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PALM, THURE: COleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae (Deinopsis――Trichonlicra)――
Svensk 11lsektfallna,Skalbaggar, Kortvingar hafte 5, utgiven av Entomologiska Fё reningen
i Stockholn■  1968 (pris 25 kr)

Nlir denna annlllan llses, har Palm avslutat sitt illinodiga arbete med var artrikaste
skalbaggsfamili OCh de tva sista och svaraste hiftena vintar pa tryckning.

I f6religgande hifte hiinvisar f6rfattaren inledningsvis till hifte l med dess 6versikt
6ver underfamiljerna, men di dctta hhfte sedan linge ir sllltsilt, borde atininstone ёver―

sikten tryckas onl,ev pl 16sa blad Hifte 5 omfattar l13 svenska och 14 andra staphylinid‐
arter sonl kan vintas bli antriffade hir;inotsvarande antal iヽ rictor Hansens Rovl)iller III

(1954)ir 92 och 20 Av de 14 arterna ir 7 funna i Danmark,4 i Norge och 3 i Finland,
medan antalet mer eller ll■ indre gemensanllna svenska arter ir 89 danska, 92 norska och
91 finska F6rfattaren har ett fё redёmligt sitt att beskriva resP・  arts sardrag och nar
orden inte ricker till hiinvisa till fё rtydligande detaljteckningar av antenner, genitalia
mm.Hiftet innehaller 35 bilder ined ibland sa minga detaljteckningar pi varje,att nistan
hela alfabetet kon111ler tin anvindning. Bildnlaterialet ir utinarkt, i huvudsak linat fran
Victor Hansen och A Strand/A Vik. Samtliga skalbaggsbilder ar sma kOnstverk av
Victor Hansen.

Det har, sonl fё rfattaren anger i fё rordet, varit ti1l ovArderlig nytta f6r hononl att ha
tillgang till omfattande bcarbetningar av aleocharider av L Brundin, A Strand och V Han―
sen Palms staphylinidhiften tir sirdeles virdefulla genom att de inkluderar samtliga
kinda nordliga arter och dirfё r ar anvindbara f6r hela Nordens entonlologer. F6rfat―
tarens livslinga erfarenheter oln kortvingar serveras i en finstilt konllnentar efter varje
art nled matnyttiga upplysningar Om svensk och nordisk utl)redning, fynddata och fynd―
platser,biotoper,levnadssitt etc ――exempelvis 》arten tagen fё rsta gingen av Brundin den
13/8 1927 vid Tornetrisks jirn、 ・igsstatiOn》 , 》utpriglad hё start》 , 》vid vixtrOtter pa litta
jordar》 , 》iakttagits jaga acarider, physopoder》 . Detta arbete konllner slkert att sporra
manga entomologer att ta itu med de trots allt kinkiga sma kortvingarna. Det ir bara
att beklaga att vi inte har nagon carisbergfond i アヽlilfirdssverige, ty priset f6r samtliga
hiften,dvs endast en skalbaggsfanlili, blir ca 125 kr fё r nledlelll(OVriga ca 160 kr)― ―eti

belopp soni tOrde konlma att verka avskrOckande pa vara linga skalbaggsentusiaster
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