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Recension
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Michacl Hanscn har med denna fauna gjort cn
mvcket fin insats fdr alla som vill lara kiinna skal-
baggslamiljerna Hydracnidae. Spercheidae, Geo-
rissidae. Hvdrochidae och Hydrophilidae. Flerta-
let av dcssa oftast vattcnlevande djur har vAllat
samlarna m2inga bckymmer och del tr nu mycket
viirdefullt att te dem behandlade i en samlad vo-
lym, vilket tidigare saknats. Bestdmningsnycklar-
na ?ir rikligt illustrerade och mycket valgjorda.
Minga sliikten innehiller ytterst sverskiljda arter
- och det ar inte att begara att en saker identifie-
ring alltid skall kunna gOras direkt utifrin boken.
Hir krtivs en viss erfarenhet och tillging till refe-
rensmaterial. Hansen behandlar larverna cndast
oversiktligt och understryker att mycket arbctc
iterstir innan alla larver kan identifieras till art.

Det ar sverl att hitla negot att anmiirka pd i dcn-
na fauna. Mojligcn har Hansen varit viil flitig vid
anviindandct av undersl6kten. Minga av dessa tb-
refaller fylogcnetiskt daligt grundade, och kundc
giirna ha utslAmnats. Nomcnklaturen t'<iljer i stort
sctl Enunreratio (Silfverberg 1979), fastiin Han-
sen har valt att behandla iven Hydrochidae och
Spercheidae som egna familjer. Yidarehar Ochre-
bius kaninensis Popp. fltt art-status, liksom He-
lophorus uequalis Thoms. och Enochrus Jitst'ipen-
n is (Thoms. ).

Hanscn har rcvidcrat menga fynduppgifter. och
di flera arter tidigare ofta felbestemts forandras i
en rad fall utbredningsbilden maikant. Nigra ar-

tcr som angcs som vitt spridda ide svenska skal-
baggskatalogerna (Klefbeck & Sjoberg 1960 &
Lundberg 1986) har enligt Hansen en mycket be-
grinsad utbredning i Sverige. Detta giiller bl a for
Limnebius papposns Muls. och Anacaena limbata
(Fabr.). Frin den senare artcn har nyligcn ur-
skiljts ,4. lutescens (Steph.), vilken iir spridd tivcr
hela Iandet. Hansen har dven tittat pa ctt stort ma-
terial av aftparet Hydrochus elongatus (Schall.)
och H. igtticollis Motsch.. och tydligt ar att den se-

nare dr den i Sverige vanligare arten av de tve.
Hansen redovisar aven en del landskapsfynd

som inte finns med i den nya svenska skalbaggska-
talogen (Lundberg 1986). I texten finns dock en
felaktig angivelse att Helophorus grandis Ill. i Sve-
rige fcirekommer upp till Nb - det skall vara Vb.
Aven om Hansen kontrollerat manga iildre fynd-
uppgifter s& kvarstir dock en del tveksamheter.
Ett oxempel 5r det nordligastc svcnska fyndct av
Lat:cobius bipunctalus (Fabr.) frin An, vilkct hir-
riir frin den gamla katalogen (Klcfbcck & Sjdberg
196{)). Jag har inte lyckats beliigga dct fyndct
(Fauna Norrlandica 1987(2)). och llnner det san-
nolikt att det dr grundat pA felbestiimda ex.

Mycket tack vare Robert Angus arbete med He-
Ioplnrus iir nu artsystematiken tiimligen viil ut-
redd for de skandinaviska palpbaggarna. Hansen
pekar pe en del nomenklaturproblem som iterstir
att ldsa och kommande fylogenetiskt inriktade
studier kommer sdkerligen att stuva om bland
sldkten och familjer. Nigra problem pe artniven
som uppenbarligen kriiver yttcrligarc studium
:itcrfinns kring arterna Hydrobius fuscipes (L.)
och E rtoc hr us q uad.rip unctatus (Herbst).

Denna volym av Fauna Ent. Scand. bor vara till
stor gledje och nytta fcir alla skalbaggsintrcssera-
dc.
Anders Nilsson


