas de mellaneuropeiska staphyliniderna komma
att kreya. De avsaktss med spenning, och man vill r.armt 6nska att Dr. Horions helsa och
k.efter mette sll honom bi iid fultgdrandet av hans viktiga och beundransverda arbele i
koleopterologiens Ijiinst'
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J. KAISILA. Immigration und Expansion der Lepidopteren in Finland.
1-{52. Helsingfors 1962.

denne forskare publicerat i AcIa Entomologica Fen'
sydliga och iiven iistliga fjerihrlers upptredande i Finland er
eDligt fdrfattaren en iakttagelse icke blott behiffarde fjerilarna, even dvriga insektgrupper
ha i detla avseende ttkats. ja ocksa f6r deggdjureE, siirskill smegnagare, och f&glar har
detta bevisats. Flglarna i synnerhet, ailren vanliga arter. ha 6kats, varom den ordtologiska
litteraturen ger besked borlat 100 ar baket i tiden. AUt delta hiinger samman med en

Ett

anseDligt och

iiktigt arbete av

nica 18, 1962. Okningen

i

f6rb;ittring av klimatet.
Nalurligt nog har samtidigt med denna e\pansion ftirekommit tillbakageBg i vissa
arters numerer. fr:imst geuer detta den Skade utdikDingen ay mossor och mirmarker.
Ilan hade giirna 6nskat att fdrfattaren ut\'idgat omradet f6r sin mycket intressanta studie
vasterut till .\llanten men del hade vll dA blivit fttr vidll-ftigt. En omfengsrik litteraturftirteckling a'slutar arbetet
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