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詰 11着]‖ξl:甘 黛 :ittr:11」 樫 翼 鶏 扉
na gang till Malaysia.Anledningcn till resan var

nagra pHnlitivt byggda spindlar(fam L′ ρ/1FS′″‐

グα′)SOm min ttrdkamrat garna ville hemttra
lcvande material utav fё r cmbryologiska studier.

Samma siags spindlar sёkte vi under var tidigare

resa till Thailand,Inen dar fё rgiVes.I Malaysia
skulle de shkrare vara att patriffa,vilket ocksa

stimde. Mitt deltagandc i resan fё ranleddcs v,1

narmast av nyflkcnhet och lust att nagot stifta

bckantskap med skalbaggar och andra insekter
inonl ctt nytt tropiskt faunaomradc,mahanda ett

av jordcns artrikastc.

Pa ёn Penang i Malacka― sundet hade vi var
fasta bas under tre vcckor,bodde och at utmarkt

och hadc ovantat nog inga som hclst problem
med vare sig klimat, ormar, iglar ener inalaria―

myggor.T o m vattnet,som kom frin k五 1lor i

bergcn, kunde drickas direkt ur vattenkranen.

Under en ttarde vecka(19-24 januari)お retOg vi

en intrcssant ttrd till Cameron Highlands i det

inre av Malacka― halvёn. Dar blcv var bas ett
hotcll l Brinchang,ca 1500 m 6 h, och darifran

kunde vi gё ra exkursioner i regnskog pa olika

hadnivier.

Vid tidcn fё r vart bcs6k pa Penang radde torr_

tid, dock di och da med uppfriskande strilrcgn

framat kv,1lcn eller f6rnatten.Dagstcmperaturen

h61l sig stadigt omkring+30° C,nagot varmare pa
cftcrmiddagen och svalare tiinmarna fё re sol‐

uppgangen. I Cameron Highlands var tcmpcra‐
turen bctydligt lttre,och framat eftcrmiddagen
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then in the Camcron Highiands(for abOut one 、veck). Brief descriptions are made of
cOnecting methods and ofthe biotopcs Bceties from some ofthe biotopes arc listed.
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kOm dar dagligen haftiga rcgnskurar,som hastigt

avbrёt exkursionsnl● ligheterna.

Pi Penang kunde nagon anvandbar detatkarta
Ci uppbringas, utan vi fick tin att bё tta med
orientera oss genom att i buss fara runt den lilla

6n,som endastarca 19 km lang och lo k,l bred.

Resultatet darav blev, att vi hade de b,sta och

bckvamaste exkursionsmarkcrna i omgivningar―
na av vart hotell,i omridet Batu Fcrringhi pa ёns

nordsida(5° 30′ n.br.).Penang ar till stor dcl nack

och i laglandct ganska tatt bebyggd,dess stran‐

der sandiga eⅡ er klippiga.Dctinrc av ёn donline―

ras av maktiga bcrg,som tacks av trOpisk regn―

skog av ursprunglig typ och nar en h6gsta had

av 734 m. Tin den skogkladda toppen kan man

bekvimt hrdas med en kabcldragcn jarnvag・
Berggrundcn uppges huvudsakligen besta av
granit.

I Cameron Highlands ar bebyggelsen gles och

regnskogens dominans ёvervaldigande De sista

60 kilometrarna av bilfrarden dit gick uteslutande

genonl tropisk regnskog, varvid vi kundc gё ra

iakttagclser onl lampliga platser f6r kommandc

bcsё k.

Bide pa Penang OCh i Cameron Highlands var
nliliё n i regnskogen dock ofta sadan att dcn
Om●liggiorde framtぬ ngandc,a cndast gCnom
tvarbranttcrrang utan kanske an inera genonl det

virrvarr av saminanflatadc och ibland othckt

taggiga liancr och smapallner, som stingde va‐

gen.Darfё r sё kte vi under exkursioncrna oftast

fё ja smavagar eller stigar, som kunde lcda in i

skog av ursprunglig typ,och fran dcm g6ra av―

stickare till lockande platscr.
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Fig l Karta ёver Malaysia― halvё n

Map ofthe Malayan Peninsula.

Givetvis kanner rnan sig som nykomling ocksa

ganska omtumlad i en malaysisk regnskogsmiuё ,

dar allt hr nytt,vaxter sival sOm diur.Pa grund

av blandningcn av en lnangd Olika tradslag ar det

sa gott som hopp16st att brsё ka lara sig namnen

pa ens de vanligaste. Enligt J. Wyatt‐ Snlith

(1952_53) flnnS i den tropiska laglandsregn―
skogcn ca 8000 vaxtartcr,varav nlinst 2500 trad.

En typisk acre(ca lノ 2 hektar)sadan skog sags

kunna innehalla ca 200 trad av loO ollka arter,

dcssutom buskar, liancr, epifytcr och ёrter, de

senare vanligen med vedartad stam. En sa stor

tradblandning triffrade vi nog aldrig pa, 。ch vi

lardc Oss val endast nagotsanar kanna igen sada‐

na trad sOm gummitrad,Sた 。″ια‐och D″′′′ο―

6αζ′″S― arter, bambu, paliner och tradormbun_
kar.I tat regnskOg var ёrtfloran artfattig,Inen i

luckor eller i utkantcn var den oftast Hk och till

stor del bestiendc av slingervttxtcr.Bland dessa

lade vi kanskc sarskilt rnarke till de ei sa OVanliga

,V′ρ′″r/2′ s‐ arterna med sina markliga insekt‐

fangande kannor.

I ёvrigt fanns pa bebyggda stallen ofta ci Si fa,

mcst fran Syd_。 ch Menanamerika infOrda gras

och ёrter,宙 lka liksom en delinhemska可 うlpligt

kunde identifleras efter Henderson(1961).

Insamlingen

sa gott som alla vara vanliga insanllingsmetoder

hemina kunde anvandas ocksa i Malaysia. Som

en fё Ud av den rika insektfaunan blev dct nё d―

vandigt att begrinsa valet av biotoper till att om

m● ligt grundligare penetrcra sidana av sarskilt

intresse.Harvid speladc naturligtvis itko■ 1lighe‐

ten ocksa cn viss roll.Halsofarliga omraden som

t ex utpragladc sumpmarker och mangrovetrask

undvek vi fё rsiktigtvis att bcsё ka.

F6r cgcn del inriktadc jag mig framfё r allt pa

skogsbiotoper av olika siag och pl insanlling av

Smidiur,de minst kinda Var och en som sysslat
med sidan insanlling vet ju hur mё dosam den
ofta ar_。 ch Malaysia bildade intct undantag.

Aven dar flck man vara i verksamhet frin tidig

morgon till solnedging fbr att kunna inrcgistrera

cn god dagsfangst.I skogen var sallning av lnark―

16rna,bark,Inultnande ved,svampar o l det vik―

tigaste insamlingssattet. Genom varme och hё g

luftfuktighet sker fё rmultningen av tradens suc―

cessivt neddalande lё v, kvistar och grenar sa

snabbt att stora delar av skogen saknar egcntlig

markおrna.Dock var dct i regel ci svart att hitta

fё r salining lamplig Sadan i gropar och rannOr i

terangen, dar avfanet efter regnen sanJats, i

backdalar utmcd  vattendragen ellcr i thta
busk‐och bambusnar

Mera problematiskt kunde dct vara ― trots

skogarnas ursprunglighet― att upptacka fbr in_

ventcring  lampliga tOrrtrad  Och vindttillen.

Manga av de fё rstnamnda hade en sa lock och

fast bark eller hё gtgiende styltrё tter,att de ei

gick att arbeta rned,och minga vind丘 11len tyck―

tes _ atnlinstonc i narhctcn av bebyggelse ―

snabbt huggas upp och bortforslas sonl ved.Av‐

verkningar fё r utnyttiande av gagnvirkc sag vi

mycket s,1lan till. 1く varlamnade vind長狙len ut‐

giOrdCS till stor del av palmstammar,som gav

obetydligt insektutbyte. Stanlinar lampliga fёr

inventering bordc ha slat och rclativt tunn bark,

och i sadana l 。lika uttorkningsgrader ttOrdes,
om turen var god,ofta rika fangster.Pa grund av

den hё ga luftfuktighcten var rnultnande stamlnar
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Fig.2 Penang,Batu Fcrringhi. Uttorkad backfara omgiVen av bambu och gummitrad.I fOrgrunden en nyligen
ikullblast,klen Hcッ ′α‐stanl,som i den friska veden invaderats av i scolytid‐ och 3 platypodid― arter.

Penan3 Bttu Fe面 ngЫ .DHe“up∝∝k ttmunded by bambu and gum tte瑚
叢 ぉ:露 :よ ЪttλttI貿認 lkrecently turncd Over.The fresh woOd had beeninvaded by l Scolytid and 3 1

i rnycket stё rre utstrackning in i Thailand be―

vuxna med svampar(tickOr, skivsvampar),OCh
aven denna biotop kunde vara sardcles giVande.

I ёppna particr av regnskogen f6rekom en

frodig vegetation av buskar och ёrtcr,de senare

ofta i form av klingvaxter, som omslingrade
buskar och cnsamstaende trid. Dar sarskilt
praktiscrades havning cllcr skakning i skarm

med gott resultat.

I skogens utkanter fanns i narheten av bebyg―

gclse betesmarkcr, som utnyt」 ades aV nё tkrea―

tur. Dar blcv sallning av kosplllning en bckvhm

insamlingsmetodお r mangder av ttur,'Ven de
allra nlinsta, vilka sa smaningOm kunde upp‐

dagas med域 五lp av den medbrda Berlese‐ appa‐

raten. Spillningsfaunan visade sig vara ganska

varicrande pa olika slag av bctcsmarker,fran dc

torra och sandiga till de fuktiga och myllrika.

Ett negativt inslag i insekts6kandet utgiOrde

stenar,savhli skog sonl pa ёppen mark.Mycket
sallan sagS vid denna arstid skalbaggar undcr

dem.Likasa sё kte jagおrgaves cfter insekter i

sJogras och fuktigt, ansamlat brate vid havs―

stranderna.

Daremot hade jag denna gang tillfhne att sys‐

tcmatiskt och ined god framging kv五 ll eftcr kvall

prё va」usttngst pa var hotcllbalkong,som vette

mot den narliggandc regnskogen. Zoologiska
lnstitutionen i Lund hade genom Roy Danielsson

utrustat mig med ett par 250 W blanduuslampor,

vilketjag aven har vill tacka fbr

Slutligen erhё lls i Malaysia ett gott skal‐

baggsutbyte i de ttngstskllar sOm min vanÅ ke
sonl vanligt satte ut fbr spindlar,huvudsakligen i

skog.
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Fig. 3. Penang, Batu Ferringhi ("Djungelstigen"), ca 100 m <i h. Yppig regnskog.

Penang, Batu Ferringhi ("The Jungle Path"), about 100 m. Luxuriant rain forest. Photo: A. Holm.

Skalbaggsfingsten

l det“ jande rcdo宙 sas famibe宙 S Ctt urval

fingstresultat fran olika slag av biotoper.Totalt

torde det insanllade rnaterialet uppga till omkring

1500 skalbaggsarter,av vilka mer an halften kan

betccknas som sma eller mycket sma.omkHng
6000 cxemplar har preparerats och monterats

upp,en del― vilket sarskilt g五 ller staphylinider―

eftcr dissekeHng fё r att underlatta bestam‐

ningen.Monterat rnatcrial av imagines och larver

kommer att ёvcrlamnas till Zool.Institutionen i
Lund,likasa nagra spritr6r ined blad16ss.Over―

skottet av skalbaggar och ett stort material av

織 llW譜 ::篇語 ll選珊 胤 1曽ll壺

~

Skogsbioloper

l.■イαrゆ″″α i regnskog pa Pcnang undersё ktes

vid dc nesta exkursionerna. Fё rnans beskaffen‐

hct var ganska enhctlig: lucker och mestadels

lagom fuktig, mcd multnande lёv, svampiga

grenstumpar, kvistar och rottradar i ett nagon

decimetcr 10Ckt lager i skuggigt hge.Vid
vattendragen utttordeS den delvis av cn liknande

brna,som skёuts mCd av vattnet och ansamlats
vid nagOt hinder, t ex stenar och vindttillen.

Samtliga insanllingar redovisas i ett samman―

hang,trots att faunans sammansattning Var nagot

ollka pa skilda hadnivaer

Carabidac:6 arter,varav l rrι εた
“
s, 2 rac力 ys._1)yti―

scidae: l art(Laccophilinac)― HydrOphilidac:9 arter,

varav 4 C′ ″cllο″, l C、prορ′
`“

′″
“
, l И″α

`α
′ll α. =

Scydmaenidae: 10d:o ―Orthoperidae:2d:o,varav l
И″′た″ο′′ρs.― Ptil五dae:4d:o(4ε″ο′″ic力 ′s).― Scaphid五―

dae: 2 d:o ― Staphylinidac: 57 d:o, varav 2 r″ οgο―

ρ/1′ο′
“
s,4 0χy′′′′s, l Sr′″〃s, 1l ν′グο″,2И s′ι″′s, 1

S′′′′c″s, 2 Scορα′″s, lP力 ″ο″′力
“
s, 2 Иcy′ορ力ο′lrs, 1

/′α″ッg71α ′力′s, 2 Cο 71ο sο

“
α, 3 rα c/1′7t“s.― Pselaphi‐

dac: 16d:o 一Histeridae:5d:o.― Nitidulidael l art ―

舞 ♂ 憾 alTЪ 》]場協|力?こ絣 滅 号 1普l
Colyd五dac: l art ―Endomycidae: ld:o― Coccinelli―

dac: 2 arter ―Anthicidae: l art c4″′力′c″s). ―Tene_

brionidac:6 artcr,varav 4 0patrini.― Cerambycidae:1

剛
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一．一一
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Fig. 4. Penang Hill, ca 700 m ri h. Halv6ppen regnskog.

Penang Hill, about 700 m. Half open rain forest. Photo: A. Holm.

art. ― Brenthidac: l d:0._Curculionidac: 4 arter ―
Scolytidac:9 arter ―Platypodidac: l art.― Dessutom
insamlades 6 smaarter,som a kunnat placeras i famil―

」er

l sillproven tillvaratogs sammanlagt 153 arter.

Staphyliniderna dOnlinerar med 37% och avcn
psclaphiderna med deras ofta s,1lsamt byggda

former ar val representcrade.

2.Cra頭ぅ″″α i regnskog nara Ringlet(1220
mё h)i Camcron IIighlands.Till f01d av dagliga

regn kundc dcn genomblё ta 16vfёrnan i slutcn

regnskog knappast ans undersё kas,vilkct cJcst
skullc ha varit av intressc br jhmお relse mcd
motsvarande fbrna pa Penang.1)arcmot invente―

rades grasfёrna i en bickdal, dar vattcndraget

hadc grasstrandcr,sonl efter ncdcrbё rden torkat

upp relativt fort.

Carabidac:8 arter.― Hydrophilidac:5d:o,varav Dα c―

ケ′οS′′″″′
“

j″
Sfr′α″′Lap och4 C′ ″cyο″ ―Liodidac:2

d:o, varav l Иgα′力idi〃 ″ ― Scydmaenidae: 2d:o. _
Orthoperidae:5d:o,varav 3 И′′力″ο′●s ―Ptiliidac:2

Skalbaggsfdngst i Malaysia 37

d:o(4c″ο′″′c力 J∫ )― Scaphid五dac:3d:o(SCap力οsο

“
α).

―Staphylinidac:29d:o,varav l ν′gα″′力″Irs,3 0xy′ ′―

ιlrs,2S′ ′″″s, lИ ∫′′″〃s,2S′′′′εクs,2♂ピ′グο″, l Lrr/1ο (■

力α″お (lik″ な″た′ρS Kr.och οε力′αc′

“
s Gr.,men e」

nagon av dessa arteo,3P力 ′′ο″′Й〃s,l rαε/2j″ lrs.― Psc―

laphidac:3d:o ―IIisteridae: l art.― Lycidac: ld:o ―
ElateHdae: 2 arter.― Buprestidac: l art(rracヵ ys).―

Dryopidae: 2 arter ―Nitidulidae: l d:o(ル fr″α′′) ―
CuC崎 idae:2 arter,varav l Psα ″″ο′

`″
S).― Crypto‐

phagidac: l art. ― Phalacridae: 2 arter(S′ 〃ι″s,. ―
Lathridiidac: l art(Cο ″′′Cα′′α). ― Endomychidac: 1
dlo ―Coccinellidac: ld:o.(SCッ

“
″″S)― Anthicidae: 1

d:o(44′Й′c“s).― Tenebrionidaet 4 arter.― Scarabaci―
dac: l art(Me10nthinac) ― ChrySOmelidae: 4 arter,
varav 3 Halticinae._Bruchidae:l art.― Curculionidae:
3 artcr.― Scolytidac:l art Dattamte 4可 famitbesthm_
da smaarter

Nagra timmars sillning gav totalt 94 artcr av

huvudsakligen samma famiber SOm i den slutna
regnskogcns lё vfёrna pa Pcnang, men nastan
utan undantag incd andra artcr an dir.

3. Lbソ′″′″′″s barた ‐, ソ′′― οcた  sνα777″αlr″′.

Denna undersё ktes framst pa Penang Si snart
till壬hne dartill gavs,Inest i hotellets omgivningar



38 Thure Palm

Fig. 5. Penang, Batu Ferringhi, ca 50 m ri h.
Oppet parti i regnskogen med brandskadade
lovtriid, som shrskilt innehdll carabider,
erotylider, tenebrionider och brenthider i
mhngd.

Penang, Baru Ferringhi, about 50 m. Glade
in the rain forest with fire-damaged folii-
ferous trees, which housed numerous
Carabids. Erotylids. Tenebrionids and
Brenthids. Photo: A. Holm.

pa ltt httdniVa till ca 150 m 6 h.Di faunan vari‐

erade ratt avsevart med h● den ёVer havet samt
med tradens uttorknings‐ och brmultningsgrad,

upptas sonl exempel pl dess sammansattning tre

underavdeiningar.

a.Pa Penang i torkande vindぬllen med slat och

tunn bark, stundom upphuggna till brannved.

Skalbaggarna levde huvudsakligen pa ytan av

den ofta av saft fuktade splinten,varifrin de ined

en mJuk borste istort antal bekvamt kundc sopas

ner i sillet.

Carabidac:6 arter,varav l Toε 力y′α.― Hydrophilidac:

i揚ill脚軍1鮨二壺1費寛聯|み推
躙 ,讐務:ぷiZ〕霧χ」∬児篤協:棚労メ

撫燃1聯ilidi《∬琴椰犠見l

ρορ力″′s. ― Cuc両idaC: 3 d:o ― Erotylidae: 2 d:o. ―

Colyd五dae: 5d:o,varav l Cι ry′ο′. ―Coccinellidae: 2

d:o ―Cisidac: l art.― Languriidac: ld:o.― Anthici‐

dae:2 arter,varav l Fο ″″たο
““

s.― Alleculidae:l art.

―Tenebrionidac:6 arter.― Cerambycidac: l art upp‐

f6dd fran larv och klackt. _ chrysomelidae: l d:o

(Eumolpinae)― Brenthidae:3 arter.― Curculionidae:2
d:o. ― Scolytidae: 6 d:o. ― Platypodidac: 4 d:o. ―

Dessutom 5 a ifamiber placerade arter samtlarver av
4 andra cerambycld― arter

Totalt insanllades i dcnna blotop 130 arter, de

nesta mellan bark och vcd,platypodiderna i in‐

gingshali vedcn,cerambycid‐ larver och scolyti―

der antingen pa samma satt eller i gingar i bar‐

ken.

b Pa Penang i staende ellerliggande trad av vanerande
uttorkningsgrad och murkenhet, bevuxna med svam―
par e■er med starkt svampinfekterad bark och ved,
ofta ocksa rned riklig fё rekomst av termiter och inyror

Carabidac:7 arter― Hydrophilidae:l art(C、p`ο′′ι
“
―

″′″).― SCydmacnidac:6 arter.― OrthopeHdac:l art
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Fig.6.Cameron Highlands.Svargenomtranglig,yppig regnskog ovanfё r Brinchang,ca 1550 m 6 h.

Cameron Highlands.Almostimpenetrable,luxuriant rain forest above Brinchang,about 1550 m.Photo:Å .H01m

K/4″ ′力″ο′″s).― Pti‖ idac: 2 arter(И ε′ο′″′ε力お)― Sca―

phidildae: l art(Scaρ 力οsο

“
a).― Staphylinidae: 18 ar―

ter,varav l Me′ ο″,2 Cο″οsο〃α, l Tα c力 :″″s, 1/4′力′―
′α.― Pselaphidac: 12d:o._Histeridac:3d:o._Mala‐
chiidac:l art.― Cle」dac:ld:o(Korynetinac).― Elate‐

ridac:ld:。 .― Byrrhidac:ld:o.― Erotylidac:6 arter.―
Colyd五dac:7d:o._Endomycidac:2d:o ―CoccineHi‐

:::1轟 ビ毬鶴 :滸b品お f肌 .1_篭品 :網嘉:1)
arter.― Scarabacidae: l art(MC101onthinac).― Lucani‐
dac:2 arter.― Chrysomelidac: l art(HaltiCinac)._

認

'光

撃lu:縄訂ず撃騒熱::L:鶏」認II
samlades.

Sanllnanlagt 95 arter redovisas, av vilka blott

nigon enstaka ar samina som i biotop a.Staphy‐

linider ar relativt svagt representerade, medan

scydmaenider, pselaphider och sarskilt tenc‐
brionider ar ovanligt inanga. I ёvrigt utmarktes
biotopen av,att inanga arter av fam.Carabidac,

Elatendae, Erotylidae och Tenebrionidac ofta

var stora och en del av dem praktfulltrnetanglan_

sande.

vid sallning av tradbark erhё lls ofta en platt,

medeistor skorplon av samina typ som den i

蹴 ょ蹴 ml『 Ъ∬ Lぶ 1霧 楓 ∬ 守 l
annan,bortat 15 cm ling,kolsvart skorplon,som

h61l till under inultnande stockar.

c. Pa grund av regn och svar terrang kunde i
Cameron Highlands ingen biotopjambrbar med
a. pl ett grundligare satt inventeras. Vid upp‐

resan undersё ktes pa 750 m som hastigast en
sidan stam.Ett 10‐ tal stё rre,handplockade arter

(meSt Staphylinider)ar helt andra an denl vi fann
i samina omrade h6gre upp ener pa Penang.Dar―

emot gavs tinfille atti Brinchang(Ca 15∞ mё h)

inventera skalbaggsfaunan i nagra stiende torr‐

tradjttmbrbara med dem i b.beskrivna.

Carabidae: l art.― Hydrophilidac: l d:o(C′ rcッο″)―
Staphylinidae:5 arter,varav 2 Cο ″οsο

“
α).― PSelaphi―

dae: l art. ― Lycidae: l d:o tagen som puppa och
kl,ckt.― Ostomidae:l art.― CucuJldac:ld:o Lathri‐
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d五dac: ld:o(Cο″′iCar,α ).― C01ydildae: ld:o.― Tene‐

brionidac: ld:o ―Cerambycidae: ld:o.― Chrysome―

lidac: l d:o(HaltiCinac)― CurCulionidac:7 arter,var―

av 3 Cossonini.― Scolytidac:l art.― Dessutom l a
famijplacerad art

Traden,sOnl var starkt uttorkade och da“ ёr ei

langre attraktiva fOr skalbaggar,innch61i blott 25

arter, ingen av dem tagen pa annan plats i
Malaysia.Curculioniderna,av vilka ctt par arter

var allmanna,dominerade.

4.Pa Penang Sags aldrig bα ″′′″′グ, men i Came‐

ron Highlands unders6ktes nara Brinchang en

偽rsk,lockbarkig cederstubbe med bUande re_

sultat.

Paussidae: l art, 4 cm lang. _ostomidac: l art. ―

Endomycidac: ld:o ―Tenebrionidac:2 arter.― Platy‐

podidae:l art.― DarJamte l imago och i stOrlarv,som

a kunnat famiuplaCeras.

Skalbaggarna levde i ett rё taktigt parti mellan

bark och ved,paussiden dock i den korkartade
innerbarken och platypodiden i hard ved.

Liusttngst

sadan prё vades uteslutande pa var hotellbalkong

pa Penang, blott nagra lo_tal meter ёver havs‐

ytan. En 250 W blandbuslampa hangdes upp pa

balkongracket och kastade sitt uus pa ctt nedan_

fbr utbrctt,vitt skynke.Lampan brukade tandas
vid m6rkrcts inbrott omkring kl. 19,varefter in‐

samling skedde ett par tilnmar,stundom langre.

Temperaturen vaxlade menan 27 och 30°  och

luftfuktigheten var i regel hё g. Tlllstrёmningen

aV ttur var stё rst under varma kvanar med
vindstilla och hё g luftfuktighet(''kVavt vider''),

och dess vhxlingar fran kv,1l till kvall kunde vara

ganska stora.Detta gande ei endaSt individanta‐

let och i vilken ordning olika insektgrupper in‐

fann sig utan ocksa faunans sanlmansattning un_

der den manad fangsten bcdrevs.

I regel kom efter 20-30 ■linuter nagra bin i

bcgransat antal f6rst,huvudsakligen en stor art,

och de tycktes aldrig viba lamna skynket,可 ens

sedan iampan slackts. De bctedde sig pa ett
markligt Sitt, flockade sig nastan omedelbart

samman i en ring pa ett lo― tal diur,alla med

huvudena tatt FnOt Varandra och med kakar och
vibrerande antcnner oupphё rligt bcrёrande bina

mitt emot.Flera sidana ringar kunde bildas,och
"konferensen'' pagick sa lange jusct var pa.

Snart strё nlinade i mangd andra insekter till,

framst stritar, smanugor, bladlё ss, ■ygmyror

och andra smasteklar samt ocksa skalbaggar,

mest smi former.Nttot senare visade sig rela―

t市 t sparsamt ttarilar, sarskilt smattarilar och

aldrig nagra stё rre former,tvesjartar,grashOp‐

por,kackerlackor,sma slandor av。 1lka slag,en

och annan cikada,skinnbaggar,natvingar,natt―

slandor, st6rre flugor och steklar, harkrankar

etc. Anflygningen av skalbaggar hade vanligen

sin httdpunkt kl・ 203112130.De stora arterna in‐

fann sig sent och rnesti enstaka cxemplar.Under

kvallar ined svag blast(stark bliSt hade vi aldHg)

och relativt lag temperatur var anflygningen av

alla insektgrupper ininilnal.

Carabidac:14 smaarter,varav 3 C″ ッ′″α, l Иρο′ο″
“
S.

―Dytiscidac: 18d:o tillhё rande Hydroporinac,Noteri―

鯖郷 11盛躍権i佛囃l
麗1:irttvl胤:朧,ち鵠乃溜|」朋〕l
iS′′″trs,4′И′dO″ ,2 Scο′α′

“
s, lL′′′αε′″′s, lN′ο―

bis″ ′″s,8P力′′οれ′rtrrs, l sra′力y〃′″″s, lИ cッ lop力ο″″s,2
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dac: l d:o(Oρ′′′οραレ″s). ― Elateridae: 3 arter ―

Helodidac:2d:o.― Heteroceridac:l art.― Byrrhidac:1

d:o. ― Nitidulidac: 5 artcr, varav 3 Car′ ορ力′′
“
s, 1

鷺新ヽ又 Ii撫琴i羅灘蝸
10 arter, varav 4 Scy″ ″″s. ― Bostrychidae: 2 d:o

Oedemeridae: l art.― Anthicidae: ld:o(4″ ′力′c″s).―

Tenebrionidac: 13 arter,varav 7()patrini.― Scarabaci―

dac:9d:o,varav 3 Иρ力ο′′′s,4 Melolonthinae.― Chry‐

somelidac: 6 arter, varav l Dο ″αciα , 4 Halticinac. ―

Curculionidac: 9d:o.― Scolytidae: 8d:o. Platypodi―

dac:3d:o.― Till dessa ytterligare 3 a famijplacerade

arter.

Vid UuSttngst erhё lls 194 skalbaggsarter,cn av―

sevart lagre siffra an vid motsvarande insamling i

Thailand(Palin 1980),trOtS att omgivningarna pa

Penang verkade vara gynnsamlnare an i Pattaya.

Faunans sammansattning har storlikhct med den
thailandska och atskilliga arter ar t O m gemen‐

samma,trots att 95 mil ttgelvagen skijer Penang

och Pattaya at.Liksom i Thailand ar fam.Cara‐

bidac, Dytiscidae, Hydrophilidae och Staphyli‐

nidae de artrikaste.Ratt markligt ar,att i Pattaya

togs 59 carabid‐arter och pa Penang endast 14.

M● ligen kan orsaken tin skillnaden vara,att
balkongen lag i hotellets 5:te vaning 15-20 m

ёver marken och att en del carabider, kanske
sarskilt de st6rre,● nyger sa hё gt・ Detsamma



aヽn naturligt宙 s ocksa ghlla andra fattiter.
Overhuvudtaget gav busttngsten mest smaarter
av alla insektordningar,ocksa det cn。 1lkhet rned

fbrhallandena i Thailand. Dar donlincrade vid

liuS t CX StOra syrsor;pa Penang Sags vid uuS●

en enda sadan,trots att dc fё rekonl under stenar

i hotellcts t)mgivning.Flertalet av dc pa Penang

insanllade skalbaggarna togs tt pl annat satt.

Artcr som ocksa setts i andra biotopcr tycktes

sarskilt harstanlina fran spillning

Skilfangst

sadan fangSt 』。rdeS uteslutande pa Penang och

躙 濯l淵 lT鵬せⅧ 錯 ょ∫TttTζ鶴 欝 l威じち
arter,varav i S′′′

“
s.― Nitidulidae:l art uι′な′′ヵ′s).

―Lathridildac: l d:o(Cο″′′cα″′α)― Endomychidac: 1
d:o ― Tenebrionidac: 5 aier, varav 4 0patrini. ―
Scarabacidac:5d:o,varav 4 Coprini,l Melolonthinae
― Cerambycidae: l art. ― Chrysomelidae: 2 arter. ―
Attelabidac:l art.― Da」 amte l● famitplaCend art.

Utbyteti skalarna blev 25 arter,betydligt mindre

an i Thailand,trots battrc fuktighetsfёrhallanden
i markcrna an dar(Palrn 1980).Liksom i Thai‐

Sたθ′bαggψ71gSrF Ma′ αys′α  41

land var tribus Opatrini av fam. Tenebrionidae

ёverlagset individrikast.

Sammanfattning

Av det fOregicnde torde framga, att de nesta

famiberna Och manga av sl,ktena i Malaysia ar

dcsamma som hos oss.Artcrna ar daremot and―
ra,Inen de skiber Sig i utseendc ofta ganska litet

frin vara.D五

“

6r far inan betraffande stora delar

av det insanllade matcHalet ett starkt intryck av

likheterna incd dcn palearktiska faunan.

DaC″′οSr`″″′
“

′″s〃 ′α″′Lap.somお rekom―

mer bl a pa Madeira och Iく anaricё arna,och Oxッ ー

r′ ′〃s ″′g″α′ο″ Fauv., som under senarc ar in_
fё rts till Europa och tagits i komposthёgar,aven
i Sverigc,ari Mdaysiamaterialet dc enda fё r inig

fё rut bekanta arterna.
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Denna nya rlnska dipterkatalog ar f6rf・ attad av
den vうlkande mygg‐ och flugspecialisten Walter
Hackman. Den ersittcr den 1941 utkomna, av
Richard Frey saminanstallda katalogen. Scdan
1941 har omfattande studicr av diptcrernas fylo―

geni och storsystematik agt runl,till stor del ut‐

f6rda av dcn fylogcnetiska taxononlins skapare,

Willi Hennig. Flertalet Diptera‐ taxonomcr har
inspirerats av Hennigs arbcten och pavcrkats av

eller helt till,mpat hans kladistiska inetodik,vil―

ket  mcdfё rt drastiska ommё bleringar inom

dipter‐ systcmet.Steyskal(Ann.ent.Soc.Am.
67:513-517,1974)har sammanfattat de dittills
giOrda■5randringarna,dar sarskilt Grifflths'ar―

betc ёver de hёgrc flugorna(Ser. ent. vol. 8,

1972)inneburit stora omplaccringar. Iく atalogcn
bjer detta nya system(sOm emellertid inte an ar

helt acceptcrat), dar sidana grupperingar som
Pupipara,Acalyptratae,Calyptratae,etc ar upp‐

brutna och delarna hopblandade. Famijcindel―
ningcn,framf6r allt av f d Acalyptratae,ar inyC‐

ket f6randrad likson■ l hё g grad siakt_。 ch art―

nomenklaturen.Katalogen ar da“ ёr rnyCkct ak‐

tucll och anvandbar ickc bara fё r dipterologen
utan f6r alla, som ёnskar en 6vcrsikt ёver mo‐

dern E)iptera― systcmatik. Obs! Upplagan ar be―
gransad!
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