
troll. Tyvarr avled Viktor Hansen innan fragan

var 16st,rnen Fritz Bangsholt ёvertog materialct

och meddelade mig att han jhm“ rt exemplaret

med dc danska exemplaren som tagits utanfё r

Kёpenhamn i slutet av 1800‐ talet och att det helt

ёverenssthmde med dessa,som nyligcn konsta‐

tcrats vara И cο 71srr′ crrrs Curt..Frin ηeCkOSlo―

vakien brvarvade jag ett exemplar av И. cο″‐

srrFcrfrs och kundc da konstatera att det inte var

samma art som Skanc_cxemplarct. Fё t att lё sa

problemet kontaktadc Jagノ 4″ rrlFc″ s_speCialistcn

Bonadona i Frankrikc och skickade exemplarct

till honom.Tyvarr for。lyckades sandningen och

diurCt krOssades men av resterna kunde ocksa
Bonadona konstatera att detinte var fraga om/4.

CO′,SrriCr夕 s.Di det uppenbarligen var sanllna art

som fanns i Kё penhamn bad jag Bangsholt
skicka excmplar av denna tin Bonadona, so m

eftcr att ha linat in typmaterial frin Paris kunde

klariagga att det var friga om И sibj″′ε″s en

ostsibirisk art,som tydligcn fё rekommer ocksa i

Norden Trots att belaggexemplar saknas ar det

klariagt att arten flnns i Sverige och vid insam‐

B′″rag r′ ′′々′″″′
`ノ
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1ingar i kompost o d bё r man vara observant.

Arten paminner okulart om И.′。
“
′iS Och И.

′ソ′,lFCarf″s,men huvudet avsmalnar direkt bak‐

om 6gonen De danska exemplaren har m● ligen

anknytning till salthaltig inark.
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Ar 1959 startade Schweizerischc Entomolo‐
gische Gesellschaft med understё d av national‐

fonden fё r beframJandc av vetenskaplig forsk‐

ning lnsccta Helvetica, som omfattar en fauna―

och en katalogserie. Av den fё rra har hittills

utkommit 4 band(darav ett Om skalbaggar), av
dcn sistnamnda 4 band(darav tre om skalbag―
gar). Den senast utgivna katalogen behandlar de

ovan rubricerade famibegrupperna enligt Crow―

son's system Tidigare kanades de sammanfatt―
ningsvis″

`7′`7ε

ο
`プ

′r′ ,2`″ r`″

Katalogen kan vai narmast liknas vid Adolf
Horions ``Faunistik der mitteleurophischen Ka―

fcr''.Fё r vatte art anges forst alla bekanta ttnd―

orter med uppgift om had 6ver havct,vilket ar
betydelscfunt i ctt sa bcrgigt land som Schweiz.

Darcftcr vad sonl ar kant Om artens biologi,fre‐

kvens och fangsttider Pl utbrcdningskartorna

markeras mcd ringar av olika typ om″ nden

」OrtS Cnbart fёre 1900, enbart eftcr 1900 ener

blde fOre och cfter den tiden.Vid utgivandet av

en ny upplaga av var nordiska katalog skune det

vara vardcfullt Om ett liknande system fOr den

kunde tagas under ёvervagande.

Prirnaruppgifterna grundar sig pa genomgang

av ana stё rre sanllingar ilandets rnuseer och hos

privata samlare, i manga fan givctvis ocksi pa

sakra uppgifter ur litteraturen. Darvid har man

gitt myckct kritiskt till vaga Och kontronerat

bcsthmningarna av tvivelaktiga fall.Genom bl a

genitalundersё kning, som aldrc kOlcoptcrologer

sanan anvande sig av, kunde talrika felbesthm‐

ningar rattas till och rnanga fё r schweiz nya arter

jamtc enstaka obeskrivna faststallas.I fraga om

den tidsenliga systematikcn namns bl a en
svensk kolcopterolog, Gunnar Dahlgren, fё r

hans klargё randc utredningar av fam Cα 71r力α″′―

`ノ

α′.

Bokcn innehaller en anman del mcd f6rtcck―

ning av mcdarbetare och granskade samlingar

samt var dcssa fё rvaras, vidare den faunistiska

indciningen av Schwciz med karta, fragor om

nomenklatur och synonymik m m samt fё rkla―
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ring till de i stor omfattning begagnade fё rkort‐

ningarna.Den avsiutas med utfё rlig litteraturfё r―

teckning och registcr.

Fёr nordiska koleopterologer kan det nog vara

av intressc attjambra faunabestandct i det lilla

Schweiz med det hos oss. Det nuvarande
schweiziska bestindet omfattar 212 artcr ined en

ёkning scdan 1900 av 46 arter(28%) Av dessa

har 4 arterぐИα′r″ο〃′S(″οc′ ′CO〃Fs Motsch,ノ ′.

α″grrsrノcο′′Js Motsch.,ル イ ッ′″r″α′′s MOtsch och
ν .α″′″″s MOtsch.)可 aterfunn■ s sedan sekeト

skiftet. Motsvarande siffra f6r dc nordiska lan_

derna hr l12 hittills kanda arter, varav en

(0″′/1ορ′′ク″α sα″g′′rlブ cο′″s Fall)med fragetcc_
kcn, cncr knappast mer an halften av det
schweiziska bestandet  De ifragavarandc fa―

mijegrupperna ar alltsi betydligt rikare bre―

tradda inonl en rclativt liten areal s6derut,vilket

sarskllt gユ ller famiuerna cα″′力θ″ゴ″′,″αrac力 ″_

da`, Dα s,ィ

`rJ`ノ

α′ och C′′″′″α′. Vissa sydliga

siakten,。 fta med flera arter,som tex〃 ο771α″―

s〃 s, Lrrc′ ο′α, rrog′ορ∫ och rrJε /2ο″′s f6rekom‐

mer● allS i Nordeuropa.

Boken ar tryckt pa gott papper,har slitstarkt

omsiag och kan rekommenderas den som arin―

tresscrad av den schweiziska skalbaggsfaunan.
Den flnns att bcstalla hos lnsecta Helvetica,En‐

tomolog lnstitut der ETH,ETH― Zentrum,8092
zurich till ett pris av Fr. 38:― och ar skriven pa
tyska.

T/1″′′Pα′′,7


