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Suensha Djur- ILsehterna. Utrder medvelka[ av lektor fil. dr C. H. Lindroth
och prolessor frsta Notitri. Hafteaa r-6. Stockholm 1949 50. P. .{. Norstedt
& Sdtrer. Pris pr hafte kr. 5:25.

Nax raa[ sitte. med detrna trevliga bok i siD hand, katr matr e.i lata bli att tanka
Over, vilka utomordentligt vederhaltiga arbeten numera sta till fdrlogande fitr
den, som itrtresserar sig Idr entoEologiska studier och iaLttagelse!. Under min
bamdom saknades sadana praktiskt taSet alldeles. Visserligen funnos redan da
flera 16r sin tid utmlrkta fauno., inqehe[ande systcmatiska uppgilter men utan
alla biologiska notis€r och figurer och anveodbam endast av detr mera fdrsig-
komne. Delr enda i nagon mtn iaml6rbara boketr fretr denna tid skulle val vara
inseLtdeleD av Brchm, Djurens liv, ty i den f6rekommo ju en hel del uppgifter
oclsa om levDadssAttet. 1 serskilt gott rBinne har jag dock ett anDat litet arbete,
.Samlingartras bokr av Hectot utgivetr 1893, der ei mindre an ca r5o sidor handlar
od bsekter, visserligen nlstatr utatr biofogiska uppgiJter mea med bilder och
anvisoiu8ar orD hur djuren skulle uppsltkas ute i naturetr. Det gai [nappast att
treskriva hu! otroligt stimulerairde den boken var, trots sina uppenbara fel och
brister; deo ar ockse fortfarande mycket eftersdkt, och mArgen, som i den boketr
itrsupit sitt {6rsta entomoloSiska vetaDde, agnar den Dog allt Iortfarande etr tack-
samhetens tanke.

S, Lom dA r9o5 Adlerz utmzrkta bok rsvenska fjarilar i urvah, 1916 lSljd av
haDs lika txevliga rsvemka skalbaggar i urvalr, tva bdcker, aven de aDtikvarGk
eftersirkta, soti I6rutoE bestAmningstabeller ocksa i[nehe[a biologiska upptitte.
och kapitel av allmaat int erse. Avea Reuters r9r3 publicerade rltrsektemas
lehadsvatror och instiDkterr btir aamnas i detta sammanhang. Det er e[ i sitt
slag utmtrkt bok. Andra biolotiska arbeteB ha sedatr uttivits, delvis i Sversett-
niDgar (t. ex. Fabres)- Och nyligen har den nya upplagan av Brehm sett dagens
lius.

Metr oa enbart sve[ska irlsekte! har hittills saknats ett utlitrligare arbete, b€-
hatrdlaade deras levnadsvaDor. I serien .Svelska Djur. utges emellertid Eu ett
sadatrt, avsett att omfatta ro haften, varav 6 redafl aro {lrdiga. Etr hel stab ento-
mologer medve.kar, viu och €tr pe sitt omrade. Fdrdelen harmed ar naturligtvis
att sakkunskapen battre tillgodoses, men etr nackdel ar en viss ojamnhet i behand-
lingetr saval av em[et som av spreket, liksom ocksa en viss upprepdng och brist
pe saDiarbete.

Verket iDledes med Harry MartinssoDs ftford .Tankeaventwet iDsekternar,
som enliSt mir melinS helst"icke bo.t medtagas. Atminstone kin maa ej uadgl
att reflektera 6ver vad etr fackentomolog med sina vidare utblickar, om haIr tiuika
besutte stilistisk f6rmega och fantasi, skule ha kunrat gora av detraa intedning.

Fiirsta artikela 5.r skiveD av TuUSreo och handlar om .lnsektema - 
joldens

herra.?r. Harefter I6lja ytterligare ett par arrdra av mera allmah natur, R. Kio-
Serus skriver om insektemas fairvaDdliogar, Tragerdh om iNektemas sintren -samtlita trevlitt sklivna. Om insekter och blommor har Kullenberg elr ganska
omtangsrik artikel, varvid han Aven berair en del hos oss ej reFesenterade pollha-
tionstyper. Ytterligare ett par ar:tiklai om allmannare amnen fitlja, nemligen
Petemetrs om skyddande lffkladnad och LiDdroths om ins€ktema som vittneshxird
om getrgna tider.

Harelter dverge forlattaitra till att var och en behardla sin grupp. Bitrian
g6res av Agrell, soE skriver oE de ursprutrgligeo vingl6sa insektema, borstsvaDsar
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och hoppstjartar. H:ferter fatljer Ebnboms om tvestjartar. kackerlackor och
trollsllodor, Anders om grashoppor, s)'rsor och vartbitare, Brincks om back-
sleDdor, dagslandor, vattensLalbaggar samt l6ss och aDDan ohyra, TjedeG om
tretvhgar, Forsslotrds om aattsla[dor, Ahlbergs om tripsar och vridvingar, Ossian-
nilssons oo stiDDbatgar, Larsdls om vattenskinnbattar, fo.alstroms om dag-
fja.ilar, svarmare och matare, H. Krogerus' om spinnare och Dattflyn, Benanders
om mott, mal och vecklare, LiDdroths om jordldpare, \yholms om dddgrevare
och Palms om kortvingaa.

Det ar klart att endast vissa represcatanter, vissa typer, av de olika insekt-
oraloiotaraa kuDoat beha[dlas i ett verk som detta, men i EeEgald har detta skett
pe ett fylligare sEtt och mycket utfitrligare an vad faUet er i Brehm. De flesta
artiklarna aro mycket valskrivna och sa popuhrt hAllna att de borde kunna in-
tressera v€m som helst, flela aro sme masterstycken, som kutrna llsas med ndje
aven av rackmannen. Illushationsmaterialet ar i reSel bra, i naSra lall lro dock
bilderna mindre goda; ett antal vaclra Iergfotografier finnes even.

Det ar nestao skada att irraga om ett se vacLert arbete komma med oagra ao-
melkBingar. Ett par faktiska felaLtigheter, ehuru fdga stitrande, btira dock.attas.
Sid- 56 slgas punktogonen hos fullvuxna iDsekter .bilda en triaDtelr, d. v. s. vala
3 till antalet. Menga insekter ha dock endast 2 punktdgon- Sid. 63 talas om
,ragghlriga sandstekeln lPsarn nofhila tialicah: denn3. stekel heter emelertid
Pseftrfiophila hirsula, och Itimodligea har ea saErma[blandning skett med vlg-
stekeln, Porfi?ilus (eller Psdmt tochores) doticus. Sid.33o pastas att mallarvema
forsma s ke och boErull. Detta er dock icke Iallet, ty tyska folskare ha peyisat
att evetr dessa tygsorter angripas i biist pe arnatr tttda. FullLomligt riltigt ar
dereEot vad soE pe na:sta sida s:ges oE Ealell, namligen att den i vrrmeled-
DiEgshus, dar en mera Lonstalt temperatur rlder, kan hitrna utveckla fler getrera-
tioEer pr e'r atr eliest. Detrna soabbare utveckling och som fatljd derav raturliStvis
avetr storre skade8dlelse a! Degot matr maste ta hiioslm till ocLse. vid vArden av
€rtodolog;ska samliEtar, sorn {6rvaras pa vel uppvarmda museer- och ickc eadast
da det g:i[er rnal utatr skadehsekter 6verhuvud.

Dl de aterstAende lFa haftena fdreligga Iardiga, ha !'i Iatt t lgang till ett verk,
soE utatr rcseri.ation kaa tilldDskas vid$rackt spridning.

O . Lutd.blad.

Rudolf Schwarz, Il6tyli deoni, 2. (: Tagfalter) in: \ase piiroda v obrazech,
VII, Praha, 1949, 8:vo; r-ro p., r f.,48 kol, Taf. auf 12 Blattern, r ,., p. I-LXX,
t f. (bla). Preis: tscbecb. Kr.: t46. -.

\\'as ich iibe! den ersten Teil dieses schdnen Schmetterlingswerkes in utrserer
Zeitschrilt (Ent. tidstr., LXX, p. 115-116 (r9,t9)) LobeBdes Sesagt habe, das
kann ich auch liir den Abschluss des Tat alterwerkes, das nun in einem geschBacL-
volletr Halbleinenband, - mit ei[em Admiral in RuhestelluBg auf etler BreoD-
nessel auI der farbitetr Umscblagseite -, vorliegt, Du. mit Nachdruck wiederbo-
leD. Dieses $'erk steUt fiir jedel FauDisten eifien *'ichtigeE wie erwtinschten Zu-
wacbs der so b€schraDlden Literatur: dar. Die .{nordDung uad B€handluEg des
Stofies ist die gleiche \I'ie die des erstetr Bandes. Das lepidopterologische \l'6rter-
buch britrgt ei[e mit anschaulichen DarstelluDgen des Kopfes mit der Atrteltne,
des VorderbeiG, des mennlichea Geoitalapparates und der.{ndrocoDien erleu-
terte TermiooloSle. BebaEdelt werdeo die iibrigen Familien der N).aphaliden
(s. str.). Lycaenidea, Riodinidetr utrd Hesperiden der tschechoslovaLischeu FauEa.
Ein ausliihrliches Register bescbliesst das Buch; es bezieht sich auch gleichzeitiS
au{ die im ersten Bande beha.ndelten Tiere. Zu b€griiss€n ist die gute Id€€, in ei-
nem Verzeichnisse alle im Buche angefiihrtetr Anderungea Itr alt eiagebiirgerte
Namen zu buchen: das erspart dem I-epidopterologea ein Nachschlagen itr der
eitrschlaAiger Literatur. Die Namens:trderuagen basieren auf den iiiagsten Re-
cherchen von Paclt uBd Smelhaus, besonders beziiglich der Hesperidel, Dem-
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entsprechend miissten einige der von mir itr einer Liste zusammengefasstetr Namen
der sch$,edischetr TaSIalter (Ent, tidslr., LXVII, p. 146 r5r (1946)) geaadert
',t,erd,eL B/.nlhis sara, (Schiff.) miisste Bororra et Phlasia llwin, FdriiLnL cy-
dif?e lL.') soll Brcnthis Ptuyra Btt1.str., Blenthis ?olcs (Schilf-) mtsste BoIo'ia d"i-
,actu (Esper)!l! heissetr; anstatt Pamfhi.ta sitoius Knoch kime Cartero.efhdlus
siloieola Meigen. Es ist merLwiirdig, dass der Autol bei der Ummttblierung der
Namergarderobe den von Hemming ,fu oglaia L, ausgegrabene[, be.eits von mir
ang€{iihiteo NaD.ei chaiolkt igtroriert hat. Das ist aur eine Stichprobe votr deo
vielen NaBeDaodernngen, die im Buche vorgenommen wurdeD. weatr man b€-
denkt, dass eitr anderer Revisionist etwa wieder mit einer Falle treu aus8egrabeDer
Namen kommen wiirde. so katro mall mit Grausen nur ausrufen: difficile est sa-
tiram notr scribere. Schwarz setzt sich iiber die tdnare Node*latur hiovreg,
wetrn er freilich in seltenen Fallen wie lfu Boloria arsilache sogar zwei Formen
lalethea ljernrnin9 na.d, ndqaea HIfsB.) ausfiibrlich beschreibt utrd abbildet. Aber
das ist nrohl aur eitre Konzession Itir deD Sammler, der z. B. mil. einet Mzlitacd di-
dyma ts.hecha Bryk oder Scolitdntides otiorl tuahlgre\; Bryk wenig atrzufangen
rviisste, venn e, iiber die Hauptlormen licht informiert ist- Selbst die Namen de!
einzeltren Familietr interessieren ihn tricht, deshalb sind sie \f,ie aue Gattungdiagno-
sen wegSelassetr,

Fiir den schwedischen Faunisten mochte ich troch die Abbildung yon llrelit.,ea
brilornan;s AssmaDn besondeE henorhebea, *eil sie itr rsvenska Fiarilar. licht
beriicksichtigt wurde.

F. Bryh.

RouB^L, J., Katalog Coleopter Slovenska a Podkarpatska lvi-chodnich Karpatl
(C-atalogue des Col6optEres de la Slovaquie et dg la Russie subcarpathique ldes
Carpathes Orientalesl. Pr6ce utenC spoleitrosti safaiiko\,tr v BratistavE. vol. 3
och r5. Praha r93o, Bratislava 1936. Vol. 3 ar tryckt separat i Ptag r937-t94t
(Vydal slovanskj- tstav v nakladatelstvi orbis). 527+.134-363 pp.

SE-a.BRA A. F., Contribuigd€s para o ioventirio da ,auna lusitanica- Ins€cta.
Coleoptera. Mem6rias e estudos do Nluseo Zool6gico da Utrive$idade de Coimbra.
.\-r. r42. Coimbra 1943. xx r53 pp.

BLACKwELDER, R. E., Checklist of the coleopterous insects of llexico, Centrat
America, the West Indies, and South America. U. S. National lluseum. Bull.
r82, pts r-6. (SmithsoEiaE Institution). Washington t944-1949. 925 pp-

Skalbaggaroa tilht ra de ba$ katda insektgiuppema. Fren flertalet europ€iska
lrrder ha ocksa utgivirs kataloser, som i mer eller miD&e utfdrlig form redosOra
f6r de arter, som petraffats. -\tskilliga av de aldre l6rteckringarna aro tru mycket
ofulktendiSa och kutrna anvaodas endast med urskillDad. De senaste decetrniernas
alltmera I6rfinade teknik har ju inoE manga slakten medftirt en hngt Seende upp-
splittrinS av arterna. Tid efter annan komma nya kataloger, som farr itr,rist ofta
ge eD kraftit impuls tiU ett inteDsivare utlolskarrde av landets ,auDa, Sa t. ex.
detr 1939 utkomDa skanditraviska skalbaggskataloSetr, r93o A.rs katalog tiver de
brittiska 6amas Coleoptera (B€are: A cataloSue of the recorded Coleopte.a of the
British lsles. London) och den 1938 utSivna katalogen 6wer Frankrikes skalbaSSar
(Safute-Claire Deville: Catalogue raisoDtrd des ColdoptCrcs de France. L'Abeille.
Vol. 36. Paris). Hiirtill komma ovanderntrda arbetea av Roubal och S€abra.
I)en fiirsttrlmnde ar valbekant fdr alla dem, som haft aDledning s,'ssla med Tjecko-
slovakiets och angransaode oDre.deBs skalbaggar. Han har publicerat ett stort
antal skriiter och b€skiivit etskilliga formet och arter. Katalogen uppraknar de
atrtrellade artema och anger deias totala utbredninS, deras IdreLomst inom om-
radet (summariskt 16r allmennare arter, mera i detalj ftir sallsyDtare), sp dda eko-
lo8iska notisei. hanvisningar till litteratur och ger iblatrd aven beskivrinSar av
arter, {ormer och aberrationer.

Seabra katalogiserar de portu8isiska artema. Hao bygger dervid pa den rela-
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tivt magra litteraturen. Resultatet har blivit en ganska art:ik Jatrteckning (3 2o7
arter), som emellertid ar okritisL och dar oriktigheter lett opptaakas. F6r varje
art 8er I6rf. en hanvisoiDg till det litteraturstele, dAr er! eller flera uppgifter om
dess f6rekomst i Portugal Iinnas.

Blackwelders katalog er ett komplement till Lengs Catalogue of the ColeopteB
of America, north of Mexico (r92o). Den f6rtecknar alla kenda arter, som IOre-
&omma i Amerika s{ider oE Fdrelta Statema (ca 50 ooo). Originalbesk 'ivningarna
citeras och de ISnder, dar artema antreffats, upprakoas. Det ar ett mycket be-
tydelselullt arb€te. -{tt det s€dan mlst bli Atski[iaa defekter, de d€t geller Syd-
och Mellanamerikas {autra, ar lorstieligt. Her ar k:innedometr om maoga slakteD
ennu h(igst olullstanali8.

Per Blinch.

SCrIIERBEET, A., Jatr S$a6merdam. Ziin leveE etr zijn $erketr. 28o sid. 28 pl.
I-ochem r9{7.

Holland har bla[d sina s6ner halt Eenga berdmda natudorskare. Itrte se Ia
av dersa inta en bemarkt plats even itrom entomologieas historia. Man kan nlm[a
Goedaert, Swammerdam, LceurreDhoek och Rumphius. Detr sistnemrde har firr
tA Ar sedan aSnats en galska popular men god biogralisk studie av Balintijtr
(Rumphius. De blinde ziener van.{mboD. Utrecht 1944). SwamEerdam skildras
i en 1944 utkommen svensk dversattDing av Olga Pdhlmantrs bok rJan Swammer-
dam.. Det er en starkt roEantis€rad skildring, som ger oss en levande och katrske
ocksa sann bild av S. som menniska, meo som gair lilsaren l6ga l6rtrogen med S.
som vetenskapsman. Det ar ju dock i den senare egenskapen soE han gr.tt till
efterverlden. Det torde derrOr ei vara obefogat att har fasta uppmarksamhete! vid
ett antrat arbete, d:ir detaljerade studier av bars skrifter och ett rikt kellmaterial
Bett matrga varde{uua uppgifter orn Jorskaren S. och hans arbeten. Schierbe€k
skildlar f66t S:s liv rEed speciell hii.trsyB till hans studier och tar sedatr upp olika
sidor av hans verksamlet till behatrdlitrg. Se t. ex. mdta vi S. soE preparator {i
vilken cgenskap hatr stod skyhirgt tiver flertalet av sina samtida), som atratorl,
som embryolog, som botaoist etc. Kapitlet om S. som entomoloS titrjar Schierbeek
med att framhalh att S. beundrade och berttmde siD laEalsman Goedaert och ej
alls som eltervlrlden velat gdra Aauatrde, sttijande sit pa seDde oskickliga och
illvilliga ttversettare av S:s arbeten, haltiSt och r€gativt kritiserade hooom. I
fdrbiSeetrde me namtras, att detta redao ftamhrllits av N. A. KemDer i ett {6re-
dlag vid andra nordiska entomologrndtet i Kdpenhamn 1926 (Etrt. Meddel XVI
p. t29). Insekter behardlas ju i flera av S:s arbeteD, ei blott i haas stora Bybel
der natuurc. flen det ar i detta senare verk, som vi mttta de bekatrta, Eed talrita
Iigurer belysta skildritrgama av bina, Idrsen, dagshndorna etc- Vid varderingeE
av S:s arbete har man som legel utgett fr,.n hans Bibel, som utkom efter haDs d6d
LZ3Z t738. Schierbeek visar emellertid att vissa av hans uppteckter litrnas realatr
i Historia Itrsectorum C,€neralis (1669). Sa blir det t. ex. S. och ej Malpighi som
herigenom fer airan av att fttrst ha bragt klarhet i gallbildningarnas rltta tratur.
Om detta star sig aven efter publiceringer av alpighis mycket intrehelbnika dat-
Mcker, som tillh6ra universitetsbiblioteket i Bologna, tu emellertid tvivelaktigt.

Pcr Bl;itch.

Caralogus I seclorum Suecioc, ntgl]r'en av EntoDologiska Salskapet i Lutrd
(Opuscula Ertomologica. X-XIV. rg4'-rg4q.

Sedan denna serie senast anmaldes i Eot. Tidsk. (1945 h. r-2, sid. Zo), har
Lunda-tdre[iDten ofdrtrutet arbetat vidare, se att i varje argeng av Opuscula
minst en katalogdel ingEtt. De aro {6ljande: - 

y. Otlhopkla, av KjeU Ander
(kr. r: , fdr medlemmar i Ent. Sellsk. ot75); 1/l. llicrclepido?teru, av Per Be-
nander (kr. 6: -, iesp, 3:75); VII. Hemiplera HetcroPkla och I7Ill- Hcoti?tcra
Hornopt.ra Auchcfiorrh,"r.cha lcictd.ina\, bada av Frej OssiatrnilssoD (pris vardera
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kr. {: - resp. r: 75); lX. ,4rropluta oc}I X. Ple.aPterc, beda av Per Britrck (pris
vardera kr. I: - resp. o:75).

Av fd.fattanramtren framger, att bearbetiitrgen geDomgaeode aol6rtrotts et
landets Iramste specialist pa gruppetr i frega. NAgon grundad kritik kan daddr
ej riktas, varketr mot det taxotromiska eller det geogra{iska innehAllet, is}'nnerhet
som eldre f,,nduppgifter anvants med stor fairsiktighet. Det vorc dock dnskvert,
om ett konsekvent betecknin8ssatt i6r Iraden av tiluatrlitlighet hos ett fynd kunde
infdras. Den basta ldsningen synes vara den, som t. ex. OssiantrilssoB l6ljt: {rege-
tecken f6! osaka f).nd, atppna cirkla! ,atr trov:iidiga men av ftirf. ej kontrollerade
Iynd. Ander daremot anlander ftagetecken med eller utan parentes, dessutom
fylld cirkel itrom parentes; ja t. o. m. er sadan utan parentes kan i vissa Ia[ (t. ex.
D..ri. s i Lycksele lpk) betyda ei fullt sekert fytrd-

Metoden att genom etr stjarna vid arten hlnvisa till fdrklararlde aom,rtniogar
i slutet, er god (den har dock tappats bort Iff Chonhi?Pus ,nortan s och De.tict s
blend. O hoPtcra). trIen ett annat vikti8t dEskemAl vore, att en ordentlig lista pt
synonymer bifogades, vilket nu skett eEdast i B nck's Plecopter-del. Det ar be-
gripligt, att katalogens kolumner ej sldsats bort harpa, men darigenom komma,
t. ex. fdr smefiiirilar, alldeles ldr fi synonymer med. F6r {lera Srupper Seller dess-
utom, att slakt-synonymertra ero nitdvetrdiga, sa stora omm6bleritrgar som pa
senare tid gjorts i deras tromenklatur. Katalogema skola dock ej atrvatrdas enbart
av specialister. .q.v dentra anledning btir den iitrskade synonymlistatr sattas i bok-
stalsordtring.

De tre setraste delama ha engelsk text. Da katalogen i stor utshackning vander
sig till utlandska entomoloSer. maste detta anses vara EmpliSt.

llest vatkomna av de her rcfererade delarna ero utan tvivel dels Benander's,
dels Ossiannilssors Heteropter-del. Det var hdg tid, att f i fick eo mod:irtr svetrsk
fttrteckning dver dessa viktiga insekter. \u lanStar tr1an narmast elter Diptera
och Hymenoptera. .\tminstone skall val Ringdaht kunna fttrmes att snart dela
med sig av sitt sto'a vetande 

caft H. Ltndrorh-

.{DoLF HoRIoN: Kaferkunde fiir Naturfrcunde. Vitto o Nlostermann (Kliibem-
strasse 6), Frankfurt a. II. i949. 292 sid.., 22 planscher, 169 rig. Pris DM. r2.-,
inbundcn r4.50-

DeIr svenska entomolo8iska popularlitteraturer har pA senare ar fett gladjande
manga tillsLott, hul.udsakliten dock bestimritrgsbiicker med m-'"cket kotrcentre-
rat inncheU, sadatra som .Vara Fjarilar., )VAra SkalbaSSar. osv. hos BonEiels. Dar_
emot ha vi etrtru ei nagoo modarn mots!€righet till -{dlerz' sedan lSnge ut8ansra
rsvenska skalbaggar i urvaL (Norstedts 1916), d. v. s. en naSorlunda fullstandig
fauna, dar hu1'udviktcn hgges ei pa systemattken utan pA arternas levnadssatt.

I brist pA inhemsk litteratur av detta slag mottar man nu med Sladje ett nytt
resultat av deD ledande t]'ske coleopterologen AdolI Horioo's outsinlisa arbets-
krart. Det har blivit en fdrtjusande bok, Iull av hrdom, men elegant mh medryc-
kande i formen.

Dispositionen Idljer det geoSse systemet och behandlar autsA stofret familievis,
ftdn Jordldpare tiu Barkborrar; mer standigt kommer IdrI. Iran det enskilda
{allet io pl almenna fregor av stor racLvidd (inom ekologi, fauDahistoria, utveck-
lingsla.ra, bekempningstek k osv.) och behandlar dem utftirliSt. Har:igenom blir
atbctet fullkomligt befriat lran .taxotromisk torkat. Det ut86r err helt enkelt fasci-
derande lisnidg, som varmt rekommetderas warje svensk coleopterolog.

Det er klart, att i den 6vervelditatrde margden fakta mlste fiooas sadant, som
iobjuder till kritik. Negra sadana punLter vill jag h5r ta upp: 

- 
Fi)fI. ansluter

tinger, d. v. s. han Id ekar, att den s. k. skydds&ekteD alls har nAgon betydelse
(liksom i Sverige Dolglas llelin gjorde). Emeltertid, mimikry-taDkens motstan-
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dare ha ej insett, hur obetydligt den skyddade organismcns fttrsprang behttver
vara, 16r att selektiotrerl skall kunna verka, och de ha underskattat den tidrymd,
som stett tiU {6!fogande. Aven om selektionsvArdet ar Hgre atr r % (d. y. s. om
i medeltal r itrdivid mer pe roo 6verlever hos dea bettre skyddade formen av eo
art), vil&et kao va.a n5staD oBtijtitt att laststaUa geDom iakttagelser eller experi-
mert, se koltrmer lik!'51 uoder Armiuionemas lopp detr Synnade typen att slutligetr
vara alletraradaade.

Crrtlalarven skil&as (sid. r87) som ett osk,-ldigt renhe[ningshjoo i m]'rstackeu.
Meo Elisabeti Skwarra (Zool. Anzeiter rg2?; se aveo G,6sswald, Zeitschr. atrgew.
Eat. r94r) har vGat, att detta djur tenom att fortira egg och larver ar etr av For-
,nica rqa's velsta Jiender.

I.bt Slrophosortus fielarlografirnus upprepas (sid. 2r3) utafl kommetrtarer den
gamla hjstorieu, att den artkarakteristiska svarta skutellarllacken skulle titrDas
endast hos befruLtade honor och rtillverkas. av hanen vid kopulan. Sa vitt jag
vet, rirns inget aEnat bel:lgg harldr en Ullmaro's uppsats i Ent. Medd. t3 (Kbhvn
r92o, sid. 163), villen redatr i saEma vol,'m (sid. 33o) effektivt bem6tts av Munster.
F. o. har Esko SuorBalaiDen (bl. a. AnD. Ac. Sci. Fenn. -{. 54. t94o) visat, att artetr
(i varje falt i Nordeuropa) verkligetr er partenogeaetisk och hiploid.

Ti[ bildeo av LamPyris-l^rveD. (sid. 106) uppges, att de ljusa flackaroa pa
tiversidans bakre segmenth6rtr utg6ra l]'sorgar, vilket ilr oliktigt. De larvala l},'s-
organetr sitta pt 8:e bakkroppsledens undersida.

Nagra sifferuppgilt€r iiro, eller kunna l6rmodas vara, oriktiga: sid. 7, 4-6 mm
(ej cm) for Cicitrdela-larvgirgetrs diameter; sid.58, aldern 5oo Billioner ar fd.
karbontideB hir reduce.as tiU helften; i &trgeld torde de beskr:ivoa Curculionid-
artemas an+-al, sid. 2rr, tiira fttrdubblas frAn uppgil.oa 35 ooo (eul. IDms' Text-
book, uppl. t942).

I slutet av Horioa's bok star som ett bilarg .Eioige praktische \I/hke. pr. 25
sidor, ett verde{ullt coleopterologiskt komplement till Eot. Fdren:s rHandledoiDg
fttr insektsmlare.. Med tillfredsstellelse troterar matr dar fdrf:s bestamda oppo€i-
tiotr (sid- 255) mot dem som bedliva entomologi som rFreimarken-Samlrler..

Bildmaterialet ar mycket dkt, har naturligtvis hamtats ur metrga kalllor och
er darigeDom en smula ojamnt. OrigiDalbilder iiro dels kartorna, dels ett stort
antal habitusbilder dtade av C-arl Koch. De f6rra (t. ex. sid. 68-69) ero ej lyckade.
Om mao vill anSe arealer - och ej enskilda lokaler - a. snedstreching (scfuaf-
fering) €Uer toniDg i grett mycket Llarare 5tr de her anvanda kryssetr. Koch's
b der ero delvis utmartta, DoeD teoomgeende har beheiinte. gjorts autfdr grov,
se. att t. ex. Co tharis-afte\ Tafel Xlett ett hdgst fremmatrde utseeDde.

Med Duvarande kuis ar .Kaferkutrde. ga.nska dyr (omkr. 20 kr.). Meo jag vegar
Iorsakra, att i[gen eltomolosiskt iDtresserad Ixrsotr kommer att engra detta
utlagg.

Carl H. Lindtoth.

Nils Bruce: The scatrdinavian species of the genus Oriropprxs Steph. (Col.) Opusc.
Etrtom. Suppl. IX. Lund 1948. 36 sid., 9 {i9., 4 tavlo!.

Nils Bruce ha. aldrig ti.ekat att ge sig i kast med s]'stematiska uhedningar av
svera skalbag8sslekten. Den seDaste geller en latrgc dnskad revision av slaktet
Ortho?rrus. Till f6lid av tidslsget har dea i huvudsak grundats enbart pa no!d-
europeiskt material. Serskilt ,Or uppklara[det av de svArtolkade ar+,erna functatus,wank. 

och ?unctuldtus Reitt., vilka fdrl. nu etrdast med en viss osekerhet vegar
ta stalnitrg till, skulle det ha varit ,drdelaktigt om ocksa melaneuropeiskt Eaterial
statt till l6rfogande. Avelr tolkningen av aromari{s Heer Ar tortfarande ej fullt klar.

Emellertid har fdrt. i 6r'rigt rett positiva resultat. Genom ut(6.liga beskriv-
ningar, teckningar och mikolotograrier av de hanliga genitalorganen har haD h6gst
vas€ntligt u[de.llttat och s5kerstellt bestamniagetr av de olika arterna. Pe, kartor
redovisas deras nordiska utbredning. f itr Sveriges del besta, alla de i Cat. Col. t939
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intagna artema. Dlrtill komma tve nya]. im|roaisus Bruce (fdrut sammanblaadad
med atomrs Gyll. och blunhipes GyIl.) och riglrscers Steph., d€r setrare sydliE och
uppenbarli8en sallsyat.

TuUkont.olldr Bruces om mycken mdda och flit vittnande Olro2rl!,,s-moBotrali
(omkfirg r25o exemplar av de blott millimeteEtora, )tterst svArpreparerade skal-
baggama ha unders6lrts!) rekommenderas at a[e, soE vitja fitnitta tooma till
retta med sHktets nordiska arter. Pe tavla lV saknas fttrklaring ti[ fi8. 6---9, ett
forbiseende som pa I6rI.:s onskan tillrattalegges har: ,it. 6 avser b nniPes, 1i9.7
aloitlts, lig. 8 higrcscens ocfr lig. g atorrra s. Ti, Palfi.

Sr<-{a HoFFMEYER: De daDske Spiodere- Universitetsforla8et i Aarhus r9{8.
Fii! ett pris av 15 d. kr- Iar matr har r98 sidor text med etskilliga Iiguler, mest av
{jerilformer, och 23 larBplaffcher. Alla storljlrilar utoD Dattfl).D, rnatare och
dagrjai ar, vilka skola behandlas senare i rtu namtrd ordohg, aro upptatna och
avbildade. Boken ar sAsom framhAlles i ialedningskapitlet .videnskabel og sam-
lerenr aasedd ltir samlama och vill fdr deEo i'ara ren velklig bandbokr. Alla fjrrit-
beskrii,ningar saknas och bestemningstabelle. aro ban[lysta. \'id vis-sa arter pa-
visas, hur oan kan skilja deE ften neEtaetrde. Endast sadant, som {d . anser vara
av betydelse 16r samlareo vid Jengstetr och bestamningen, har tagits med. Ribb-
Idrgreaiag, palpe. och betr omnarnnas saledes nastan aldriS, lika litet som agg och
puppor. Aven lalveraa aro mycket styvmoderligt behandlade och larvbildema
p5. sex fargplanscher aro ingeBting att skr]'ta med- Det ar sve.t att 86ra larvbil-
der levande, annu svarare de de som hei ero tecknade eftet uppbltrsta exemplar
och manga sedao kompletterade elter meddelanden ften saElare. Fle.a ero fdr-
seErade kopior ur Spulers allbekanta handbok ftatr r9o4. Irrven av Sfier. ocella-
,,rs har fatt ett a[dhal och ett snedstreck 16! litet. Att efter de {}'ra goda textbil-
dema av Iarven till Slau?- lagi even ta Itred den hemska karrikatlrel av samma
lan' pa pl. r9 hade val varit itverfl6di8t. Battre ero fjarilplanscherna med sioa
mest goda reprodDktioner efter fergfoto. om ocksi de flesta blivit litet ldr gultonade.
Tyvarr ha antenaeroa pe flela fiturer, aver av sA stora djur som sphingider och
notodoatider, blivit tredsmala.

varje arts utbredoing i Danmark ges i stora &ag, fdr de flesta arter evetr Dord-
Sraosen i Sve ge, Fiolatrd och Baltikum. Att svenska I-applard delas i Iem lapp-
marker har IdrL f6rbisett, varfdr LapplaDd och I-appmarken jamstallas och nem-
nas omvaxlande. Fiir etr svensk lSsare verkar det derfdr litet egendomligt, da det
t. ex. bade ofl H?1, hurnLli $.h Poe.il. Poquli sz9es, att de ga rcp i l-apmarkenr.
Det ar utrgelar 25o km (a!.stardet mellan Kolding och SkageE i Jylland) emellatr
deras Dordligaste fyndlokaler, i -{sele lappmark ,6I deo fdrra och i Lule Iappmark
fdr den senarc- Aven I5r den svetrske samlaren ero da:emot alla de meddelanden
och goda tips, som ges betr. hur och nir maa best fentar fiar arna och f6der upp
deras lan'er, vardefulla.

Arbetet ar i oktav i pappband med tilltalaBde utstFsel, t,'varr er det btungre,
matta omslaget ytterst dmteli8t.

XNUD JuuL: Nordetrs Eupithecier. ED udforlig Behandling aI de i FennoskaEdra
og Danlaark forckommetrde Eupitheciae Curt- Eupithecia, GymEoscelis. Chloro-
cht'stis (Irpidopt. Geometridae). Itled 6 Farvetavler, 7 Sorttavler, j7 Udbredel-
seskort samt kortfattet elrgelsk Resum€ (With an abridSed descriptioo in EDtlish).
Grave$ -q.trdercens Forlag. .A.arhus 1948. - Se lyder titelsidan pa detta lilla koo-
centrerade arbete. I I6rordet far man veta att antalet kenda arter av denEa Srupp
fran 32 ar 1875 nu aikat till 42. Den fii. amlet mycket intresserade ftirf. har sekert
med Bycken moda gjort detrna sammanstallning, teckoat el. Lopierat de genital-
preparat, so[r uppta 7 pla$cher (tyve!! ej trumrerade, ehuru textetr hatrvisar till
deras trummer) och de larver och puppor s()m rymmas pa 3 pbnscher. F6r att
bitrja med de sistnamnda komma de oog med sin fejtSraatra brokighet att tocka
mangen ung samlare. fttr vilken boke n serskilt ar skriven, att slika erter lai-
verra Jdr att uppfijda dem, och dl ha dessa plaNcher gjort sio E).tta. llen larvemas

1.53
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farger synas rec. vii,l grella och nagra larver ha i hastiSheten lltt en eller ctt par le-
der Iitr litet. !'jarilbilderna ha i allEaDhet bliyit 16r ljusa och matta och i naga
Iall oitenkenBliga. En gelerell skiss av genitalorganen hos bada kiinen med atr-
givande av de olika organens benamEitrg hade varit pa sin plats. Vad vet en try-
vorden samlnre om bursa, ductus s€minalis. comutus, papilla, utrcus, ventrabht
o. s. v. utan ett ord till ledning? Fdr ttrigt saknas pe menga av bildema just duc-
tus seminalis, som hos en mengd arter er * karaktelistisk och avgdrande Iat etr
rett bestemnitrg. Under abb?etiata. meddelar {ttrl. att aUa burcor utom hos de[na
art aro avbildade ftAn ryggsidan. Ilen bildema av bursan hos ;clctata och trisigna-
/ia sytras Eig ocLse vara sedda fran buLsidan och ge sAledes lasaren der felaltiga
uppfatttringe[, att ductus hos trisignaria sitter pa vtnster sida (hos iclrrara, soD
dock har eD ovaditt lan8 ductus, ar deo ej als utritad). Bursatr hos |enosato zr
ej att kenna igen. \id. undata h^r tiirf. tasslat ia sig. Han visste att en undelsdk-
ning av Nils Kraben pagick med avsikt att visa, att tuhilata, i, Skandiravien var
en annan, trarstaende art och skiver der{ttr (p.34): ,Der er Ting, der tyder paa, at
it rilota er to .{rter.r I en rEfterckrilb (p. 146) bekla&r hatr. att han icke kan ge
klart besked on undala: .de Samlere, der er i Besiddelse aI llateriale, har alts,aa
ikke gjort noget ved Sa8en.. Detta ar att tala mot battre vetande. Han avbildat
emellertid under u dala 6-genit^lia av denDa art och g-genitalia (efter Svetrsla
Fjerilar) av dea Dva arten (soE senare uflder namnet lelnoscandica av KDabea
publicerats i Etrt. Tidskr. 1949, p.75).

F6rf. avser, att maD efter hans fjed! och geDitalbilder skall kDnna nA. ftam till
en saker bestamriDg. Detta torde i mAnga Ia[ vara ogtirligt. En bestimdrgsta-
bell sLulle ha grort nytta. \yb6rjaren lar sig geDoE en sedatr att gruppera djureE
och kommer Bivetvis lettare t l ratta med dem, dl han I& etr mindre grupp att
r6ra sig med. ^{tt bara sitta och sla i en atlas fraE och tillbaka och jeml6ra bild
efter bild torde vara mera tids<tdande och mindre undersisande en att genom
negra ord i en tabeu Ia. Atminstole nago[ lednhg vid sitt s6kaade elter artnamDet.
F6rI. menar daremot, att sadana tabeller nestaE aldrig anvendas av lesaren, om
det linnes an\-atrdbara illustratiotrer.

Texten, som ar mycket korHattad, eltersom bilderna skola utgora tyngdpuDhen,
ar tlevligt uppstalld efter ett gemetrs:rmt skema f6r varje art: imago, larv, puppa,
utbredning, och slutar med en litcB utbredningskafta f6r Danmark. I den darpa
f6liande engelska resumdn star ibland annat aE i den danska texten. Vissa lel-
aktighetcr finnas i de utomdaNka utbredoingsuppgiltema. SA.lunda sakras ej
hauofthiala i SveriBe, linariata. gar blde i Sverige, Nolge och Finlard rordligare
aD till Gdteborg, insigniala h'ar ej sin nordligaste f6rekomst i Danma.rk (as 16rI. sa-
ger i den elgelska, ej i detr danska texten) o. s. v. Allt detta hade fttrf. kEnnat
iihemta i de i hans bok avtryclda ldrteckningarna 6vcr de fennosl€odiska Eupi-
theciae, \'ilka kompletterade t.o.rn. rgi?, pe b€garatr stallb till haDs tjaDst av
Knaben, \ordstrdm och Grdnblom. Vid otph ab seget Iatrf., att deo ftt6t av He-
ring 1932 httjts Iran aberration av s&bumbla.ta till egefl art, Detta giorde w. Pe-
tersen redatr r9o9 16r I och Dietze !9r3 16r at, som stAr att lesa i dessa fdrfattarcs
arbeten, vilka aro upptaSna i Juuls litteraturfatrteckning-

I slutet av boken finnes en nl.ttig kronologisk tabell 6ver larvernas och fiar ar-
nas uPPhadatrde semt larverDas qariD$vaiter. Korrekturlasningen kunde varit
battre, sarskilt ha auktoGtramnetr blivit maltratelade.

Man skulle garna !'elat vara mera positiv i bedatEningen av resultatet av fitrf:s
atrstrengnhgar att astadkomma eD fairstklassig handbok {iver dessa av samlare
alltlttr litet omhuldade smematare. Han borde ha isskrenld sig till sitt eget latrds
fau[a, satt sig mera iD i sitt amae och grundligare studerat litteraturen. Man Il,
intryckct, att haD haft fiir brettom att fe arbetet i tryck. Svagletema till lrots
fr.r man hoppas, att den lilla vaclda, tFo8rafislt pekostade volymeo (r48 sid.,
iabereknat planscheroa) kommer att skalla itrt essenter Ltr de sma. Iascitrerande
matarna, savida ej priset - 30 d. Kr. - lagger hinder i vagetr.

Flithiol f.otdst ;m.


