
Fiirekomst

Dcn troliga skandinaviska utbredningcn for E. ar-
husculae har inramats med en linjc pi Fig. 9. som
ar tagcn fran Nordstrdm et al. (1961) och
kompletterad med scnarc fynd. Utbredning av E.
/are.strrs visas isamma figur. Biotopen tdr E. ar-
busa ae har i Dalarna. Hiirjedalen och Jiimtland
genomg6ende varit mvrar med dvargbjdrk pa 7-
800-metersnivin och h6gre.
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Med Holsts arbete har ytterligare en ordning, Sal-
tatoria eller Orthoptera, kommit upp till behand-
ling i Fauna Entomologica Scandinavica, nu en av
dc mindre ordningarna och diirfor en grupp som
titligarc [inns bearbctad iflcra andra faunasericr.
bl a av Holst sjiilv i Danmarks Fauna. Dcn nya
versionen iir en prydlig och ansliicndc volvm men
den vicker iven viss besvikelse. Man skall viil utg6
ifrin att det framsta syftet med en bestamnings-
fauna ar att vara ett praktiskt sa bra som mojligt
fungcrande hjiilpmcdcl, som styr lattaste vagen
till slutmAlct- korrckt artbcstiimning. och som frr
hyggligt anviindbar iiven for dcn mindrc crfarnc.
Tyviirr har Holst inle hiir siirskilt verksamt bidra-
git till att mtita de svirigheter som upptrader i be-
stamningcn av nordiska Orthoptera.

Jag skall pcka pir ntgra saker som kundc hantc-
rats hiittrc. l) Dct ar onddigt att gora ctt scparal
underfamiljeschema fdr Tettigoniidae (5 underfa-
milier. totalt 8 slekten, l1 arter), med den dirav
foljande bundenheten till teoretiskt giillande

gruppkaraktiirer. Det har nu mcdfort att redan
den frirst nimnda karaktircn. lingsflror pi de tvt
basala t arslcdstyckc na, hclt iontjdan stellcr till
bryderi mcd dcn cnda phancroptcrincn . Lepto-
phyes punctatissima. Till f<iljd av skrumpningset:
fekt fir man namligen latt intryck att sedana faror
finns iiven hiirl 2) I artschemat f<ir f?r,.r har Holst
si slarvigt skrivit av Harz i "The Orthoptera of
Europe", att T. fuliginosa blir nlrmast obestam-
bar. Med Holsts uttryckssiitt skullc dct ha hctat
"Fastigium verticis I ll4-l l13 limcs thc width of
an cyc secn from abovc". 3) I sliiktschcrnat ftir
Gomphocerinae kunde den f<ir den oerfarne svira
karakteren med vingtiamkantens form (punkt 3
och (r) kommenterats och illustrerats bAttre.
Aningen av bukt kan ofta mlirkas hos slikten med
"rak" kant och nir bukten finns kan den vara
myckct mindrc utprAglad nn pi Fig. -51 B. I vcrk-
lighetcn finns ocksi en helt basal framdtbojning av
kanten. som kan fdrvirra och som borde ha synts
bide i Fig. A och B. 4) Sliiktschemat bjuder ingen
klar skilf natl mellan Stauroderus och Chorthippus.
For nyborjarcn kan cubitus-grcnarna vara sviri-
dcntifieradc. szirskilt som dc intc mcd bctcckning-
ar markerats pa vingbilderna av ChorthiJtpus-ar-
ter. Dessutom Ar ju karaktaren - som sdgs - inte
utslagsgivande mellan Stauroder.$ och C. aprica-
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rlas. Problemet kunde praktiskt ha ldsts genom att
infoga lven S. scalaris i artschema for Chorthip-
par. 5) Dctta artschema kunde som komplettcran-
dc karaktar i punkt 2 ha anvzint dcn lengrc och ta-
tarc hirrighct p;i siirskilt framlArct som karakteri-
serar biguttulus-gruppens arter. 6) Punkt 9 i sam-
ma schema iir illa utformad. Tviirfiran (det giiller
sn fira si det skall heta sulcus och inte sulci) pa
pronotum kan inte vara belSgen "nlgra mm" bak-
om mittcn av det mindre in 3 mm linga prono-
tum. F ti ligger dcn ibland iiven hos montunus
uppcnbart bakom mittcn, se dct bchovs ctt mcr
prcciscrat uttryckssatt. 7) En stor bcsvikelse ar att
Holst inte med ctt ord diskuterat mdjligheterna
att skilja honor av tvi av vira allra allminnaste
griishoppsarter, Chortltippus bigtutultts och C.
brunneus. De flesta nordbor kan ju endi begransa
problematiken sA och bortse frln att danskarna
har komplikationen med en tredje snarlik art, C.
zol/rs. Avcn om kanskc intc varjc t-cxemplar ld-
tcr sig tvckl(ist bcstiimmas, finns iindi flcra signifi-
kanta skillnader att utnyttja, i franrvingarnas form
och ribhverk. i fiirgtyper och i stridulationsfilens
tappar. Tapparnas antal har f<irvisso angivits (75-
120 for biguttulus ? mot 50-70 f<rr brunneus Q)
men att sa rikna dem i absoluta tal ar besvarligt
och kan krdva sirskild preparation. Diremot kan
man mcd ctt dgonkast iaktta att dcn tetarc upp-
sellningcn hos Drgrraulris inncblr cn rcgclbundna-
re placcring, en skillnad som kundc illustreratsl

Manga arter. i stort sett en representant for var-
je slakte. har avbildats i helfigur i av Grete Lyne-
borg utfdrda utomordentligt viilritade teckningar.
Man kunde dock onska flera detaljfigurer till stod
for artidentifikationen. t ex av baktarser hos 7et-
rx och ovipositorvalvler hos Chorthippus monlu-
rrns och C. parallelus. Dc morfologiska hcskriv-
ningarna av dc cnskilda artcrna ir k napphiindiga -
dct kan vara en fordel att bra och distinkta karak-
tArer inte goms bland intetsigande gods - men
mer av t ex idgonenfallande firgteckningar kunde

mccl frirdcl ha uttrvckts. Bland annat kundc pdpe-
kats kiinsdimorfismcn i firghinseende hos Orncr-
cestus ventralis och Gomphorerus.

En petitess mihiinda som dock tbr dcn mortblo-
giska klarhetens skull bor annriirkas ar att cerci,
epiproct och paraprocter ir strukturer som tillhor
det I l. abdominalsegmentet och inte. som pa flera
stAllen sags, del 10.

Ftirvinandc iir pastiendet att av f?rri.r-arterna
undulala iir dcn i Nortlcuropa allminnastc. Dct
giiller tydligcn i Danmark mcn idvriga Nordcn zir

vil bide bipunctata ocl't suhulata nrer vidstriickt
utbredda och oltare samlade. I landskapskatalo-
gen har Holst fcir Sveriges del utan kommentar
uteliimnat ett tjugotal markeringar frin Anders
katalog (1945, 1953). Ar det for att fdrfattaren in-
te sjiilv rikat mdta belaggmaterial? Vi fir dlirfOr
tyvarr bctrakta Holsts katalog bara som ett ofull-
siiindigt komplcmcnt till Catalogus Inscctorum
Sueciac-

Odelat positivt iir det bidrag till den biologiska
artka ra kterise ringen sonr Holst konsekvent ger
r<irande arternas latesyttringar. bide med oscillo-
gram och verbala beskrivningar. Ockse habitatka-
rakteristik och beteendemissigt upptriidande an-
gcs frirtjiinst fullt. dock hade man frirvintat en be-
skrivning ocksa av dct visuclla spclet hos Cora-
phocerus.

Det hiir kan synas vara grinigt manga ncgativa
anmdrkningar men jag fdr inte fram dem i felfin-
nariver. Mina synpunkter kan forhoppningsvis
hjiilpa nigon i anvindandet av Holsts bestem-
ningstabeller och ge id6er till eventuellt komman-
tle andra bcstimningsnycklar till nordiska
Orthoptcra. Holsts arbctc ar anda ctt trcvligt till-
skott till scricn. Som orthoptcrbcstamningsbok Ar
den inte siimre iin andra och iden hiologiska ka-
rakteristiken av arterna snarast bAttre.
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