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Dansk Faunistisk Bibliotck Bind 4.Scandinavian

Scicncc Prcss Ltd K¢ bcnhavn 271 s.(BOken kan

bestallas fran Scandinavian Scicncc Prcss Ltd,

Langascn 4,Ganlφ sc,DK-2760 Mal¢ v,Danmark.
Pris 240 Dkr+porto, 20° /。  rabatt erhancs vid

abonnemang pa Dansk Faunistisk Bibliotck)

Det ar ganska inanga ar sedan carl H Lindroth's

klassiska arbctc ''1)ie fennoskandischen Carabi―

dae"utkOm.Tin gladic“ r alla som ar intrcssera―

de av nordiska carabidcr har nyligen ovanstaende

faunistiska och diurgeOgrafiska arbcte publicc―

rats,sonl dock i sin uppbyggnad begransar sig till

de danska artcrna Tcxtcn ar pa danska med ett

sammandrag pa cngelska av C)lc Lomholdt
Arbetet bchandlar samtliga 314 i Danmark an‐

traffadc artcr Ett synncrligen omfangsrikt rnate‐

rial fran badc rnuseer och privata samlingarliggcr

till grund fё r undcrsё kningen;ei mindrc an ca 1/2

million exemplar brdcladc pa ёvcr 100 000 fynd.

Omkring 3/4 av detta matcrial har insamlats av

amatё rer Bangsholt har sialv bestamt cllcr kon―

trOnerat en stor dcl av djuren och registrcrat fyn―

den pa utbrcdningskort och i kartotck De stё rsta

avsnitten i boken ar dels cn''fortegnelse ovcr ar―

tcrna'',dels utbredningskartorna l den isystcma―

tisk folid uppgjorda artbrtcckningen lamnas fol―

iande upplysningar br varie art:Om arten ar mac‐
ropter, brachyptcr cllcr uppvisar vingdiinori,

sanllnanlagda antalct lokaler fё r artcn i l)anmark

under 1830-1981 och hur fynden fordelas inellan

olika tidspcrioder(1830-1899, 1900-1949, 1950-

1981),ck010giska uppgiftcr,utbredning och fre―

kvcns Detalierade ttnduppgiterbreliggerbrdc

ovanligarc cner pa annat satt intressanta arterna.

Artcr sonl uppenbarligcn ininskati antal undersc‐

narc ar cllcr som blivit vanligare tilllnats sarskild

uppmarksamhct l manga fa11 lamnas uppgifter
om fёrekomstcn utanfor Danmark,sarskilt narlig_

gande omradcn sasonl skane och Nordtyskland.I

avsnittct rncd utbredningskartorna har ana loka_

lerlagts in i ctt rutsystcnl dar olika symbolcr anger

i宙 ken(宙 lka)● dSpCHOd(Cr)fyndCn JOrts.1 0vre
hёgra hё rnet pa varie karta inns dessutom cn

mindre karta incd dcn curopciska utbrcdningen

Rcstcn av boken behandlar huvudsakⅡ gcn dc
danska artcrnas diurgeOgra■ och alla problcm i

samband harmcd,bclysta mcd ctt flertal illustra―

tioncr.Ett annat intressant kapitel ar det Om fё r―

andringari den danska jordlё parfaunan.Som tidi―

gare namnts har″ ndCn dclats upp i ollka tidspe―

riodcr. Efter att hansyn tagits tin sanllaraktivitc‐

ten under olika tidspcriodcr far man sakra siffror

pa cn arts eventuena tillbakagang cncr spridning

16 artcr har bcvisligcn invandrat till Danmark i

sen tid mcdan 5 artcr ar utdё da(darav den stOra,

aven i svcrigc sannolikt utdё da Sp力οグ″
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Ovantat,ar attintc mindrc an 72 arter,dvs.nastan

1/4 av hela faunan,undcr scnarc ar gatt starkt till‐

baka och blivit bctydligt sallsyntarc.I bide Mel―

laneuropa och i Svcrigc har inan iakttagit sanllna

OrOvackande och fё rhallandcvis myckct snabba

tillbakagang hOS manga arter. Bangsholt anser

biotopfё rstёrclsc vara dcn framsta anlcdningen.

Andra orsakcr som tinmats vara av bctydclsc f6r

cn dcl arter ar bl a klimatfё randring, kenliska

giftutsiapp, gё dsling och utebliven tillflygning

Utcblivcn tillflygning bcror hclt cnkelt pa att pO―

pulationcrna pa kontinenten gatt omkull Dctta

inncbar cn radikal ncdging for en del arter som i

Danmark bcfinncr sig pa granscn till sin curopeis―

ka utbredning. Ett exempel ar Dο ′Jεあ
“
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(SChaller)SOm i Danmark(och Skane)pa 1800-ta―
lct fick kontinucrliga tillskott fran Mellaneuropa

Och darfё r kunde ёverleva medan arten i senarc

tid nastan forsvunnit.

Bangsholts arbctc lnistc anscs vara cn ovardcr―

lig dokumcntation av dc danska carabidcrnas ut‐

brcdning och fё rckomst undcr dc sista 150 arcn.

Avcn fёr cn svcnsk lasarc finnslnyckct att hamta

Ettstort arbete och en betryggande hё g kunskaps―

nivi hos fё rfattaren ligger utan tvekan bakom in‐

nehanct i dcnna bok Frits Bangsholt gratulcras

till dct goda rcsultatct
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