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Det stora faunaverket "Die Kiifer Mitteleuropas"
bestAr huvudsakligen av bestdmningstabeller till
alla mellaneuropeiska skalbaggar. I tvl separata

band av Klaus Koch, av vilka det f6rsta nu fcirelig-
ger, ges komprimerade uppgifter om samtliga ar-
ters levnadss6tt och -miljci. Band I omfattar Ade-
phaga och Polyphaga t o m Staphylinidae och
Micropeplidae.

Uppgiftema redovisas hierarktiskt sfl att uppgif-
terna frir familjen liksom de om sliiktet inte uppre-
pas f<ir arten. Liigger man dA ihop alla dessa upp-
gifter sA siiger det rett mycket om varje art. Fcjr
varje art ges fcirst nummerkod och utbredning en-
ligt Luchts katalog i samma serie. Nomenklaturen
lir den aktuellaste enligt de iindringar som presen-
terats i tilliiggsbandet, ibland tom i riittad form.
Sedan fciljer den biologiska informationen i maxi-
malt fyra delar: ( I ) biotopbredd (eurytop etc) med
fdrdelning i hiijdled (monoroph etc) och sdsongs-
m[ssigt (homotop etc), siirskilda krav eller prefe-
renser (hygrophil, -biont etc), samt mikrohabitat
(fungicol etc); (2) "habitat", dvs artens biotopval;
(3) "nisch", dvs artens mikrohabitat; samt (4) fd-
doval.

Mflnga ekologer kommer siikert att reagera pfl
anviindningen av ordet "nisch", som hdr anvdnds
mer eller mindre synonymt med mikrohabitat.
Modema ekologer skulle slikert inte ens sanktio-
nera bokens titel, vilken istiillet enligt dessa borde
varit negot i stil med bionomi eller naturhistoria.

En viss fcirsiktighet vid tolkningen av de pre-

scnteradc uppgiftcma kan vara befogad. Det ar
t cX SVart att veta om allmanna fOmulcringar be―

ror pa Okunskap encr onl arten inte har nagra sar_

skllda krav. Vidare sa ar uppgifter av detta slag

ofta forbundna med cn viss geografisk rcgion och

intc giltiga utanfё r dcnna.T ex anges fё r dykaren

f写〔解 :∬Ψ 犠 毬 憲 1灘:邸T覧肌 躙 1

norra Sverige inns denna arttypiskt pa sandbotten

i stora naringsfattlga ttoar・ Skillnaden i habitatval

tyder pa att andra faktorer an dc sOm anges ar av

direkt betydelse.En bindning til1 5′ /1αg721r″ och

mossar i Mcllaneuropa kan t cx bcro pa att dessa

mi巧 Oer ar rclat市 t kalla,och inte alls ha mcd surhet

att g6ra.

Uppgiftcma fOr en viss art ar ofta mOtstridiga,

tex anges Pιノ′θグッ′
`S″

θ′Itrtグα′夕s sOm''Stenotop"
samtidigt som habitatct anges som"stehcndc Ge―

wasser'',vilket ju ar ctt ganska vitt begrepp.En

del direkta fclaktigheter har sakcrt Ocksa kom.lit

mcd,tex brekomstcn av Agα わ″s wαsasゲι″″α
`i

brackvattcn. Narstaende artcrs habitatval anges

ofta som idcntiskt,vilket antydcr att angivclsema

ar rclativt grovt fomulcrade.

TinkOmstcn av dessa band atcrspCglar sakert

cntomologemas ёkade naturvardsintresse,vilket i

sin tur vaxt fram ur dcn tilltagandc utamningen

av naturcn. Banden kommer att fa en stor bety―

delse som infomationskalla,framfё r ant p g a att

sa rnanga arter behandlas.Dct vida omfanget med―

fOr ined nёdvandighet en viss ёversiktlighet,var―

br bchovet av mer dctalcradc rcdogё relscr kvar―

star.
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