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carabidemas famit.HanS brsta taxonomiska
revision,  "Monographie  der  palihrktischen

AIten  der Coleopterengattung ルricrolestes"

OenkSChr. Akad. Wiss. Wien, 1912), bleV ett
fOred6me fё r den artsystematik,sonl grundar sig

pa genitalkaraktな er och som sedan i stor skala―

chunl s,Han lika omsorgsfunt_kOm att drivas
frttnst av Ren6 Jeannel. Slaktet iィ′ε″ο′ιsrιぶ ―

uteslutande sma, svagt sklerotiserade carabider

―var verkligen en probersten; men Holdhaus

16ste svarigheterna rned stor skicklighet.Han tog

aven, som en av de fё rsta, hansyn till ■1lkro‐

skulpturer,och hans avbildningar av bade han_
och hon―genitalierわけInasterliga.Pa liknande satt

reviderade han andra coleopter― grupper och

skrev bl a en monografi ёver slaktet Rι′6ヵ
`′

α,

nttstaende till Dyscλ Jri“s(L'Abeille, Paris

1924).

Redan frin bё ttan anknё t Holdhaus de syste‐

matiska studiema till● urgeOgrarln.Han var en

synnerligen  ivrig Riltbiolog och utforskade

sarskilt Ostalpernas fauna.Han besatt ocksi en

enastiende HtteraturkannedOm pa det entomo‐
geograrlska omrttet,宙 lket giorde det maligt

fOr honom att skriva den omfingsHka kritiska

sanlmansthHningen 'I)ie geographische Ver‐
breitung der lnsekten''i Schrё der's''Handbuch

der Entomologie''(1929).

Framst intresserade han sig f6r de kvartara
nedisningamas inverkan pa den europelska
faunan. Efter nera forarbeten, bla om de sk

boreo‐alpina artema,utkom 1954 "E)ie Spuren

der Eiszcit in dcr Tierwclt Europas''(Abh.
zool‐ bot.Gcs.Wien),sOm ttr betraktas som
kulinen pa hans livsverk.

Naturligt nog spelar Alpernas fauna huvud‐

rollcn i detta arbete. Sarskilt fascinerande ar

det stora kapitlet om ''I)ie Massifs de refuge'',

dar han med ttalp av detajerade kartor visar,

hur Centralalpernas fauna utarmats genom ned‐

isningama, medan inom de nordHga och i
synncrhet de sydliga Kalkalpernas omriden en
rik och ofta starkt lokaliscrad fauna lyckats

ёverleva inom isfria''Inassifs de refuge''.

Kapitlet om de boreoalpina diuren har ett
sttskilt intresse fё r skandinaver.Det utgё r en

sammanfattning av Holdhaus' tidigare arbeten
pa coleoptera, men ar nu _ i samarbete med
andra specialister ― utvidgat till att omfatta

aven ёvriga insekter och vissa andra diur―
grupper.

Sonl geolog ttnade Holdhaus tidigt stor upp‐

III Inemorianl― Karl Holdhaus

Karl Holdhaus, fё rutvarande E)irektor vid

Naturhistorisches Museum i Wien, avled den
30 juni 1975 i en ilder av 92 ar. Med hOnom
har en lcdande entomolog och tturgeOgraf gatt
ur tiden.

Han fёddes den 21 januari 1883 i Baden bei

Wien och fё rblev wienare i hela sitt liv. Vid

universitetet studeradc han geologi och zoologi,

och kombinationen av dessa bada amnen lyser
igenom i hela hans vetenskapliga produktion.

Han blev ttsklingselev till den store cole‐

opterologen Ludwig Ganglbauer och anstalldcs
redan 1910 vid Wienemusects entomologiska
avdeining,dar han arbctade under resten av sitt

verksamma liv. 1933 blev han E)irektor fёr hela

den zoologiska avdeiningen.

Sonl entomolog kom Holdhaus att specialisera

sig pa coleoptera, med en viss fё rkarlek fOr



30 carr″.Lれ ar。″ヵ

marksamhet at f6rhallandet menan berggrund
och fauna.Han uppstallde redan 1910 begreppet
''petrophila'' 荀ur, dvs sadana som ar bundna
till fast anstaende berggrund,Och anstt fran
bёゴan, att sambandet var av kenlisk natur.

Fran Alpema rlnns ett sa stort observations‐

mateHal,sarskilt pa carabider,att berggrundcns

betydelse fё r vissa insekters f6rekomst inte kan

おmekas,Inen sambandets orsaker ar sakerligen
mangskiftande, och H01dhaus uttrycker sig
fOrsiktigare i den stOra bOken av 1954.

Som ett tecken pa hans bestiende vitaHtet
kan namnas, att han annu vid ёver 90 ar
planerade ett supplement till detta arbete.

Holdhaus' personliga laggning var lugn och
eftersinnande. Han var utpraglat kritisk, bade

mot sig ttalv Och andra,och slappte inte vem

som helst inpa sig. Han hade ocksa utpraglade

sym‐  och antipatier. Men mot manniskOr han
gOdkande,i synnerheti vetenskapligt samarbete,

var han obegransat frikostig och omtanksam.
I en liten krets kundc han lata sin stillsarnma

humor b10■ 1lna.

Fёjande histoHa ar ett exempel pa denna.

Ijuni 1954 besё kte jag Holdhaus i hans Jskade

Kremsbriicken 1 0berkarnten. Bland annat gav
vi oss upp ovaぱ ёr skOgen pa ctt berg fё r att

samla levande matenal av宙 veln O′′ο″り″εル s

aub′′s strёm. I Alperna tt arten bisexuell och

diploid, med hanar och honor i ungeね r lika
antal; men i Skandinavien rlnns endast tetra―

ploida, partenogenetiska honor. Meningen var

att jttmおra de b餞勇e raserna expeHmentellt.
Och jag fr亀3ade H01dhaus:''was glauben Sie,
lieber Freund, dass die Weibchen aus dem
hohen Norden fur ein Gesicht machen werden,
wenn ihncn ein卜fannchen vorgestent wird,das
sie in mehr als 10 0oo Jahren nicht gesehen

haben?''Och svaret blev: ''Vermutlich werden

sie sittlich entl■ stet''.

Holdhaus hadc en ttup brtrOgenhet med
klassisk litteratur― han citerade garna Konfutse
―och ined konst.Han umgicks en tid lned tanken

pa en bok onl ''lDie Natur als Kinstler".-lDa

han gick bOrt, plё tsligt men stilla, visade han
just en skё terska nagra vackra inscktbilder,
och hans sista ord var en ofullbordad mening:

"Schaun  Sie,  Schwester,  was  mr  ein
schё nes.…  '.

Fёr eftervarlden kommer Karl Holdhaus att
framsti som en plo可 ar,おr hans efterlttnade
vanner dessutom som en stor personlthet.

Carl H.Lindroth


