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BENGT-OLoF LANDTN: BladhoroiDga!-Iarnellicomia. Fam. Scarabaeidae. Svensk
IDs€ktlautra 9. SkalbagSar-Coleoptera. Stockholm 1957. r55 sid., 22 fig. Pris kr,
r5.. --

Fat! Lort tid sedaa har en ny slalbaggdel av Sve[sL ItrsektfauDa utkortrmit,
Den behatrdlar gruppen Lanullicofiia, soir {a.tt utgaira ea enda Iafilli \Scarcba.ida.)
rned tre underlamiljer (Lrcanitae, S.alabaeinae och Melolonlhinae), och har som
fiirfattare BeDgt-Olof IaBditr, ver vellerde specialist pe dBsa diur. BlaDd aodra
taxoBomiska D).heter ka! Daoaas, _att det tidigare sielvsteadita sldktet Hc?taula-
csi Du f6res som uadeElakte tlll A?hodiLs seit utt sLiikkna Potos;a 6.i Liocola
likaledes redovisas som underslektea (till Cclonia).

Boker innehaller en alden (sid. 6-2r) och en systemattk (sid. 2r-r47) del.
Dartill kom$er register och utftirlig litteraturlitrtecktriag.

I den allmttrtra deletr redoSdr f,6rfattaretr pl ett trevligt och iiverskadliSt satt
{6r djurens lerradssett och utveckliDg, ekologiska fdrdelding, teografiska utbred-
Ditr8 och spridtring, ekoaoEriska b€tydelse sa6t Iiir deras ins4mling och preparering.
Gruppen lampar sig Eog mer en andra 16r etr sldan tiversikt, som 1r svar att 86ra,
men f6rfattaretr har - det mAste sersLilt ,ramhelhs - gjort sammanstllloiDgeE
med stor skicklighet samt med tdrmlga att Ia med det vasetrtliga och vf,cka lesa-
rens itrtresse f6r lamellicomerna. Detr enda lilia iolaoddnS anor,Iaretr skulle \ilja
gdra galler de omtalade etgarderEa vid bekamptriDg av skadegitGre (oUotrborrar, sid .

rS). Dletodeo att saEla in och forgttra imagines och larver torde le betraLas som
fai4ldrad; deo har numera ercatts med kemisk utlotaing, som 16r vext hndsvidkom-
mande genom L. BrammanG' grutrdliga undersdkDingar Eed lramtAng begatnas i
det praktiska skogsbruket, sa.skilt i plantskolor, dar ollonborrlarver ofta herjar
sYert.

I detr systematiska. delen behandlas ej blott de Iullbildade skalbagtaroa utan
ocksi larverna. Det seaare ar aAgontitrg n)'tt f6r SvensL IDs€ktfaura, som bOr
halsas med stor gledje. Redig och koocist redogdr forfattareo med hj p av tal-
,ika och instrukiva detaljritniagar f6r gruppens morlologi och taxotromi. Shkt-
och artaiversiLtema torde sta pe toppen av vad som kan astadkommas i detr vegen.
De skilrer sig i flera avseetrdetr fratr tidigare brukade bestimnin8stabeller och in-
nehaler olta nya, fdrut obeaktade karaktarer- Iaom det art ka sllktet A?hodius
ha. artema vid beskri!.oiDged saErtranfdrts i underslaLtetr, vitket 6kar 6verske{t-
lighetea och derjeDrte ger en riktit?.re bild av artemas inbd,rdes relation, som ej
si val komEer till sFes i oversildstabellen. Eabitusbildema - I6mamliga i sitt
slag - har lanats IrAn DaDmarkB FauDa. Fdr varje art Iitrns utI6ruga uppgifter
om utbredaitrg, lewnadssatt och IrekveEs. Blott i ett enda fall skulle atrmalarer ha
kutraat koBplettera uppgi{tema. Abhodits bretis sags (sid. 23) vara en rexklusiv
satrdEarksart.- Det eger nog sin ktighet, att den 8ertra atrtrajlas i kospillnitrg pl
sandomrlden, men den f6rekomEer (rcLsA i eE biotop av helt annat slat. vid Grttn-
siaka (Dlr, Gstr) och i trakten av BispgArdea (Jmt) har iag fu rit artetr vara vao-
lig i akspi[triEg (tillsammans rned, Alhoilius femolarii) pe maDga ptats€r, saviil i
skogetr pe moranmarter utan saBd som i kantetr av myrar och f6rsumpEitrgar.

Thue Palm.
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CARL H. LINDRoTE: The FauEal Co@ectioDs betweeo Europe and \orth America
(Almqvist & Wiksell, Stockhol&; Jobn Wiley & Sons, New York). Uppsala 1957.

344 sid., 6r fig-, rr diagr. Itrb. sv. kr- ?8: -.
trIed sin ar r93t utkomna doktorsavhaEdlitrg, rDie ItrsekteDfauDa Islards und

ihre ProbleEe., er6vrade Carl H. LiDdtottt ea fraEskjuten plats bland de itrte!-
tratione[t kenda djurgeografema. llelmedvetet, med iotellehueU skarpa och Eed
en eotusiasm som itrte lAter si8 betvinBas av tragra svarisheter har hatr utrder senare
& inriktat sin forskdag pe allt stdrre uppgifter. I den har atrmatda avhandliDgetr,
som ldregAtts av lArgva ga stndiebesdk vid amerilaosla ouseer och tva somrars
ftltarbeten pe Newloondla[d, soker balr bringa ]larhet i problemen om fauna{dr-
bindelsema mellaD Europa och NordaEerika. I ett ldletal till boken uttalar Dr.
P. J. Dartitrgtoa Jr. vid Earvard Udversity sorll sio [reniog, att Lindroth, ej
minst pl grufid av egDa iaktagelser och uod€rsokningar, karner fautran pa b e d a
sidorna av NordatlaDten bettre en Degoo annan tidiSare har 8jort och darfdr i
hog trad lger de sp€ciella kvalifikatiooe. och allsidiga kuDskape., som er tratdven-
diga fdr att kunna trenga in i faunans historia.

Boke[s ldrsta kapitel ianeh ler en ldrteckdng pe land- och sdtvattetrsdiur,
som et gemerEamma IOr Europa och Nordamerika. Ej Eindre an go8 sedaDa arter
redovisas, men da ar att marka att metrga av de Utre diulgrupperna har mast
uteslutas p! grutrd aw deras - sarskilt i Norda6erika - annu altfttr daISt klnda
utbredning. Fdrfattaien har selutrda n<idgats insHdka sig till att behandla bland
ryggradsdiuren deggdjur, feghr och {iskar, bland iNektema skalbaSgar (vissa
familjer), fjer ar (vissa Iamiljer), trollslendor, 8rashoppor och ett Ietal flugor och
stellar samt bland dvriSa djurgrupper spindlar, tusenfotitrtar, latrdgesuggor, mol-
lusker och daSgmaskar. Av reptiler och amfibier saknas gemen$-mma arter. De ma-
rina djuren er stsoE varatrde utan intresse i sammanha[get ej medtagna. En[8t eE
p5. svenska Jtirhellatrdelr baserad berakniDs Bkulle de behandlade grupperoa utgora
!7 96 av hela artbestaodet, varfdr det totala aotalet geoeDsamma arter san[olikt
6verstiger 5 ooo.

I aadra kapitlet redog6r Iiirfattaren, eft€r en ingaende och kritisk hiteriumaoa-
ly-s, fdr inl6rsel av drur gellom mltrDiska[ 6ver Nordatlarten i ena eUer ao&a rikt-
oingen. B€talfaode de behaDdlade diurgrupperna adser han att drygt 40 % a\/
arterDa har aiverlairts genom mlnsklig l6rmedling, huvudsakligen med fartyg.
Hogst marLligt er emellertid, att IrAn Europa till \oldamerika traDsporterats om-
kring tio getrger sl mAnga arter som de vilka LoEmit fren Eotsatt ball. Om an-
ledtringen de.rtil ter fdrfattareo den itrtressarta ,6rklalingeD, att det Ianns etr egen-
het hos balla-sttrafiken i gamla tider: s€geffartygeo gick n]stao uteslutafide med
ballast v a s ter u t, till \ewfoundland och Iastlandets Dorddstra provinser a etra
sidan samt till nordvlstra Stillahavskustetr e deo ao&a. De viktigaste uttangs-
punktema 16r dessa djur, soa huvudsakligetr tillhdr Eartfauran och derliir latt
kunnat itrge i ballastmaterial, har Idrlattaren elter etr omlattaade utredning lyckats
,a^ststlua till sydveska Englaod, der han ocksl utfdrt egna uDdersokringar Ira ett
antal gadla ballastplatser. Orsaken till att koDtinteotel av ften Europa inldrda
djur 1r petagligt stor i de nordligt beEgna amerikanska kustomrAdena henger ej
endast samBatr med skeppsfarter dit utaE aven med att klimatet diir 6est liknar
Vasteuropas.

I bokeffi tredje och sista kapitel diskute.as det saa[olika sambaodet mellatr den
palearktiska och nearltiska Iauran fore tidetr 16r den europeiska kolonisationeo av
Amerika. I de djurgiupper som behaDdlas i bokcn ar mer atr 5oo arter uta[ tvekaa
iDhemska i Europa och i Nordamerika. MArga av dem har eE mer eller mitrdre sam-
manhangande cirkumpollr utbredtring- Serskild uppmerksamhet egnas de s- k. am-
fiatlatrtiska (inkl. .vastarkiskar) artema, soo sakDas eller har ett av breda luckor
splittrat utbredningsomrAde i trorra Asien och vastra Nordamerika. D€ssa arter
har ofta brukats som .bevisr f6r att eD tidigare transatlantisk la[dfdrbindelse
skulle ha existerat.
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LiDdroth iatar eB fdrsiktigare haudtrg och havdar med angivande av stalka
skil darf6r, att en landbrytta dver aorra Atlaatea ei noAvaadigtvis tr€hdver fairas
io i bildeE ,6r att lorklala den am{ia0antiska utbredaitrgstruen. Datemot mAste
rDa[ antaga, att en del av Iaunan pa Grddand och Island under interglacial tid
invaddret pa detr laga laodrytg, sotD da l6rbaDd tiarDa med varatrdra och med
aordvestra Europa. Som aDmark[itr8svert omtalas, att detrna invasion ej ber6rt
faunaf, pA Baffitrs land, vilken alldeles sakDar europeiska eleDeat. I sielva verket
utgdr sundet mellan Gronlatrd och Bafiins laBd den skaq)ast utpreglade djurgeo.
Srafiska greosen i norr. ,{vsluttringsvis pekar I6rlattaretr pe e! 16r lramtiden h6$t
argelagen forsloiDgsuppgift, nemligeo att i detalj utrdersdka och jamftira raunatr
i Alaska och nordtistra Sibirieo. Det tratrga Be ngssund kaD nog aldrit ha utgjort
negot svarare hiuder Ittr kommunikation mellan tauDoma pa asiatisk och ameri-
kansk sida; dessutom var det udder tertier och pleistoce[ tid med stdrcta saDtro-
likhet tidvis torrlagt.

Liadroths bok dppaar genom uppslagsrikedom forenad med kritisk skerpa vida
perspektiv fatr frarDtida lorskdng sarnt uttitr ett viktigt och tutrgt vagande bidrag
till uppklarandet av norra halvklotets djurgeografi. Det ar att hoppas, att deo ei
statrnar itrom en snev krets av fackmeo; tack vare t6rfattarens ledita stil och klara
sprek kaB detr lOrstas och Ded ottje lalsas av vem som helst. Talrika bilder, de flesta
i forh av utbrednitrgskartor med utfttrlig Iitrklarande text och med avbildnidg av
det djur kartan geller, samt ett antal itrst uktiva diagram ltnhtijer flamsteliningens
verde.

Thulc Palm.

V. HANSEN: Biller XIX. .A.lmiodelit del. Larvealsdttet ved Sv. G. LARssoN.
DaamarLs FauEa, Bd. 6j, 248 sid.,29o bilder. c. E. C. Gads Forlag, KobenhavE
1957. r8 d. krooor.

Som eo i'alkommeD iulklapp till alla nordiska koleopteroloter utkom i decemb€r
1957 det ovan rubricerade arbetet, i vilket Victor HaGen g€r en eterbtick pe skal-
baggamas morfoloSi, systematit och biologi saEt ur sin riLa erlaietrhet goda rad
f6r iDsamling, preparatior, b€sutmninS och uppordnande av en samliog m. m. Till
dd allrrerDa avsnittet h6r ockse eo utftirlit IaEiljedversikt, inom vilketr eveu det
nyaste pa detta omrede, Crowsoo's r950-54 pa met-eBdostemit uppst-alllda system,
i Lorthet berdrs. I all sitr konc€nhation iaoehAller de olika kapitleo oerhdrt mycket
att ta varr pa. fitr lasarca och utmarks som vanligt av ett elegatrt och klart sprek.
Dessutom er de llttl&ta och ej miast tack vare goda illushatioDer av htig klass
httforstAeliga 16r vem soa helst.

L6lordet till boken tackar DaDsk naturvete[skaplig ForeDing Victor Haosen f6r
hans veldiga arbetsiNats beffifIaBde ett bestamnhgsverk 16r skalbaggal som fA
atrdra leader kan uppvisa maketr till. .{v de 19 utkomEa baaden har Hansen skri-
vit 16, eo del av dem med larvaa'snitt av atrdra fdrfattare. F6r att brin8a verket
upto-date - utgil'nhten stlecker sig 6ver eo pe od pa nastan 50 ar - plareras
ett supplementband.

Forerdngen beklagar, att den urspnrngliga platr€n med ett larva!'sDitt tiU varje
band ej kunnat getroEftiras. Behatrdliogetr av larrcr kraver mycken veterskaptiS
origitrauorskridg, och dA ar det ju helt naturligt, att ldrfattaren till larvar.stritter
i de senare bande!, Svetr Gisle Iirisotr, ej kuntrat hilla iamn tah rDed victor
HaDsen. F6reDilrgen hoppas, att de ,elande larvavsnitten setrare kal} utges, och i
dea f6rhoppdngeD iDstAmoer sekert alla nordiska koleopterologer. Ej mitrst ge-
nom Henriks€ns och I-arssons kapitel om larvema i ro av batrdetr har det statliga
bestamdngsverket blivit katrt och beromt lAngt utanfitr Danmarks grenser.

Emellertid iDoeheler det he'r atrmelda batrdet etr av Sveo Gisle LaEsoD utarbe-
tad, fyllig och syfltreiligetr vtrdefull iiversikt 6ver skalbaEgslarvernas morfologi,
systematik, biologi, kllckoint, preparation och l6rvaring samt 6ver familiertra.
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Den setrare 6versikten illustr:eras av talrika bilder, sd att trveD Eybdrjaretr kaE llra
sig kenna igetr olika larvqper. He'riteBom vetar Ean kaGke hoppas, att studiet
av coleopterlarver - ett lika taaksa.mt som intressant atb€tslalt - skdl Ie viad i
setleD even i vart htrd.

Boken avslutas med familie- och sEktregister, litteraturlortecknint och eo utf6r-
lig saEmanstallLiag {iver skalbaggarnas vardplatrtor, save,l irrter som ffid och
buskar.

Thure Polrn.

NoRDsrR6M, F., BlJor(, J., LEoERTR, C., KJELLANDER, E., Coulr^Nos, C.-C. Fje-
rila.r frer hela varlden. r 75 sid., 35 plaNcher med 13{ fjarilar i {arg- Forum. Schuler
Verlag. Stuttgart 1957. Pris iDb, kr. 74: 50.

1955 utgav Schuler Verlag i Stuttgalt eD bok med titeltr rFliegende Kleinodieo..
Detta arbete har tru utlomDit pa sveDska under ovatrstleode titel och utgtir ea
dversattning, delvis omarbetaiDg, av det tyska. Till detta av Forum tagDa iaitiativ
er va.r populi,rveteDskapliga litteratur att gratulera, ty en vackrale bok har val
hittiUs aldrie utsivits.

Den er lOrst och Iramst en bilderbok, visserligea ockse med en del text, men
bildertra er hu!.udsaken, och de lr samtli8a helt enlelt stralaEde. De oliLa artema
ar avbildade i naturliS storlek enligt en ny, dyrbar metod - efter uppgift har det
tyska originalets tryckaing kostat dver 2oo ooo DM- Men se har bildema ocksa
blivit f6rstklassiSa, undelbart vackra och sa naturtrogna att man tott kan tro sig ha
riktita fjarilar framfdr sig. Falgerna ar exakt atergivtra, slval arter med gralla som
med nilda flrger. Tonen pe den liusa bakgrunden, mot vilken fiarilarna avtecknar
sig, er val vald, och den latta skuggdngea gdr, att djuren verkar fristeetrde. Det
syoes Eig osaoaolikt, att nagot bettre skulle kuotra tstadLommas: Iullatrdritrgetr
synes vara Dadd i detta hittills eDasteetrde arb€te.

Det iDledes med elr redogorelse av Frithiof Nodstraim om Ijarilarnas itrdelning
i familjer- Naturligtvis har her blott de vikigare medtaSits, {ramf6rallt de, som
ar represerterade pa fetgplafficbema. Detr derelter fdljatrde beskrivatrde texten
till dessa ar fd.fattad av Josef Bijok och Gustav Irderer samt dversatt av Eric
Kjellarder. Nasta avsnitt handlar om ljerihmas utvecklint, utseeode och levaads-
sett och ha. Carl-Cedric CouliaBos till fdrfattare. Arbetet avslutas med namtr-
och sakregister.

Det ar nastan slmd att komma med nlSra anmerkoi[gar tre'r det rdr ett sA stat-
li8t praktverk som det ifresavaraDde. Metr pepekaDdet av oaSra sma. inadverten-
ser minskar ej Damlvert arbetets varde. Pe, sid. r r och r4 far lnan veta hur benea
er b€skaffade bos (arn. Pa?il;onidoe, Salt idae etc. trIaIr utrdrar da varfor intet
remats om Iam. Nyn?halididoe, sout har f6rkrympta framben- Sid. r r sages honar
at Onithople/d ,.eacrs}ralsvartaktigt lAnga (!) kilar i vingribbornas mellan-
ru r. SaIarmaDej skriva! Sid. r 8 aaldres att rbjdrLspinnaren , Eiogdste, laneslris,
kan bevisligen lev-a 7-8 er elte! en sommar soE larvr, vilket ar milst sagt otyd-
ligt utkyckt. Det borde aaturli*-vis ha statt, att sa Enge som 7-8 Ar katr puppan
ibland UAga innaD den kl5'cks. Atskilligt Btrgre ned stAr som sista rad i samma
stycke: ,Her lgger puppaD Sver vintern, mea kaB ocksa klacka^s efter 2-7 er'.
Dessa bada meningar borde ha ersatts av en enda mer tydlig. Familjenamnet
Satunii&r. skrives iblatrd med baia ett i, iblaad med 2 i. lblatrd skrives tr]'mphali-
dider, iblaad nymphalider- Representaotema fdr larJ0llien Pafiliorlida, kallas iblaDd
riddarfjarihr, iblafid svalsttartar, men man flr inte veta att dessa namn iir syno-
nyma. Fdrst nedtil pe sid. 89 nemnes bada namnea samtiditt. Den icke idtierade
kao lett tro att det rair sig oE tva skilda saker. Sid. r5Z pepekas att eggen ibland
ar ,rikt skulpteiade och leggs ofta i stdrrc samlitrSar, vilka de kan bilda mdnster,
karaktedstiska Jdr artenr. Det hade vel varit aDnu stdrre skal att i korthet atr-
I6ra, att ag8etrs mikroskulptur er ennu betydelseluUare som karakteristikum. Sid.
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r2 sages ._ utaa reservatiotr - Ia!n. ,4raiili.laz lijtrekoama i llopiska och subtro-
piska trakter, aedan pe Desta sida arte! Durdis Pkr;pfus anl res i miljontals in-
divid utvandra sttderut ,ren Ahska, €tt omrlde som Biost av aut karl tallas tro-
piskt-subtropiskt. Som ett paradexempel pa mimilry ha, ju altsedan Walaces
d?-$er Nallirna ti^net, och slsom s5datrt {igurerar dea avea pe sid. r.t. Ealigt vad
,Dao ou vet 0Ir Heikertia8er 1954), satter si8 eErellertid fjadlen vid vita autid Eed
utbredda yitrga! och med huvudet nedAt samt intaluoda bland vissna l6v. Likhe-
ten med saaaDa er saluDda betydelselth ur skyddssyrpuokt.

Som helhet kan boketr pre det varmaste rekomme deras- Bade lekmaBnetr och
specialisten kan ha stor glad.ie av detr. Ockse skoloma skulle kunna ha oytta av
detr vid utrdervis[i[gea.

O. Ltndbtad.
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