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Smtsh Insahtlauna. Utgiven av Entomologiska {dredngea i Stockholm. 9.
Skalbaggar- ColeoPteta. Kortuingar. Fam. Staphylinida€, utrderfam. l\{icro-
peptinae, Pbloeocharinae, Olisthaerinae, Proteininae, Omaliitrae. Av Thure Palm.
P.is kr. 5 (fttr fdredDgsm€dlemmar kr. 4).

FreD sitt insektsamlandes beglmnelse oinnes mdjligen en och aDDaa med under-
tecknad hurusom man ,Angade och behtttl nastan allt av insamlade skalbaggar
med undatrtag fdr de manga smarre kortvingaflra, staphylinidema- AIlt var
roliSt utom dessa, som matr nog ocksa ldrtvivlade om att nagonsitr fa tramr pa,
etminstone med egetr hjalp. Pa sa satt Jatrns i samliagelr representanter faf de
flesta farniljer, sarskilt fdlstas langhordngar, jordlarpare och heteromerer, men
inga kortvitrgar alls utom kanske de stairre, t. €x. Creophihs oc}tr StL?hylihus-

Det blev ju anDat sedaa, e.tminstone vad underteckaad betre{far. Inte mitrtrs
jag hur jag kom itr pa dessa smrstaphylinider, minns endast att det var med mycken
moda som tilagnatrdet av artkannedom inom den gruppen fortskred. Och sa
slutade det egetrdomligt nog med att i samlinger aro just smastaphyliniderna
J6retddda med det st6rsta antalet er.emplax, nagot som har sin psykologiska
I6rklaring i det J6rha andet sotn kanske ocLsa andra samlare aktgivit pe, att
just de slakten och arter som man meste arbeta itrteDsivast med krava det rikaste
materialet, intran man blir klar pe att t. ex. detta iir deo artelr och iIrte deD mycket
lika narstletrde, medatr det av de paranta, httbestamda arterna blir Iii'rre exellrplar
i ladoma.

l/id besuimoingsarbetet hade malr bI. a. Reitters Fauna Germatrica att ge
efter, och katrsLe ocksA J. P. Johansens Rovbiller. De unga entomologer som nurnera
kasta sig io pA studiet av staphylidderna ha kaosLe iDte lyckats skafla sig de
bdckerna. De aro hanvisade till att aDlita aldre koleopterologers hj:ilp vid besteE-
niDgen. Saknaden av hithirrande litteratur har katrts sv5i, och det even f(tr defl
som aga de tramnda och andra skalbaggbdcker, darfiir att i dem saknas en hel
del av de arter vilka leva inom vart lands Braoser sairskilt norrut meII inte alls
tillhtira Daomarks eller Tysklands lautra och likast de ej fe' vilka rtillkoEmitr
uader senare ertiorden och vilkas b€skivnitrg :ir att sdka i deo ej latt 6ver-
skedade tidskdftslitteraturctr.

Nu ar den bristen pe' vag att fyuas. Thure Palm, som er en av dem vilka jag
hade gladjea att vid beg]'noatrdet av halrs samlarverksamhet kunna vara till
hjelp da det gallde att vitrna klarhet ttver en och aDnaq Atheta-ai. el1,er annan
smLstaphylinid, vtulnell Thure har nu sedan bnge itrte bloft natt den lulstandiga
beha6Lliogen aw dessa liksom av andra sverbemashade Brupper utan han bar
omsatt sitr kunskap i praktik, till hjalp Idr an&a, genom att f6ra in i serien Svensk
IDsektfauna ockst staphyliniderna. Visserligen ha.r haD Iardiga, eUer atmif,stone
{ran trycket {att ut, endast de fem underfamiljer tr{icropeplinae-Omaliinae, som
sta i b6{an av kort\ringamas system i modem littelatur och ingalunda irrymma
de mest Liokiga av staphylinidema. tr{er det fintrs intet tvivel om att Palm skall
klara ocksA aleocharinerna, detta crux fdr se manga. Det skall bli intressart se
hur han kommer att bli herre dver svenghetetr med dichotomisk tabell ttver t. ex.
ll,/,rrd-uaderslakena. Svanghetema med artertra Lornmer hao naturligtvis att
kisa med tecknitrgar av sekundara katnskaraktarer, de utmarkande sadana {imas,
antrars med teckniogar av gedtalia. Pa-Im iir ju, det veta vi alla, en saker teclnare,
flyheot metr troggrann i det falet Iiksom vid nedskrivandet av iakttagelser och
rdn, vid nyb€skriyniagar av arter, kritiska utredningar o. s. v.

Den fdreliggande delea ger redan den utmiirkta prov pA hans kunraighet i de
n:imIlda harc€endena. ]Ian marker att dessa djur kan han, har har granskat
€x. av dem alla med hetrsyn till litteraturen om dem och aveD sett trya taxonomiska
detaljer samt bildat sig en upplattnirg om dem, eu uppJattoiDg sora Jai drstiiLta
uttryck i iive$iktstabeUer och diagtroser och kommer Iram. som peEonliga erfaretr-
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heter betreflaDde le!'aaalssatt o. s. v. En stor del av de maaga detaljteckEingaroa
aro origitral, i annat IaU hamtade u! albeten som tilllmpa moderna. metoder och
betrahelsesett, t. ex. Brutrditrs Arh.ta-stndier. De aro egnade att i alla kinkiga
{all bidraga till att hjelpa den kunskapstti.stande titl retta. F6r deE som vilja
8e sig i kast Eed de av Dybdiaretr fiuktade staphylinidema ar det ovarderli8t
att Ie sammadiirda pa ett stalle alla v& Iauna vidkommatrde arter, 16r vilkas
uEedatrde vi al&e varit hanvisade till att sttka i dea splittrade tidslaiftslitteraturen.
MAtrga exeEpel som belysa detta skule i den Du utkomDa deleD kuDna aafdras,
men det kaB vara nog att namtra artertra av Phloeonomus Pr.stIrl,s-giuppeo, da
tva av de tre inte fionas hos vare sig Genglbauer, Reitter eller JohaDsetr, eller
Proteinus-attefiia, av vilka inte Bitrdre etr 3 iEte llo tillJinnatrdes hos nemnda
f6rfattare metr hos Palm kutrna sakert ideatifieras rDed hralp av bAde text och
bild.

Uti,'mEet tilater ej ut{orlitare omneoaande av det trya haltet av SveDsk
insektfauEa. Ett pa.r detalianmer}liagar Ee. dock ttiras. D,, Jdr{attareo om
Arrthobiufl, torqtalum sl6iYet att de ftirsta sveDska fJmden av deD arteB tjordes
pa Igzo-talet (PalID) och att den rtorde vara en ftAtr DaBmarL ryinvandlad art,
som ei var kaDd p! Thomsoos tid men som tru flerstades ar alman pa lokaler
dar Thomson flitig sarnlader, se exemplilierar detta svarigheten da det galer
att ,ttra sig i dylika iavatrdritrgsfragor. Arten faoDs nlmligen, slsoo jat sett,
redao i framl. B. Varedi i HaJsingborg (fttdd 1855) saBling i ex. frtu SkAne men
{elaktiSt bestaoda li}l A. Marhami Fauv., utrder vilLet tramn der orniamns i
EoL T. r9r5 - av mig, lltatr att dtekt dttelse av Damnet sedatr koltrmit i
tryck.

Betreffaade det rent sprakliga reagerar atEiostone underteclnad avgiort
r'rot substaativet ruppskyb, etr dadsm som iir ny och oD6dig, de vi ju Ltr begrep-
pet ha det av Semander inldrala riL'iftr euer diiftraEdr, Deo serare samuraosett-
, ogsleden i det darcka ,Opskyll motsvarar ju itrte till betyde]setr den i den svenska
DybildniDgen ruppskyl..

Arrton Jonsson.

Vrcror Iilusex: Biler XIII. Clavicomia r. Del. Datrm. Fauna, utgrvet av
Darck Natulh. Foreaiog. 8d.55. 228 sid., 25 fig. cads Forlat Kobenha\.tr r95o.
Pris kr. r4: -.Det hai blivit ea ntstaD sjelvkla! sak, att Victor Hansels ska]baSgsdelar i
DaBmarks Fauna lro att anse soo ett mtioster fair handb6cker 6ve! Coleoptera.
TiU deDna upplattDitrg bidra.r bl,aad annat det sakika och vederhaftiga inDehelet,
de rediga och praLtistt uppstallda bestlmnfugstabellerna samt de utmA.rkta illustra-
tiotrema, som pA ett fdrt flligt strtt komplettera texten.

Detr tru utkomtra vol,'metr Clavicomira r. Del javar pa intet satt detta omd6Be.
Deo behaadlar bland annat flera av vara svAraste skalbaggsstakteo , s'soIJn E?u/aea,
Meligethes, Cly?lo?hag s och Alorraria, cx.h * ei minst derigenom alldeles serskilt
vllkommen ocks! Ittr Branntlademas coleopterologer. Skulle man frLn sveffik
s]'nviakel uttrycka aatot 6oskeE6.[, vore det kanske att etrtru flera syd- och mellan-
sveDska metr i Danmark ej atrtraffade arter medtagits, varigeDom bokeD kunnat
vintra e.n stdre spridaing bland vara sadlale. luan saktrar i denna del ockse Sven
G. Larsso[s utomordentligt vardefulla larvbeski!'linga!, som atfdljt oarEast ftirut
utgivna vo\rmer. Men mdjligeB tas de med i nasta del, i vilkeo Clavicomia avslutas.

Thttrc Polrn.

ADoLF lIoRroN: Faudstik der mitteleuropaischea Kefer. Bd. II. Palpicoruia-
Staphylitroidea (ausser Staphylioidae). 338 sid. \rittorio l(lostermann's f6rlag,
Frankfurt aE Maia 1949. Pris DM 25t-.

Detta utg6r fortsattninger pe ett stort plaDlagt arbete, fdr vats slte och upp-
stelhhA Carl H. LiEdroth trarEare har redogjort vid aamalatr av det ftirsta batrdet
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i dentra tidskrift, Arg.62 ltg4tl, p. 185-!86. I fairordet till derl nu utkonna delen
shiver 16rI.: ,Das Manuslaipt alieses Bandes war zu Etrde des Jahles r94r Iertig;
zu Weihoachte[ r94r lageE schon die erstetr Xorrekturetr de, Palpicomier vor.
.{ber der Satz verz6gerte sich allzus€hr. Als er im Jahre 1943 etrdlich ,ertig war,
gab es kei! Papier dehr ,iir den Druck. Nach dem Zusammetrbruch hat die \[ iener
Druckerei der Satz wieder auseinander genommen. Erst iE Jahre r94? gliickte es
mir, einen treuen VerlaS Iiir EeiBe ,FauEistrkr zu Iindetr., . . ,

Denoa kortfattade dlklaritrg rdrande dritjsmelet med analra baDdet ger eE god
,tfestelloitrg om de enorma svarigheterna att i dagens Tyskla:nd ordtra tryckning
av veteoskapliga arbeten. IIen fttrf.:s sprudlande arbetslust Bter si8 ej betviDgas
av sadana, som matr me hoppa-s, blott tiluSlliga motgltrgar. Salunda har Adoll
Horiotr trots mycket besvlrUga arbets(drhaIatrdetr fardigsta[t manuskripte[ till
].tte.ligare f).ra eller tem band i rFaunistikr-seden, vilka han hoppas kuD[a utge
i snabbare takt ao de tidigare. I den f6rhoppningen instamma helt sikert alla
coleopterologer Europa runt, sorn i HolioB's DFaunistik, fatt ett av de oumbediga
standardverked.

Atrdra baodets enkla ]ttre, vitket se$Lilt galer papperets kvalitet och itrbind-
ningen, motsvamr pe intet satt bokens iooehe . Detta 1r lika gediget och veder-
haftigt (s{ lan8t d€t gatt att kootrollera) och med samma ,6rebildli8t Lritiska b€-
handling av primarmaterialet som i lai sta delen. UppstS,llaiogen e! ocksl detr-
samma, likval med etr enli8t aBm.:s oeEitrg vasetrtljg Jdrbettring: de olika arterDas
ekologi hai beretts 6Lat utymme, nagot som ej mitlst Itir de trordiska coleoptero-
logema 5r av stort intresse och verde. Liksom {itrut har henslm ta$ts till arternas
utbredtriDg i de nordiska hnderna, aven till senast publicerade rdn. I Jottroter eller
anEfukniDgar till vissa arter kommenteras otlarheter i frega om deras s,'stematik,
utbredning m. m., tre8ot soE sakert kommer att verka stiEule.ande ,6r DAngen
att just pa detta inriktz sitt ,orskniBgsarbcte. Etr vbrdefull Lomplettering till
Reitter's och GaBglbauer's handbti€ker ero ocksa negra modernt uppstalda be-
stemningstabeller Idr vissa kritiska sHkten av (afr. Scydrna.etidar,

Thne Palm.

O. Lu--psrlD: Studier 6vel insekt{aunan i Fiby urskog- I(. Svens}a Vet.-aks
avhandl. i tratuELyddsfueEdeD. No 6. Stockholm r95o. 235 sid., 8 tavlor och 12
textliturer.

I en stadig, med vackra, instruktiva loto8rafiet ltirsedd volym ha! proI. O.
Lundblad utltjrliSt och overskadligt sammanfiirt resultateB av sina flelAriga uoder-
stiknitrgar 6ver hsektlaunan i Fiby urskoS, dzii i lremsta rummet Coleoptera stu-
derats.

Erter ett inledatrde kapitel om Fibyskoge$ lege och oaturlSrhelanden Idljer
en omlattande skaltaggsldrte€hing. i vilkeD alla {ynd Eoggrant redovisas. E,
mindre en r3o2 olika arter ha antaffats iaom ett ca 3/4 kmt stort oB.ade, darav ett
ansedist antal numera salls]'Dta eller rent av utdtieflde former, som h6ra hemma
i ursprunSliga skoSssamhalletr- I de Idljaode kapitlen beha.ndlas coleopteremas
{airdelniot pa otka biotop€r och deras geografiska Bruppering, i'arvid jeEf6relse
gdres med faunan vid Nedre Dalalven. F6r{. analyse.ar de iasekt8eosrarisLa proble-
metr pA ett l(itiskt och itrtresseveckande sltt och uttalar sit hed stor fttrsiktighet
oE de slutsatser, som ku[tra &agas pA Srund av Fibyundersdkningen. I kap. V
besvaras lragatr huruvida Fibyskogen ur coleopterolosisL slmpunkt erbjt der nagot
speciellt intresse och framvisar tra8la laturskogs&ag. Svaret ar ett reservations-
Ittst ja. Sist i avha[dlingeE lamnas listor pe iffalltlade insekter av andra ordningar
atr Coleoptera, blatrd vilka hemipter€rna aro de rikliSast Ittretradda. Nagra svai-
bestaEda arter av skalbaggsliktena Priri4rn och Anobium !ftedas i ett bihatrg till
den egentliga avhandlinge .

Prof. Lundbtads FibyboL utg6r ett vagande inlagg i etr aktuell traturckyddstaga
och ett s]'nnerligen vlrdefullt tiUsLott tiu den litteBtur, som behaDdlar utforsk-
ningea av vert hnds iaseklfauna' 

Thure patn-


