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TIIURE PALM: Die Holz- und Rinden-KaIer der nordschra'edischen Ilubbaume.
De trordsvetrska l6vtr2idetrs ved- och barkskalbaggar. Meddelande[ fren Statens
SkogsrolskDilgsiDstitut, Band 40, )ir 2. Stockholm t95r, 2.12 pp. T r f. 63 Iig., 3
tavl. Pris 5 :- kr.

Tradskalba8sama har av oaturli8a skal altid tilldBgit sig stort intxesse i vart
land. Likval ha. ver kuoskap om dessa djurs levnadssatt, om Ean bortser fran
de ur skoglig synpunkt b€tydetsefullaste arterna, pA maDga punkter fariblivit
bristfelig. Jagm5stare Thure Palm har redan tidigare i ett antal st6rre och milrdre
arbeten vasentligt bidragit till att ,ylla dessa luekor i vert vetande. I ett arbete
med ovao angivaa titel framEgger hao au ,esultatea av sina flerA.riga, intensiva
,oEkoiDgar 6ver de nordsvenska l6r_tradens ved- och barkkoleopterer.

llfif.s fraEstalniD8 gruodar sig, s:iGkilt i vad galer artemas utvecklings- och
ne.riDasbioloAi, tifl alldeles ttvervtgande del pa egna uoders(tkningar, Fitr fast-
stellande av de olika artemas utbredning har haa kunoat utn]ttra aven av and.a
8jorda insarnlingar. Unders6kniogsomrAdet omlattar hela det nordsveDska barr-
skotsomradet iamte ljaueas bjatrkregioB. Ett sA stort omrede kan aaturligtvis
inte eDs tilharmelsevis helt genomfolskas. F6re redolisar rcsultaten av egna och
atrdras uDdersttknitrgar irrom 16 srnaomrader, tamligen jamtrt {&delade {ren Karc-
suatrdo och Tome tresk till Sydvermbnd. Begreppet ved- och barkskalbaggar
tes av 16rI. vidast mitjliga irmetitrd. Han ha, selunda i sin uodersiikning inbe8iipit
alla i vedeD och pe eler i barkeD av de viktigaste nordsveDska ldvtradeo (biatrk,
asp, al, SaJir) f6rekonmarde skalbaggsarterna avensom den stora grupFn av
pi olika slaSs hedsvamper levande arter. Sammadagda antalet behandlade
arter kommer hZirigenom upp till 4r.t.

Palms arbete inledes med err almeo del, dar de otita artemas utbredai[t iaom
understiknitrgsomradet, deras butrdenhet till visst tredshg, deras b€roende av ]ttre
,aktorer och av tredens stafldort, tilstAnd och beskafietrhet, vidare deras neritrgs-
och utvecklingsbioloSi samt deras skogliga betydelse avhandlas. -q.v s:irskilt in-
tresse iir att fdrf. kunnat konstatera, att e[dast mycket fe av lai\.tr;idens ved-
och barkskalbagSar i Nordsverige ar buDdna till ett bestamt tradsha, namliSetr till
bj6rk 8 arter, tiu asp 5 och till al 1 art, vidare att tradets stalhinS (stAende eller
liggande) och dess grovlek i och Idr sig 16r de llesta arter spelar en underordnad
roll. Av slrtirle betydelse Iitr skalba8gsfaunaN sammansattning i ett visst t.ad
ar dettas stltrdort, om det star torrt eller ,uktigt, solexponerat eller beskuggat,
samt Jramfdr allt dess tilstand (ftiskt, d6ende, torrt, murket). Ett s:lrskilt studium
har {olf. aignat de biatrdskadade traden, som visat sig intrehalla en si[deles k
,auna, dziribland flera karaktarsarter, av vilka s:lrskilt MelanoPhile acrminata tbr-
tjatrar att ftamhelhs. Deona art, som tidigare raknats Idr ett typiskt grandjur,
har befunnits angripa aven bratrdskadade latvkad, ftamJiir allt bjttrk, i sldatr ut-
streckning att den maste tiUmatas betldelse sesom skadedrur. S]'nDerligeo viktiga
kapitel behaodlar de olika artemas trarings- och utvecklingsbiologi. trIed {itrf.s
vida avsraDsdBg av begreppet ved- och barkskalbaggai komae! gruppen att
omfatta arter med h68st olikartad niiritrgsbiologii v€d- och barkatare, svampatare,
rovdjur och a!'IalIsatare. F6r 80 9;, av de behandlade arterna kan l6rf., till stor
del pe tluDdval av egna iaktagelser, lamEa upplysniog om deras narirgsval- Lit-
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vecklingsbiologin har ftirf. agnat ett inSeende och JramgAtrgsrikt studium. I-arver
och puppor har antriiffats av inte mindre an t22 resp. 97 arter. Av flera av dessa
har utveckliDgsstadierna l6rut \'arit okarda. Ceuom att komplettera sitra {elt-
undersiiknirgar med klackningar ur hemJort tradmaterial har fdrl. kunoat Iast-
stalla utweckliogstid och 6vervintringsstadium Idr ett stort antal arter. Vad de
undersdkta arterDas skogliga betydels€ betraflar. konstaterar IdrI., som man kun-
nat iaota sig, att de allra flesta av dem maste b€tecknas som i detta avseeode in-
differenta. Skadegt rare av betydelse ar i l6$ta hand scolytiderna, fraEfdr allt
S.olytus Ratzeburg;, och vissa cerambycider. I ett sarskilt kapitel diskuteras at-
gerder egnade att fatrebygga och begransa an8repp av dessa skalbaSSar. I det
sista a\.sDittet av den allmanna delen ges naSra exempel pe sammansattningen
och utvecklingeD av naSra typiska biocetroser, ett synnerliSen itrtessant kapitel,
som man skulle ha bnskat utvidgat till ea mera a[meot halen framstiilhing av
arternas s!'nekologi.

I den speciella deleE behandlas de olika artema i systematisk ordtriDg rled
avseende pa utbredning, biologi och ekologi. Her har f6rf. samlat etr impotrerande
mangd riktiga och till mycket stor del fdrut okanda faHa. Sarskilt kan lrem-
helbs utredningarna om Dicerca dcurn;nata 6.h alni, Melanolhil.a dcuminatd,
Mctaldrya dubia, Slenotraehelus dcleus, Stratgalia nigri?es, Necydolis maior,
Plalyrrhinus resi.flosus oc}r Tlo|id.eres Aorsa.lis.

..Llla fiktiga data betr:Ulande de behandlade artema har l6rf. sammaDl6rt i
tre tabeller. placerade mellan arbetets allEranna och speciella del. Tabellema Dt-
Earker sig fdr 6verskadlghet och Doggrannhet och Iyller val sin uppgift att i
koncentrerad form ge lasaren upplysDiog om en zlrts utbredni[g, levtradssatt,
utveckling o, s. v.

Framstalningen illustreras Bed ett 6c.tal fotogra{ier, dels bilder av biotoper,
dels detaljbilder av larvgengar, flyghel m.m. vad de senare b€trafiar har tydlig-
heten i mellga fall tett farrlorad genom J6r stark Idrminskning. SlutliSen har pl
tre tavlor samnanstiiuts ett urval habitusbilder av imagines. D€ssa s,'Ds mig
med hiinsytr till den publik arbetet vander sig tiU ganska 6verfl6diga. Hur mycket
vardefullare hade inte ett antal goda avbildningar av larver och puppor, ftir fler-
talet entomologer okiinda, valit! Det ar mycket att bekla8a, att ftirf. inte - av
utrymmesskal? - kunDat medtaga efl illustrerad 6versikt av de olika skalbagS-
arternas utvecklingsstadier.

Palm har genom sitt senaste arbete eterigen dokumetrterat sio sto.a kapacitet
som faltentomolog och iakttatare- Sarsk t vardefulla ar i haDs avhandlfurg den
speciella delen med dess rikedom pl nya och betydelselulla rartr samt de tabellariska
dversikterna. DeIr almenna delen skulle otvivelaktigt ha !.unnit pa en SruEdligare
genomarbetning. Oklarheter och motsagelser kan har pevisa^s. Pe sid. 2r uppSes
exempelris Co icaia scginatd vara uteslutande funEen pa bj6rk, pe sid. 23 sags
samma art uteslutande f6rekoEma p,. Salir. I det Eiirintsbiologiska kapitlet
upptdder (sid. 38) i de tre folsta underavdelningartra till grupp I (ved- och bark-
ater.Da) helt eller delvis samma arter, vilket IdreJaller ob€gripligt med den formule-
rh8 defitritonen pa dessa underavdelniDgar latt. Pe det hela taget er framstiill-
suillnitrgen i deo allmaoDa delea med den ideliga uppdelEingen i ofta syanerliSeD
heterogena smagupper inom DiistaD varie kapitel ganska svardverskadlg, vilket
helt visst delvis vadt oundvikligt, da ett sa oeosartat mate.ial som det her f6re-
liggande skolat behandlas sammatrIattniEgvis. I tregot Ia[, sasom i traga oa
skadedjurer (sid- 54-55), skulle uppdelningen i grupp€r dock kuanat avsevart
Ittreoldas-

Trots Palms grundliga uDders6kningar eterstAr:innu, sesom ban s.i:ilv Iram-
hlller och som maa Iettast inser vid eo blick pe hans tabeller, aBnu syonerliteD
mycket att utfoGka betdffande de i haDs arb€te behardlade skalbaSgartra. I
fir$ta hand Saler detta smedjuren. framst de talrika staphyliBiderna, av vilka
endast €tt IitEvinnande fatal ar kaDda med hatrsytr till fi.ringsval och utvecL-
ling.

Tord Nyholm.
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vrctoR I{AN5EN| Biler xl\t. Clavicorda 2. Del og Bostrycboidea. Danm. Fauna.
8d.56. Ksbeoha!.n r95r. 253 sid., 116 {ig. Pris t+ danska kronor.

Med ovatr rubr. batrd ha tru samtliga daNka skalbaggsfamiljer med undaotag
av kortvinSar och barLborrar behatrdlats i den evetr i Sverige valLanda och hd8t
uppskattade handboksserien. Fdrrattale tilt de flesta skalbaggsdelarna ar h6je-
steretsdommer Victor Ha$en, som pa grund av sitra enastaetrde l6rtremter om
den danska koleopterologietr 16r ei HDge s€datr av siaa laadso-etr hedBdes med
tvenne liLa ovaEliga som vel{ortjenta utmarkelser, traaligeD att kallas till r.ts.es-
rEedlemr i Entomologisk Forening och 

'Dr. 
phil. h. c.r vid Xitpetrhamns universitet.

I det nu utgilaa bandet, som i Irega om text och illustratiotrer star pI samma
hdga nivd som de fdiegdende och derldr \.armt rekommenderas, har etr rad kritiska
sLalbaggsfaBiljer och -slaktea utf6rtigt behandlats. Salutrda iDleheler baadet
exeapelvis {ortrllfliga bestemDingstabeller (och beskri!'ningar) 16r de danska
artema av (am, Larhridiidac, Coccinellidaa, Cisidac, Anobiidae <x.h Plinidac, (e
fitrsta i sitt slag i deD trordiska litteratulen. Vid utarbetaodet ay artbeskrivdnga.ma
ba ej sallal l6rut ftita beaLtade, Eretr lett ialttagbara katrnetecken LomEit till
anvendLins. Betraffande vissa slaLteo, t. ex. Scymrrus oc}] Coccincrra (i vidstractt
bemlrkels€), underEttes artbestlmdngarna vasentligt av, att bestam[ingstabel-
lema dels upptaga en dversikt 6ver undersLiktena, dels tvenrE artdversikter,
baserade pa olika slat av sermlrkeo.

Frarr svensk syrpunkt b€graosas bruLet av tabeller[a t!'v6rr derav, att {iirI.,
liksoE i I6regtende delar, i erlighet med den for hardbockerna utstakade ramen
huvudsaLliteB medtagit blott datrska arter. Sarskilt kannbart blir detta 16r-
lrlulande i fraga om slekteE som t. ex. Corliatia, yilket otufatta. ej blott en mafigd
danska och sydsvenska arter utan ocksa ett storre atrtal h6grordista. I ett be-
steoningsverk 6ver Corticaria-slLklets samtliga trordiska arter skulle teckningar
av dd:s SeDitalier Lnappast ha kurnat undvaras. De danska artema lata sig
daremot bestaEmas enbart pr. yttre kalnetecken, \,.arJ6r avbildningar av deras
Sedtalier a$etts itverflddiga. DetsaDxma galler arter tillhdraDde slaktena X,re-
tint s oc}l Dorcaloma.

I Biller XMar gjorts en hel del tramtri.Ddrhgar och iusteritrgar av uppgiltema
i Cat. Col. 1939, varda att legga marke till- Som exempel pa nAgra av de viLtigare
ma foliande a dras: Corticaria longicolfiis Hbst oclJ crefiicollis Maonh. (som fitrnas
i SveriSe) utga ur deD danska fauEaa och ersattas av C. roA$ra Ganglb. (p. 33) resp.
C. incons?icha $'o[. (p.36); Scymnus bituctatus Kugel (p. 106) och bisigna,ls
Boh. (p. ro7) upptagas som skilda arter, av vilka den sistnem[da ej tidigare an-
me.kts frau DaLrD.arh; .Rho?dodontts. ironlkonis Panz. (p. 160) hitr ej till det
citerade daktet utan er elr Cis, detr danska Grynobius-atteL anses txira heta ,rrrorol
Oliv. (p. r8o), €j ,rrararus Kugel, som mtijligen ej Ar artskild IrAn rri.olol, och den
datrska Gasrralrls-arten in melginah.s Miiller (p. r82), ej lacl:igdltts Ol. sesom i
Cat, CoL tg3g; Ernobius paflicotlis Mu'ls. och taUilus Kiesw. aro saEnolikt ej sj5,1v-
st:indiga art€r utatr blott former av den varierande E. ongusti.o is Ratz- (p. r88);
Dorcatorna s.na Panz, (p. 2r5) utgA.r ur den danska faunan, likase Xyl€lints ?ecti-
zzrr.s Fabr., soE erseftes ay X. hatscrl; Janssotr (p.2o8-2o9).

Liksom i forege.ende skalbaggsdelar hmnas verdelulla meddelanden om de
olika artemas lcvnadssett, utvecklinSsbiologi, utbredring och fteLvens.

Tiur. Polm.

AD. HoRroN: Verzeichnis der Kafer {itteleuropas (Deutschland, Osterreich,
Tschechoslovakei) Iait kurzen ,aunistischeB AngabeD. r. Abteilung: Caraboidea-
BGcb,'mera. Stuttgart r95r. -{ltued Kernen verlag. 266 sid- f,ris: Dy 12:-.

En ny mellaneuropeisk skalba.ggsfdrteckring bar l:inge varit av b€hovet starkt
pakalad. Den sista, utgiven av Schilsky r9o9, har naturligtyis hunnit bli ohjalp-
liSt fttreldrad. Med sin stort upplagda rFaunistik der mitteleuropaischen Kelerr,
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av vilken tvA band hittills utkomDit, hoppades AdoU Eoriou kutrna futadkoama
en.try Schilskyr, i utvidgad och moderoiserad Iorm. TyveE har med baNya titl
de nuvarande LirhAllatrdena i T,'sklatrd ,ullboidandet av detta arbete mtrst upp-
skiuta-s pe obestamd tid. Hela verLet skulle ha omlattat rtta ba.!d, och de Ater-
staeBde sex, som ?iro ftirdiSa i ma[uskript, kunna tills vidare ei utkomma. D€tta
ar Idr detr iEeldseografiska {otskoiogen mycket att b€klaga.

L:nder tidetr har emellertid Horion med bistAnd av ftamsteende medarbetare
sammatrstiillt eo kort{attad {oateckniog 6ver de mellaneuropeiska skalbaBgaraa,
en motsvarithet till den nordiska skdbagsskatalogeD. Detr skall utges i tvA delar;
den Iitrsta IiireliSger nu Iardig, medatr den senare bereknas komma ut ilom tre
mlnader. Detrna sammatrsEillnins, gruBdad pa Lritisk prdvning av ett enormt
stort skalbagSsmaterial och ea mycket omfattande littelatur semt pe fdrt:s €gEa
suverana kuDskaper om den DellaneuroPeiska fauDaD, utg6! eD prestatiotr av
mindre vaDliga matt. F6! arbetets vederheltighet och haiga kvalitet bo!8ar fdrf:s
tramn, valkaot letrgt utanl6r Tysklands Sranser och ej mitrst {6r de trordiska koleo-
pterologema-

FdrteckniBgens viktigaste slte ei IauDistisLt, att lemna en dveiblick 6ver vad
maD i n?irvaratrde stund vet om de mellaDeuropeiska skalbaggarnas utbred -Dg i
stort. trIerl ocksA i IiAga om enliSt senaste upprattDiog Ballaode aometrklatur har
den ett betydande verde. F6I varje art aDg€s {ailst i stola drag dess totelutbied-
ning, se lltrgt detrn4 air kaDd. Daligenom erhalles geoast etr viss uppfattrdng om
artens utbredoitrgsty?. Sedatr tailjer mera specialiserade uppgiltet oB dess ldre-
komst i }lellaneuropa, vartJl raktras ei blott Tyskland uta.n aven Osterrike och
Tieckoslovakien. Detta sker ej sAsom i deo rordiska skalbaggskatalogen i tabell-
Jorm utao genom ett Htt I6rstieliSt ftirkortningsschema. Artetrs keraktar belyses
]lterligare av t atg sedaaa som ,alpin (a)., ,montan (E)r, .boreoalpitr (bo)r,
rboreomonta! (bm)), rim ganzen Gebiet (8)r, rhalobiotrt (h)r, rlitoral (l), etc.

I uppgilteroa om totalutbredningen har be8reppet d\IellaDeuropa. en tvelaldig
b€tydelse: ]Iellaneurope scnst/ lalo eller sers! srl;cro. FOr att veta om det etra
eller andra avses, mtste man ge akt pe sammaDstiillniDgen. -{oI6res Mellao-
europa tillsammans med ),iord- eller Sydeulopa, oEfatta! MeuaDeuropa ett vid-
stracktare oErede mellan Nord- och Sydeuropa, shackaode sit frla Flanldke
ti-tl mellersta Rysslandi scnsu loJo. .\-e$nes trfellatreuropa easamt eUer i fttrbindels€
med V:ist- eller Osteuropa, da galler det lUellane$opa se sL st/icto el7ea det meia
begrensade omrede, som i {irrteckningen seEkilt behaadla-s, altst Tyskland,
Osterrike och Tjeckoslovakien. Fitr Nordeuropas ridkommand€ skifjes pa NE
(vitt utbredd i hela omnedet) och sNE (utbredd till un8elar 62'n. br.). F6r utforck-
ningetr av de [oldeurcpeiska artemas invandringshistoria er det iu sardeles vik-
tigt att ocksa Liinna deras eventuella I6rekomst och utbredning i Mellareuropa.

Allt som allt ger rverzeichnis der Kafer Mitteleuropasr en mycket god uppfatt-
ning om de olika arterdas utbredringstr?er. Albetet kan dar"fai! s:igas bli oum-
barligt Itir insektgeogalema men I6ftjarlar en yidstrackt spriddot aven bland de
koleopterologer tiverhuvudt .get, soE intressera sig 16I faunistiska ftegor.

Thurc PabtL.


