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Det ar omorliSt att inom det begransade utrymme, som ster till buds i denna
tidskrilt, lamna en ens tillnermelsevis irttiimmaEde receDsion av det omfattande
reta$de 

- 
bade av fakta ()(h teorier som prolessor Thienemann, eD av sam-

tidens treEste limnolo8er, sammaDf6rt i sin nyss utkorDra iuponerandc bok 6\'er
de europeiska s6tr'attensdjurens utbredningshistoria. Avetr om man helt fbrbigfr
dc me[ga partier, som icke berdra entomologiska sftfsmll, mAstc en recetrsion
bli taDska summarisk. Boken inDeb?lller emellertid sa mycket av allment intresse,
att en aDmalan aven i en entomologisk tidskrift kao anses val motiverad, och en
stor mengd ockse svenska insekter och vatteflkvalster bli fitr dvrigt fdrcmal farr om-
nemnande.

Etter ett itrledandc kapitel om ,4rlsis ocuroia som exempel pa hur ett limnologiskt
djurSeografiskt problem ldses, redogitr r6!f. fatr vissa principfrl8or och defiritioner
samt fdr de olika djurg€o$afiskt viktiga Iaktorertra inom och utom organismen,
sesom de ekologiska YalenseD och dess konstans, tideo, topografien. liuset, tem-
peraturen, vatttrets kemiska sammansattdDg, biocetrosen m. m. och dessa fak-
to.ers betydelse ur utbredningss)'npuDlrt. Htr kommer fttrl.. traturligtvis ()cksi
irl pa del aktiva och passiva spridningens omfattning och de olika transport-
medlen: vitrd, vatten, Iaghr och insekter.

Nlsta kapitel handlar dcls om de mvcket elderdomliga, arkliska {ormerna i
s6tvattenstaunafl, kvarlevande rester av en tidigare djurvarl(l (exempel: luDg-
,isLar, talrika kreltdjur, slsom Balhy ella m. fl., dlremot inga insekter), dels de
preglaciala fornerna, som i sin tur omfatta urinvenama, dit de holarktisl-cirkum-
pohra, de eurasiatiska och dc genuint europ€iska artema reknas, och de pregla-
ciala lelilrtema, vilka till stor del aro tertiera.

Ur eotomolo8isk s!,npunkt inlressantast torde de al'snitt vara, som rdra istiden
och dess inverkan pa vrtvattnets djurvartd. Behandlingen av hith6ralde Iregor
er mycket utIdrliS och i stor utstrackning tillamplig aven pe landdjuretr. Ett
schema med angivande av tidsLlngden lamnas 16r de olika istiderna och inter-
glacialtidema samt en utrcdDing av relikt- och sp€ciellt glacialreliktbegreppet.
Som b€kant til:impade den om utforskningen av Schweiz' s<ityattensfauna s)mner-
liSen Idrtjante limnologen Zschokke ett ganska vidstrackt rcliktb€gepp, mot
l.ilket voD Hofsten och Ekman gjort Iagatrde invladtringar. Till detta nya glacial-
reliktbegepp ansluter sig i stort sett {)ch med ratta Thienemaon. Betrallatrdc
temperaturlaktorn ar han d(rL av samma mening som Harnisch och ansei salunda
att man kan tala om cur]-terma glacialreliktcr. Mot detta betraltelscsatt mAste
jag liksom tidigare (1927) itrlegga piotest. Thienemantr tar endast sikte pa att
cn glacialrelikt skall ha kvarlamnats .onter eiszeitlicher lrerheltoisseor; d;ilelnot
bch6ver detr ifraga om temperaturkrayet enligt honom ej aIIs vara rugot stetro-
termt kitlddjur. F6r e8en del anser jag ett snavare glacialrcliktbegrepp vara rik-
tigaie.r Jag katr Iortfarande icke inse att €urvterma arters {airekomst erempellis

r Att arter, vifta pe sira reliktlokaler iro stenoterma kilddiur (t. ex. PIa-
natio alpiul, r h68rj,'lleE (der de iu icke aro reliLter) aro termiskt mera iodifiererta,
ar beLant men inltu€Br ic&e pe resooemantet.
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i Iellaneuropa kan settas i negot som helst samband med istiden eller att deras
nan'aro dar skulle bc.o pl deana- De ero visserliSen kvarlemnadc dar uoder
klimatiska fdrhalanden, som voro olika nutidens, men de artertra aro eDryterma,
:iro de ju ickc och ha ej heller varit buadna till Slaciala fdrhelhnden. Enligt min
mening btira dessa euryterma arter istallet anses sesom urinnevatrare i liLmans
mening; de ha i egeoskap av euryterma mdjliShet att {ortfarande trvandra.
I)cras {tirekomst ar alltse icke rtrur so zu verstehenr, att de kvarlamnats under
istider. Icke blott kunna de lortlaraade in\.andta. de t('ra ocks, ha funnits i
l\lellaneuropa eveo om vi icke dar bade halt en istid. -\tt kalla del! glacialrelikter
cndast derfdr att de upplevt en istid utan att de alls pe nagot vis varit beroende
av denna aoser iag vara oriktigt.

f'at.f. uppdetar de europeiska r'atteadjureo cfter deras I6rekomst utrder istiden
dels i nordliga resp. s)'dliga israndarter ('trdrdliche und siidliche Gletscherrand-
formetr.), dels i sadana, som tillh6rde den s- k. Slaciala blandJaunan (,glazialc
llischfauna'). Denna indelnint har ju i stort sett sitt berattigande aven f6r land-
faunan (e\empel: menga insekter). F6rf. Iattar som svnes begrepp€t glacial bland-
tauna sna\.are an Zschokke, som dari inbegrep even israndformerna.

Till de nordliga israndlormema hitra framfdlallt de arktiska stitvatteflsdjuren
lomfattande bI. a. mAnga inseLter och vissa hydracariner, de senare dock mera
iistliSa; exempel Hirolorus ar.li.us, -1.aly?tonotus .iolaeus), vidare de arter,
sorn fran Fennoskandia ge m. l- m- IatrSt szlderut men som sakaas i Alperoa (hit
cn stor mangd insekter och hydracarinei, sAsom Colt'rrbrrrs Payhu i, Altiene-
tannia schemrti, -Yj,rtorolrrs -dillrnannil. TiIl de sydliga israndanema, vilka aro
l)etydligt talrikare, h6ra s]-nnerligen merta hydracarincr och insekter. Till d€n
{laciala blandfaunan slutli8en kan man raL[a alla allmant palearktiska aiter,
med undantaS alltse av sen- och po€tglaciala iovandrare fran 6ster. vaster och
siider samt naturlittvis ockse av de recenta inyandrama.

I sarskilda kapitel behandlas Ostersidomradets glaciala och postglaciala utveck-
lingshistoria och de s. k. rBaltikuEdjrreBr, sjiityplaraD, de boreoalpioa arterna
samt de olika tidsperioderoas tillskott tiU detr europeiska fauDan.

I)rof. Thienemanns arbete vittoar om en syaDerliten iDSaeDde bekaBtsLap mcd
den europeiska {auoan och en enasttende litteBturkennedom. Det sammarfdr
fran ett ota.l kaUor och med stdd av eSoa undersokningar inom de mcst skilda
omradeD av limnologien pe ett ,6rtjansttuut och Lritiskt satt ett kuftkapsstoff,
som icke torde ste tiu buds i nagot annat arbete samt meddelar pe alla puokter
(le sista resultaten. till Yilka forskningen kommit, bede ifraga om falrta och tolk-
ningar. Det al slutas med en m]'cket omfattande litteraturf6rteckdtrt pa ej mindre
en {6 sidor-

f-irr varje limnolog ar artetet oumbarligt, mcn det kafl pa det varmaste re-
kommenderas som en viktig och vardefull Iektyr aven fitr djurgeografeD och
cntomologen, de manga av dc fragor, som behandlas, aro av generc[ betydelse.

O. Lundblad.

Svenska Djur. lnseLtema. [inder redaktion av lektor Iil. dr C. H. Lindroth
och professor Giista \otini. Haftetra 7 ro. Stockholm r95o. P- A. \orstedt &
Sttner. kis pr hafte kr. 5:75.

I (rch med tionde heftet ar owanstaende lerk lru fuubordat, och llterligare en
hcl del intreisanta insektt!?er pa.asera re\'. Fdrfattare och amnetr aro fttliadde:
Palmdn shiver om lysmaskal och bladbaggar samt om de olika rmaskar. mao kan
firna pe str6n. Palm om knapparc, RolI lirogerus om praktbaggar, laDghorninsar
€h grawsteklar, Tullgren om iuog{ru llaria lyckelpiSa, I-andio om d}.agba88ar,
(,llonborrar, guldbag8ar samt ekoxen och noshornsbaggen, Nyholm om bladbockar
(,ch vivlar, Heqvist om barktrorrar och gallsteklar, Mathlein om inomhusskalbag-
sar, Tjeder om harkrankar, Brundin om myggor och knott, Kjellander om gallmyg-
gor och harmasken, Johansson om bromsa.r och styng. Kullenberg om flugor, Er-
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landsson om hutilor och vildbir, Hasgelrot om getingar, Forsslund om m),ror,
Helldn om parasitsteklar och Lindqvist od bladsteklar - som slDes ett mycket
omvLxlande itrnehAll. Sista haftet avslutas med en systematisk 6versikt av in-
sektordningama med kort karakteristik av desamma, vidare litteraturhtrnvis-
ningar f6r ytterliga.re sjalvstudier samt ett sakegister.

-ftiklarna Iylla val sin uppgift, de iro samtliga instruktiva, Httlasta och veder-
htftiga om ocksa icke a[a lika lediSt skrir.na. Illustrationsmaterialet er olta bra,
i flera ,all dock medelmattigt och ibland datgt. Fdr den, som icLe pa l&hatrd
katrtrer till djuret eller sett det i levande livet, ar det t. ex. svert att fe nAgon upp-
Iattdng oE hur en Cassidalarv se! ut (jft bild sid.47r). Bilden av etr museiarger
er rena Il.<eringsbilden och Iulkomligt verdelds (bild sid. soT). Hur huvudet och
serskilt slrabeh se ut hos asflugaE far man ej heller nagon riktig fttrestelttritrg om
(bild sid.56) och Lnappast heller om,korgeD hos tambiet (bild sid.569). Skada
ar ocksa att den utmiftia bild av sn]tbaA&n, som Iinnes pe omslaget till hefte 3,
\-id reproduLtion pa sid. a85 utlauit mycket simie; liknaDde galer harkrankbil-
den pa' haltesomslag 9 och dess reproduktiotr pe sid.5r5, dar den bli!'it mycket
mera jemngra och kontrastlds, \ilLet Ar sa' mycket egendomligare, som det i bada
Iallen tycks vara samma klich6, som aflvents. Som allment omddme kan segas,
att ocksa flera andra bilder aro en smula flir jamngra i tonen, mitjligea beroende
pa papperet, \ilket val dock hade kunnat upphjelpas genom he.rdare klichC.

Nagra ,elalrtigheter bdra ocksA rettas. Sid. j74 sl& Tra.chLsd serratula istllJel
fbr Tldchusa s.fialtlac. O$ Soq?rda scdtaris *Ees sid.453 att den form, som ut-
vecllas i bj6rk, har ljusgra bottenferg pa ttukvhSarna. Detta ar icke dktiSt, och
.iag har sjalv kleckt flera eiempla! av artetr ,ra.n bj6ik med detr vaoliga, klait gul-
Brtina Brundfergen. Flrgn,'ansen hos detrtra art har holi8en alls intet att ska{Ia
med artetr av den ved, i yilken larven utvecklas. FunLtionen av den mekaoism,
knapparaa begagna sig av litr att i rygglt8e komma pA beDen igen 5i kanste entru
rj i detalj klarlagd. meo skildringen a\, deflsamma sid. 4or-4o2 stimaer icke helt
med yad man Eumera tror sig veta. \!an anser naBligen att det i f6lsta hand tr
en plittslig t!,DgdpunktsfitrsljutDiot, som ldradeder sprlnget. Sid.635 saga^s

.io ooo skalba8garter vara kanda- Skulle st vara ,alet, skulle ii med vara ca { ooo
svenske arter kunna skrlta 4ed att Ata trastan r,/r2 av varldsfaunao, vilket iu
lr! orimligt. I sj va verket torde antalet rumera vara ca 3oo ooo, och enbart
\itlerna (Culculionidoa) otufatta mellan 60 ooo och 70 ooo arter.

Det ar givet att man i ett stort verk som ovarstS,eode alltid skall fiDDa sLel till
cn och anna[ anmltkniat- lfen man Lonstaterar ocksl, till sin Sladje, att det er
en stimulerande lektF, som nu bjuds den svenska allmenheteo, och vi Ie hoppas
att rlnsekernar r6na detr uppskattning, de verkligetr f6rtjena samt bidra till att
g,6ra studiet av entomologieD populXrt i allt vidare kretsiar.

O. Lttdblad.

Tve arbeten dver Alpenras ladektfauna.

.{Lors 
.W6RNDLE: Die Kfer vod \ordtirol. rschlem-Schriftetrr (!'er6ffeDtlichungen

zur I-aDdeskunde Tirols). 64. Utriv€Eitats-\rerlag Wag,ler, Innsbruck r95o.
388 sid. Pris il6terr. Schill. 78: - (ungef. 20 kr.).

HErNz JrNETscsEI<: Tieris€he Succesionen auf hochalpitrem \euland. Berichte
Naturw.-MediziD. Vereitr. 48-{9- Uaiv.-Verl. \\'agner. Intrsbruck r94e.
(Itrger avea i ,Schlem-Schiiften, 67.) 2r5 sid., 18 ,i9., 16 tab., 30 fotog!.
Pris 6sterr. Sch. 58 (urgef. r5 kr.).

Bada dessa synnerligen verdelulla arbetel behaodla faunan i Nord-T)rrolen,
(1. v. s. den 6sterrikGka delen. \aturen ar har 6vervAga[de alpin (latsta punkt
5oo m 6. h.), och en skandinavist entomolog Ier rika til[euetr till iam{tirelser.

lvdrndle's bok trr en kritisk sammanstallning av alla irom omradet kinda
colcopteH.rter. Delas atrtal, 3-593, er n1stan lika stort som heh vart lands, ett



22s I- I T-I'I.] R IT I'R

haudgipligt bcvis I& hur mycket rikare laurlan ar i Alperna etr i Nordeuropas
IjaUtrakter. Mysket verdelullt tu, att fdr alla ekolotiskt eller diurgeografislt
serskilt iotressanta arter samtliga fyndorter medtatits och en skildrinS av levDads-
sett och vertikalutbreddtrg giyits. DocL hade det varit iinskvart, oB samtliSa i
alpina regionetr (ovan skogsglatrsen) ,utrna arter pa nAgot sltt utEerkts, vilket
kutrnat ge adedtring till etr givaDde jemfdrelse med motsvaratrde eleaent i den
nordiska launan. I ett idedande avsdtt ges dcls en historik (iver omradets coleo-
pterologiska utlorskning, dels etr samma.D{attande e&ologisk-djurgeogralisk aaal)5
av faunan. Har behatrdlas bl. a. hd8alpiDa arter, vermerelikter, mFmekoliler,
nidikoler, nyinvandrare och slutliten vissa arte., vil&a som imasines upptreda
blott under den kalla helftetr av &et. Uta! tvivel er nu Sord-Tyrolen, jamte
det av FraDz (1943) ingleode uDderstikta Glockner-oE adet, den i coleopterologiskt
alseetrde bast ketrda deleD av rllpema.

JanetscheL's arbete behaDdla. ett problem av allra stiirsta iotiesse f6r nordiska
eotomologer: fautraDs iovatrdring pa frilagd mark itrvid eB vikaode glaciei. Under-
sirkDitrge[ har utfdrts i Otztaler Alpetr sydvest om Innsbruck och i t6Eta rummet
oElattat EarkJauDatrs n akroGkopiska elemeDt. Itrs€ktema domitrera Daturligtvis
i Eaterialet. dartrast spindeldiur och my' apoder. - Liksom i Nordeu-ropa ha
,\lpemas glacia.rer uEder senare Anioodetr befuanit si8 i re8ression, avbruten av
kortvadga tamsttitar, dA sakert daterbara endmo.ene. bildats. Janetschek utgar
frabst freo tre moranliiier, av oBkring 20, 45 !esp. 90 Ars llder, och har genom
noggra-Ena, Lvatrtitativa prov laD8s upplatda profilliojer vinkelratt lrln iskatrten
lyc&ats faststalla, i vilken ordnhg lauDatr koloEiserar den utsmllta marken. Ser-
skilt upplysatrde ar den stora saBrnaBlattatrde tab. 6 (mot sid. 84), soE visar aerma
ordningslitljd {6r de storre djurgrupperDa. Piotiarema ha visat sig vara: Collem-
boler, spitrdlar, Diptera, Coleopte.a, i tru nemad tidsl6ljd. Detrtra ranSordtritrg
ar i varie lall fitr hsektemas del densamma, som - geogratiskt - t ler Ittt djur-
gruppernas {ramtrangande mot polerna i arktiska omre.den. Iote oiost dlrfdr
skuue det vara av hogsta iEtresse, otlr lragotr uog oordisk torskare ville geBoml6ra
Janetschek's arbetsprogram vid ratrde! av nagotr sLrumptraode glaciai. Han slulle
dessutom som utSlnSspunkt kuDla aovenda de flora-successiooer, som bestrivits
av Fagri (BergeDs }tus. -ltrbok 1933) vid Jootedalsbraen i \orte. I s]'trDerhet
skuue vi genoE en sadan utrden*tkning IA en konkretar€ bild av detr s€Dglacial,a
IautraDs vandringar i \ordeuropa. 

carl H. Linalrcth.

En lihlechning incl XoriLns ,ni.roleqidoPlera. - EntodologisLa b)+esforeoingea
i Helsingfors, dea eldsta eotomologiska sammaislutningen i Finland, utgav under
r93o-talet en IullstSodig I6rteckning dver Finlands insekter med poangvardef, an-
gviande resp. arteIs bytesvarde. F6! nAFa ar sedan paboriade sagda l(rrening en
ny serie, upptagaDde jamvel Sverises arter med poengvarden, varfdrutom sada[a
arter. vitLa tills vidare icke aomelts fre,n Finland eller SveriSe, men peheilats pa
atrgrensande oBredeE, Daumaik, Norge, Baltikum och Ostkarelen, voro medtagla.

.{r 1944 utLoo ,drteckningeD 6ver storfjar ar rcdrSerad efter dessa nya prin-
cipe!, och ou ,&eligger i korrektur erl lorteckning 6ver smafjtrilar, tEnumeratio
lnsectorum FenEiae et Sueciae, I. Lepidoptera, 2. MicrolePidoptera., F6rteckniESen
upptar r r85 arter lran Finlald och r 389 arter Iren Sverige. 98 i Fi[land lunEa
arter ha iDte anlDelts ftao SveriSe och 3o2 i Sverite antrallade arter ha inte anmalts
Iran Fialand. Derutover upptagas 156 arter {rAn 8rannomradena. F6rteckningen
har kontrollerats och de svenska poeBgvaldena angetts av dr Per Benander.

FdrteckllingeD kan anvendas iote blott som handledning 16r samla.e utan aven
till Damtretiketter i samlingaroa.

Publikatiotren kan b€stallas lreo Helsintfors Entomologiska BytesfdreninS.
\orra Ja.rtrvlgsgatan r3, Helsingfols, 

R- ()llet-
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Sla,tens *-alumeteflsha4ligo F-orshnints'1/,ds,r/sboi (r948-+9). 3. argatrten.
Nordiska BokbaEdeln, StockholE !95o. r53 sid. Pris 5 kr.

Som bekant erhAlkr trumera Entomolotiska F6r€Dinge[ sitt statsatrslag, bade
fdr Ent. Tidskr. och ftir Svessk Ios€kt- och Spindeuauna, Senom Naturveten-
skapliga Forsknhgsre.det. Den arliga redog6relsen Idr denna institutiotrs verk-
samhet mest, derfdr vara av intresse {6r vera medleEmar. I ar upptrader den i
ny, tilltalande Jorm, med delvis utfdrliga och 1'al ilustlelade redogdrelser fitr \'issa
av de lorsknitrgar, som utrde$tdtts av RAdet. Tre av dessa ha entomologiskt itrne-
hall: \ils-Bertil Palm's uDdersitkniDtar 6ver vitalfargamoen, Ivar ^{grell's itvcr
insekttoetamorfosens t,'siologi (uttitrda pe. Co iPhota och Pholera), och slutligcr
Bertil KullelberSs etmilstone fiir StocLholms-entomologerDa valkenda studicr
6ver Ophrys-arternas poUioation.

Det har naturligtvis ocksa sitt stoG iDtresse att iakttaga, hur de ston belopp
som Staten sta[er t l Radets ftirfogaDde (r ooo ooo kr. td, Iorsk-ning, 3oo ooo fiir
publiceritrS, irligen), utDlttjas. De bAda Iorsta eren elter RAdets tillkomst radde
gyllene tider {6r natudorskarna; avetr vetenskapatrde rl6shastarr kunde de Ja stora
anslag. Metr man Iitrtrer av f6reliSgande redogdrelse, att de statliga irctitutionerna
alltme. utn,-ttjat medlen, bl. a. ftir iffitrumetrtktip, och hur samtidigt Staten till
Redet i allt st6rre utstre.kning 6versetrt anslagsaskanden, som borde ha behandlats
utaDfdr dess ram. Det a! selunda sjelvkla.t, att det stora, till -{lbatross-expedi-
tionefls efterarbete beviljade beloppet (60 ooo kr.) iooeber en stark ffisamrhg i
tit'riga stikandes lage. Pa. tiLDande sitt har den starkt fluktueratrde posten till
doLtorsavhatrdligar vissa Ar starkt inkraktat p,. tt!.riga publikationsanslag. Dock
lar h&vid etr litrbf,ttring nu h4 infdrts, i det att dohorsavhatrdlitrgainas konto
skilts ut fdr sig. ..lislaget till icke-periodiska slcifter L ldlvAnansvant Hgt.

Det itrtryck, Bran hittills fatt av Naturvetenskapliga Forskningsrldets ve.k-
samhet, e.r, att det Idrvaltat sina uppgifter med stor skicklighet. De redande miss.
forhelhtrdena mtrste freBst tillskdvas direkiv flen Staten. llan skulle dock
tinska, att RAdet vi[e ta iDitiativet till ell lllera diek kontakt med den sorn s{iker
anslag, helst sa. att denne personligen itrfitr Redet eller trAgon dess representant
Iinge redogdla ,tjr: sioa ,orskDiugar. Papper innehalh aldrig hela sanninSen.

Call H. Lindroth-


