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Sammanfattning
Ilybius crassus Thomson 6r en medelstor svart dy-
kare som ursprungligen beskrevs frAn Sverige. Med
tiden utvidgades artens kiinda utbredningsomride
till att giilla hela norra Eurasien. Jag har tittat pA

det tilgaingliga materialet av arten frAn Asien in-
klusive typmaterial av I. chishimanus K6no frAn
norra Kurilema och av I. weymarni J.Balfour-
Browne frln nordcistra Kina. Min slutsats iir att

The I lybius crassus-comp lex

"crassus" Ar ett artkomplex bestAende av tre arter:
(l) c r as s us i Europa, (2) c hi s himanus (= w s, 

^o, 
n',

pA det asiatiska fastlandet, och (3) nakanei vilken
hiir beskrivs frln den ryska stillahavscin Sakhalin
och frAn Hokkaido, Japans nordligaste ci. De tre
artema skiljer sig huvudsakligen it i formen pA han-
ens kcinsorgan. De djur som tidigare uppgivits som
crassus fr6n Mongoliet tillhcir istdllet 1. subaeneus
Erichson, tidigare ej kiind frAn Mongoliet. Kunska-
pen om flertalet insekters utbredning och taxonomi
i Asien 5r fortfarande dAlig. Di mtnga arter anses
vara gemensamma med Europa och Sverige inne-
biir detta even att vi fortfarande vet ratt lite om
manga av vAra arters viirldsutbredning.

Ny bok om jordldparlarver

Luff, M.L. 1993. The Carabidae (Coleop-
tera) larvae of Fennoscandia and Den-
mark. F auna Entomologica Scandinavica
27.186 sidor, 586 svartvita teckningar. Ba-
serad pe eff manuskript av S.G. Larsson.
ISBN 90 04 09836 4. Pris ca 400 SEK.

Jag noterade tidigt att olika skalbaggslarver behand-
lades mycket professionellt i serien Danmarks
Fauna, och samtidigt relativt anonymt, som i en
bisats. Fcir vissa grupper som jordlcipare fanns hiir
liinge den i siirklass bdsta presentationen av euro-
peiska larver - skriven pA danska!

Bakgrunden till detta fcirhAllande ges i Niets P.

Kristensens fcirord till fcireliggande volym. Han pre-

senterar hiir den lAnga danska traditionen av hcig-
kvalitativa larvstudier och Iyfter speciellt fram Sven
Gisle Larssons stora betydelse. Vi fir bl a veta att
arbetet med frireliggande bok pibcirjades redan I 940
och att den nu tack vare Martin Luffs genomgri-
pande omarbetning av Larssons manuskript kan ges

en internationell publik.
Vikten av att kunna identifiera larver har cikat i

och med jordlciparnas framtrddande plats inom den
ekologiska forskningen. Jag tiinker dA speciellt pA

Den Boer-skolans populationsekologiska arbeten,
liksom pA studiet av livshistoriestrategier (samman-
fattade av Thiele 1977). Jag vill minnas att det var
John Spence som tidigt pApekade vikten av att titta
pt larverna i studier av olika arters samexistens och
eventuella konkurrens. Detta friimst pga larvernas
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Recension

intensiva utnytdande av fcidoresurser och starka bun-
denhet till sin livsmiljci.

Band 27 av Fauna Entomologica Scandinavica
(FES) er unikt setillvida att det endast behandlar
jordliipamas larver.DL vuxna jordlcipare i samma
serie tidigare behandlats posthumt av Carl H. Lind-
roth (1985, 1986) saknas hiir alta utbredningsupp-
gifter. Jag har tidigare pApekat vikten av koordina-
tion mellan FES och aktuella nordiska kataloger
med avseende pA nomenklatur och klassificering
(hrigaktuellt genom Silvferbergs nu uppdaterade
carabid-klassificering). Nu tillkommer iiven beho-
vet av att koordinera olika volymer av FES behand-
Iande olika stadier av samma grupp. Ftir vuxna jord-
lcipare anviindes en lcipande numrering av arterna,
medan i larvbandet arterna numrerats separat inom
varje sliikte. I stora stycken har dven arternas ord-
ningsftiljd inom sliiktena kastats om.

I mina cigon skapar detta oncidig fcirvirring, och
ett behAllande av den gamla ordningsfciljden och
numreringen hade varit att fciredra. Dl ej alla arter
behandlas i larvbandet hade numreringen pa detta
siitt direkt visat pi luckoma. Nu iir det istdllet ofta
svtrt att veta om och vilka arters larver som ej be-
handlas. Detta galler t ex sldktena Trechus, Bem-
bidion, Harpalus och Trichocellas. Ftjr Patrobus
uppges att vi bara har tre arter, och varfcir vAr fiiirde
art P. australis uteliimnats iir en gAta. Overensstiim-
melsen i artemas nomenklatur iir dock god, iiven
om ett "i" fallit bort pA slutet hos Bembidion schuep-
pelii, Dicheirotrichus gustavii m fl.

Luffs bok ger goda miijligheter till en konekt
identifiering av larver till sliikte. Artbestiimningen
fcirsvAras ofta av att nAgra arters larver ej iir kiinda,
liksom av att ej alla larvstadier beskrivits av de civ-
riga. SmAviixta och artrika sliikten tycks vara sdr-

skilt dAligt kiinda, detta giiller tex Dyschirius, Bem-
bidion, Bradycellus, Badister m fl. Vidare saknas
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ofta kunskap om nordliga och ristliga arter vilka
saknas i Centraleuropa och Storbritannien. Det iir
en lAng viig kvar till idealet - separata nycklar till
alla larvstadier vilka omfattar samtliga arter. Uti-
frln dagens kunskap ger dock fcireliggande volym
en mycket civerskAdlig presentation med fina illus-
trationer, bra nycklar och relevanta beskrivningar.
Med kiinnedom om vilka arter som fcirekommer
som adulta i ett visst omrAde, brir man som regel
iiven kunna identifiera larverna till art.

I den inledande familjenyckeln har tyviirr familjen
Hygrobiidae olyckligtvis kommit att heta Hydro-
biidae, vilket kan vara fdrvillande. Vidare iir de ka-
raktiirer som ges ftir att skilja familjerna Noteridae
och Dytiscidae et ej helt tillf6rlitliga. Och varfcir
envisas med att bendmna bakkroppsutskotten
"cerci" dA man i rivrig litteratur idag geft civer tiU
det korrekta urogomphi?

Behovet av denna bok iir sttirst fcir de som ej
kan liisa danska eller tyska. Jag tzinker dA pA de

befintliga larvnycklarna av Larsson (Danmarks
Fauna 76, 1968) och Amdt (Die Larven der KAfer
Mitteleuropas I, 1991). Fdrutom att Luffs bok kan
vara liittare att anvdnda dn sina fcireglngare ger den

iiven rikligt med referenser till arternas biologi.
I mina cigon er det ett stort steg framAt att FES

nu iiven kan ge ut band helt tilliignade larver. Fcir-
hoppningsvis kommer man nu att gt vidare med
flera volymer om akvatiska larver - vilka verkli-
gen efterfrAgas av mAnga! Fcireliggande band upp-
fyller helt mina kvalitetsansprik varfcir jag varmt
kan rekommendera den till alla intresserade. Jag

vill iiven passa pe att omndmna den fcirbiittring som
civerg1ngen till tvespalt och ett stcirre format inne-
burit fcir FES.

Anders Nilsson
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