Litteratur
H. FREUDE. Ii. \'. HAtrDE och G. A. LorrsE: Die K:ifer \lilteleuropas. Rand {. Staph}linidae
t\licropeplinae bis Tach!'porinae). 196{. coeclie und Erers \.crlag. Iirefeld. 2 sidor. pris
tiBb. i klotbandl 36 Rll.
Under lren !906 f916 utgal.s i 5 band det bekanta och av mellaDeuropciska koleopterologer viil mest nyttjade skalbaggsv€rket: Edmuud Reitters 'I.-auna Germanica'. .{ven fdr
nordiska koleoplerologer har ,Reitter,. som handb6ckerna lanligen kallas. varil a\' mlckel
stor betrdelse under tider dl vi sjih'a saknade mols\aiande hjnlpnedel vid bestamningarna.
Till rerkets popularitet och slora spridning tridrog ej miDsl de fdr sin tid utmiirkla ferSillustrationerna, som f6r nyb6rjare underliittade bestemningarna. ,tI 1935 kompletl€rades
och moderniserades,Reitter' med del nastan likx vilkiinda arb€let av -{dolf Horion:
,Nachtrag zu l'auna Germanica'. BAda rerken har sedan ganska llng tid tillllaka rarit
utlAlda och silrAtkomliga iiven anlik\.ariskt.
KorI f6re,ReitteF utkom i \yien etl bet-r-dliBl utf6rligare tysksprlkigt bestimningsrerk:
Lud\yig Ganglbauers ,llie Kiifer von llitteleuropa,. f)et har med reth blilit ber6mt fdr
sin grundlighet och pAlillishel. men hann tlviirr aldrig avslulas. Sedao linge gAr ej heller
della rerk alt fi kirpa annat dn g€nom en ren tillfillighet. l'ltt tredje, ganska kent mellaneuropeiskt besliimningsverk f6r skallraggar iir Paul Iiuhnls ,nhrslrierte B.slimmungstabellen der li:ifer Deutschlands,, utgilet 1913. Dellx lanserade en nl" id6 i fr{ga om illustmtioxcrna 16ver 10.000!), DiimligeD genom att anbringa dem som fotnotcr underst pl'r,arje
sida i anslutring till m]cket kortfaltade arlbeskrilningar.
\aturligtlis har de nemnda mellaneuropeiska bestemningsrerken hunnit bli Sanska fdrildrade. Genonr finare undersiikningsmeloder hat systematiken f6rts framat, slikten har
reliderats och ommoblerats, menga arler n-vbeskrivits och ilnru flera upptlckts som nya
fiir lhunan, gjorda felbestiimningar och feltolknin8ar hflr klarals upp osy., och ett olal
skrifler om sldana tirg har under lrens lopp sett dagcns ljus. \'ad som fallats orh som
alllmer tr;ingt pA som niidr'endigt har varit ett sammanfallande arbele om alla n\'a forsLninBsresullat eller med andra ord etl nrrlt, mo(lernt b€sliimningslerk om de mellaneuro-

I

peiska skalbaggarna.
Denna svAra uppgift har nu tre trska koleoplerologer, Dr. Heinz ljreude, Dr. l(arl \\'ilhelm l{arde och Dr. Gusta( -{dotf Lohse, i samxrbele med etl -10-tal specialister pAteBil sig.
\-erket, som skall omlrtla ll band. beriknas rara fullbordal inom 5 {r. Fdrvisso en ene'
stietrde prestalion, om den planerade utgivningstrkten kan h&llas:
I seplember 196{ utkom ftirsta bandel med beteckningcn nr I (banden ges ej ut i ordningsftiljdl, som bchandlar biirjan av fanl. Sr(pftglmidoc l.o.m. underf{tm. T.tchgporinae.
Uppslnllningen kan i slort siigas yara en kombinalion ay ,l.'arrna Germanica, och Kuhnts
id6 Dred detaljfigurer lengst ner pA sidorna. Dessulom finns fdr varje sl:ikte en habitusbild
rkonturteck[ing i svart och viltl av en t]_pisk art. fir stor del ay arbildningarna
habitus- Fauna)
tJilder saviil som detaljligurer :ir lAnade frAn andra arlrelen (t,e!. Danmarks
och o ritadc.
Sjirltfallet mAstc det rara en mlcLet svir, ibland v nistan ol6slig uppgifl atl inoln en
snilt lregrensad ram i korta diagnoser karakleriiera rarje art sa skarpt och tydligt. alt
den s:ikert kan bestemnras och skiljas frin nlrstaende. I det arseendet s]'nes f6rfaltarna

ha ll'ckats ov:intat bla. och ftir deD siikra identifieringen iir de Ialrika och i regel fullt
acceptatla delaljfigurernA till stor rl'tla. Det skall emellertid bli intressant att se. om de
med samma svslem och lika korta diagnoser ocksa skall ll.ckas skapa anvandbara bestimnin8slalrellcr liir t.ex. underfam- -llcocha nae. Onr arlern{rs ulbredning och le(nedssiitl iir
uppgifterna mlckel kortfattade. ral nirmast beroende pA att utf6rli8a sldana kan erhillas
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ur Horions bekanta "Faunistik der mitteleuropeischen K:ifer,. l)et n]'a bestiimningsverkel
och Ilorions stort upplagda faunistiska verk kommer salunda att komPlettera rarandra.

Formatel pA bandal iir ungefiir detsamma som i ,Ileitterr (en aning stdrre) och pappret
till den koncentrem(le formen Pa b€skriloingarna
och fdga pAkostade utstyrseln har uppenbarliSen varit. alI verket f6r ett Srerkomligt pds
skall fA sl6rsta mojliga spridDiDS.
Och lilken nttta kan sA nordiska koleoplerologer ha ar det nla mellaneuropeiska be_
stamningsterket? Det \.iktigaste btir nog, att nran i det fir en modern tiversikt 6\'er alla
i )Iellaneuropa f6rekomnunde arter och mttjtiShet ati l;ira kiinnA :iven sadana, yilkas heskrivoin8ar hillills varit svAr{tkomliga. FOr bestamning ay nordiska arter finns d:iremot
knappast nlgon anlednin8 att byta ul Danmarks Faune ellcr Slensk Insektfauna mot det
n..-a l.erkcl. som ir bettdligt mera korlfaltat och vars illustmlionsmaterial ej pl lAngt ner
nAr upp i nivA med del i t.ex. Danmarks Fruna.
Thure lrelnl

av l:imli8en god kr.alilet. Anledningen

\I. GtflLARoy: Opredelilel obitajuscich r pocl'e licinok nasckomych. lBestamningstabeller
f6r markfaunars inseklslarver). Ryska Vetenskapsakademien. (^-auka f6:lag) Iloskva. 196{.
DeI o\.an rulldcerade arbelet pA 920 sidor iir elt myckel imponerande verk, men helt
skriret pa ryska. Det omfattar beslemningstabeller filr i Soljelunionens europeiska del
ler.ande nrerklarver av alla insektordningar. IloLen er rikl illuslremd (567 bildgrupper)
och bilderna i regel goda och i stor skala. i mlnga fall
ej minst betriffande habitusbilderna
utmiirkta. Boke[s yerde fdrlrojes J'lterligarc -av en utfdrlig litteraturfdrteckning tiver-arbelen om marklarv€r. Mlnga av bilderna ar givetvis hiimtade fr&n andra larvarbele . nren dA flera a\' dtssa. sirskilt de ryska. :ir syeretkomliga och dA andra bilder er
original, har iiven den sonr ej f6rstir ryske mrcket alt Hra ar. illustrationsmaterial€t. Det
siora liirdet med boken tord€ vel fiamf6r alll liBga d;iri. att man pl e t t stiille har samlal
red som f6r nirr'arande ;ir kffnt om larvstadiel till de insekter som behandlas.
Thure Palm

p{ Olands Alvar. Opusc. Entom.
16:- hr. (fiir nredlem ll: krl.
I det ovan rubricerade arbelet har \ils Bruce, som stiirre delen av irel Dor i Gerdbt
pe Ohnd helt nera Slora .{haret. lagt franr resultaten ar sina mangariga unders6kningar
6rer skalbaggsfaunan i Stora lh'arets \.iilsr. l:j mindre:in 98 sddana har inventerals rid
ofika Arslider och blilit no8grant beskri{Da med hirnsyn lill t.r-p, regetation och fauna.
N.
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Nistan ulan undaDlag:ir riilarna. sh'iil sl6rre som mindre. lenrpor;ira och torkar mcr eller
mindre fullsliindigt ut pA sommaren och under lorrperioder. De ulg6r seledes fiir insekterla
och s:irskill fdr yatteninsekterna en exlrem Liotop, vilket ocksa i yiss men Aterspeglas i
faunans srmmansittning, Som i st6rre eller mindre utstr:ickning bundna titl vetarna och
deras strandkanter redotisas {23 olika skalbeggsarter. d:ira\' 119 arler ekta rattenskalbaggar.
Drn l{nga artlislan bjuder pA itskilligl ar. inlresse och nlllra erempel dirpl ml anfdras.
Det enda slenska erenrplarel ay S,apfiglinnr luloipennis tlr. har Rruce funnit pA -{h:arel

lrdt nr 3{), och elt annat unikl fynd iir P.silorrr.ir cyon?rs Ol. lret nr 69). som iir

en

mr"ckel liirnrekre(ande art. yanlig i \ledelhalsldnderne och pA n:irmaste hlll k5nd frAn
s,ydvestra J!'llands kliller. (:gbocephalus poli us cl'11., som :ir rovdjur pe skildltiss {snrskilt
seksk6ldlusen Chionuspis ralicis), forekommer egendomligt nog ocksl regelbundel yid
vahrna. lnte mindre :in 9 Bogoxr-arter. f6rutom den niirbesl:iktade Ernphimercpus petrc
Hbst, Iillhiir ratarnas fxuna. dlribland den eljest s;illsvota I]. cglindtus Payk., som pa,
triiffals tid ritt manga Iiilar. Som karakl:irsarler f6r vilarna niinrft bl.a. Haliplus lurtdus
Seidl. och Berosus sign ticollis Charp.. bAda mrcket siillslnla pA fastlandel. Enligt Bruce
skulle det kunna rara jordm{nens och l}erggrundens katkhall. som gdr att de har indilid-

rika populalioner p{ ,{lraret. De n irkligaste lattenskalbaggarna i y;ilarna iir kansle

Coelambus mdrrilmi Gyll. och Helophoru$ lapponicus Thoms.. l)Ada allminna. r,ilka Rruce
belecknsr som rclikter sedan istiden. De har i sddra S\'erige sin enda fiirekomst pA Oland

tC.

nl rklini numera

frln Golland) och har sin huvudutbredning i norra
iir pl llyaret
k:illritar en i andra vatten, medan den senare upptriider i mera

dock iiven kand

SveriSe I(,. marl'Iini d:ir blott b€kant frAn Lappland). Den fdrslnamnda arten

markant Ianligare i kalla

jiimn frek{ens 6yer hela omrldet. Eftersom Heloplrorls lapponicus iDom sitt egentli8a utEntootol. Ts.
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bredningsomrede titlh6r de 6ppna markernas (ej skogens) yattenfauna. skulle della enligt
Bruce Iara ett krilerium p{ att Alvaret efter sisla nedisninge[ aldrig kan ha larit i ranlig
mering skogbeklitt utan pA sin h6jd baft en mera sluten buskvegelalion: €ljest skulle
relikten aldrig haft mdjlighet alt fortleva pA Alvaret.
-{vhandlingen inneheller ocksA en verdefull utredning om ett par kritiska skalbaggs-

sliikten (LaccoDias, Dryopsl.
Genom Nils Bruces grundliga undersdkningar av en viklig detalj rtirunde det Slandska
som han sj6lv siiger
atl detla skall spona andra
alyarels insekh,rld hoppas man
till forlsatt detaljforskning pA elt- frAn ekologisk syDpunkt- ovanligt intressant arbetsfiill.
Thure Palfi
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