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Intressant och uttömmande redoyisning om Acal/es-arternas
och deras släktingars förekomst på Kanariöarna
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deosekvens. CD ROM. 2000, CURCU-
LIO-Institut:D-Mönchengladbach. Pris
69.80 DM. Gratis för medlemmar i
CURCULIO-InstitLrt.

Kanarieöarna iir inte bara ett omtyckt resmål tiir
turister utan nred sin omväxlande natur har de
även utgjort en lockelse tbr många entomologer
under' årens lopp . Den förste att utfo$ka öamas
insektstauna var engelsmannen Vernon Wollas-
ton som vistades på öarna under flera år i den
senare halvan av 1800-talet.. Han upptäckte och
beskrev ett stort aDtal skalbaggsarter. Han har
haft många efierföljare som har bidragit till att
öka kännedomen om olika insektsgrupper. Två

stöffe vivelsläkten har hittills varit ofullständigt
kända, nämligen Acalles <tch Laparccerus. Det
senare släktet håller nu på att bearbetas av den
infödde entomologen Antonio Machado.

År 1997 begav sig några entusiastiska tyska
entomologer iväg till Kanarieöarna för att törsö-
ka klarlägga Äca11er artema systematik. Mellan
1997 och 1999 insamlades 6160 exemplar och
med ytterligare material från museer och privata
samlare har man tätt ihop ett stort arbetsmaterial
som har ut&iort en god bas för att kunna åstad
komma en fullständig redovisning av hela Crt1.r-
/n/1r/r'åil/n..s sy\ternrtik pi Kanarieöalna.

Resultatet redovisas i denna CD ROM som
omf'attar f'lera artiklar som förutom systematik
ger en allsidig fiamställning om arternas ekologi
och biologi, om lagerskogens utveckling på öar-
na och om naturskydd. Förutom Sttiben, som är
ansvarig för den systematiska delen, har L.
Benhe deltagit som bidrar med en rcdovisning
på över 100 sidol om alla arters fynddata. K.
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Reide redovisar iaktlagelser om stridulation llos
Cr yptory nchinae. K.Sprik skrivcl om arternas
ekologi utant-ör lagerskogen och Sainchez Pinto
skriver om la-ecrskogens historia och dess natul-
skydd.

Frrmstiillningen inleds med en Itistorik över
tidigare entomolo-scrs stLldier på iiarnt och
tr-aimst dir Wollastons ( | 822- 1878). De flesta
stijrre entonologel som har albetat pil iirrna iir
omoairDnLle; iiven rrred bild. Cluppens albetsme
todik redovisas ingircnde. Acrrllcr arterna iir
nattaktiva mcd stiirst aktivitet mcllan kl 2.1 och

05. Nattinsamling Irrr därl'ör gett ett bra resullal.
Den systcrratiska delerr inleds mcd en uttör-

li-s bestärrningtrbell över släktena inom C/-\lt1rr-
nlclrlrrac. Två nyl sllikten hartillkonlmit base

laclc på penisfbrnren. Ottl'tutulla"'som har en

haktörsedcl böjd penisspets .)( i Di<:hronatuIIas
viu-s iivrc clel av innersiicksslrukturen er försedcl
nred koholnsliknande utskott. Unclcrsläktet Crr

/ncri1[,s son innehållel slanka. slnå artet under
3 mm har upphöjts till eget släkte. Inont under
familjen C/ \lrkrftt?\'riry'rlirrre linns på Kanarieii
arna dessutonr sl tlklena E c lt i n o tl o t tr. To r rt e u r tt u

och P/rtutfu)rti?Lolt(t.

Ett stolt ocll mycket intressant avsnilt be
hancllaI tidigale fbrskales upptäckter, olika art-
en systematiska status, grupptillhiilighet och
liknande frirgor'.

Dlirefter fijljcr noggrlrnna och ingirendc be
skrivningiu övel de nya rrtcl'sor-n tnan har upp-
täckt på öarna liksorn nya besktivningal av tidi
gare kända itrter. Man har funnil 14 nya arter
inon slriktet Acalles.'l inom Crrlrrcrrl1e.i och 5

ittoln Ethinotloru Fiir rnån-qa tidigare funna ar-
ter har lectotyper utsctts. Samnanlagt iir nu 60
arter kiinda inom CitTrfor'-rvlr'lrirral på Kanarie-
aiarna.

Beskrivningarna illustrcras med tbton tagna
med digital videokamerateknik vilket gcr en

otrolig skärya. Det flnns inte mindre än,+78
iJrglLllorr. l5 I SEM-li'1,'n. l4 ljLrdLrlrptrr::ning:rr
och I vicleosckvens. Det ir verkligen en fröjd
liir ögat att beskircla habitusbilderna av dcssa

lantastiska djtn'. Det finns ett fle al bilder av
varje alt liån habitus till olika detal.jer.. De be-

handlas iiven ur olika aspekter solr difliential-
diagnos, bionorni. stridulering och utbrtdning.

Man har iiven unde$ökt larver inom sllikt
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kretsen rv Aculles pä Kanarieijuna. Man har
gjort uppfbdningsfiifsiik ör att 1å fram sarnban-

det trrellan larv och imagines. Man har jämlört
olika taxa med hjiilp av lasterelektroniska bilder'
s k REM. Det har visat sig att det ej alllid finns
ett direkt sambiurd nrellan larvala otgan och
imagines av cn viss iu1.

Larvel av flera arter av Cryptorynchinae be-
sk vs, illustrerade med 4l toton tagna med
Scanning Electron Microscopc (SEM). Mottir-
logi av puppol illustreras med SEM-bildcr med
stor skzirpil. Utvecklingstaclier av 8 arter (iigg.

larver oclr puppor) rcdovisas och cliirtill kommer
beskrivning av Iarver: habitus. huvud nred

SEM-bilder. Således en mycket ingricnde [.re

sklivning av de prcimaginala stadierna.
Irtont rrrlen liirckr,rnnlcr d(l en \l('l v.rrillllon

nlf clet gäller de yttre karrktärerna medan tbt-
lnen på genitaliel.na, särskilt innersiicken, iir'

konstant. Det kan anses vam cn I'iiljd av tr'öghet i

den lylogenetiska artdiffrentieringen.
L. Bchne har gjo en sammanslällning ör'er

lrlla lynd sonr iir kiinda fbl gruppen. Inte mindre
iin 9485 tynd lördelade pir 508 lyndofter redovi-
sas. För varje art finns dcls en biid av djulet oclt
dels en kana med inprickade fyndlokaler. Tene-
rifla har störst antal lyncl, 4781, Lanza|ote
minst. 15.

I ett iDtressant avsnitt av Stiiben om lylogcni
av enclemiska släkten diskuteras cle olika arter
nas släktskapsliirhålllnclen inom den kanariskr
öviirlden och med övtiga palearktiska il er

I detta sammanhang pirvisar han att habitat-
diversitet iir cn viktig fiirutsiittning fiir artrike
dom och hög andel av endcner. Evolutionetr av

vrixter föregirr utvecklingen av insektcr vilket ail

pirvisat iAca11c.r rrcoall-gruppen där det tijle-
konrnrit aclaptiv radiation och parrllcll clado
gencs illustrerat med bilclel och diagram.

Han diskutemr öarnas ålder och avstiutd till
fasta land fbr deras betydelsc 1dr antalet ende-
ner. Äldrc iiar som Glan Cana a l4 milj år, Te
nelift'a l6 milj. hal flera enclcmer iin de yngre.
Men mängden av olika biotoper spelu också
stor roll.

För 5 miljoner' år sedan fanns här en lagcr-
skogsflola under subtropiska liilhållanden och
för en miljon år seclrn var vegetationen betydligl
]ppilirrc iin rrrd Jen är nlr. KrnJlrcöilrnt är
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idealiska för uppkomsten av olika miljötyper'
och därmed också uppkomst av endemer genom
den intensiva vulkanism som har ägt rum. Det
harvaritett växe1spe1 mellan biotopfö[ändringar

växternas anpassning och tytofaga insekter
Ett stort och detaljrikt avsnitt av K. Reide och

P Stiiben behandlar arternas förmåga att alstra
ljud genon stddulation. För 18 arter finns det
ljudnpptagningar och audiogram som tydligt vi-
sar att varje art har sitt speciella ljudmönster. De
gnider innersidan av täckvingar na mot sista bak-
kroppssegmentet. Ljudnivån för de undersökta
artema ligger mellan 700 Hz och 0,5 kHz.

P Sprick och Sti.iben skriver om de endemi
ska arterna utanför lagerskogen. Ac4//s.r-arterna
lever där endast på stöne växter med stora blad
eller bladrosetter eller tjocka stammar med hir-
Iigheter. De är strängt nattaktiva och gömmer
sig i de inre delama under dagen. De är också
större än artema i lagerskogen.

Ett stöffe och intrcssant avsnitt handlar om
värdväxter för Cryptorhyncl nae-artetna ddr
man också redogör för de olika växtsamhällena
inom olika höjdzoner som har utformats av olika
abiotiska faktorer och som har gett upphov till
olika arters förekomst.

Låzaro Pinto skriver om lagerskogens histo-
ria, natudörstörelse och nuvarande naturskydd.

T och med europeernrs - Iriim\t spllnjurers -
invandring på 1400-talet började skogssköv-
lingen och till vår'a dagar har c:a 90 o/o av skogen
förstörts. Lagerskogen är bäst bevarad på de
nordliga och nordöstliga sluttningarna mellan
500 och 1500 m. Störst anclel lagerskog har La
Gomera, Tenedffa, La Palma och El Hiero. De
främsta orsakerna till lagerskogens reducering
tu l) stora sockerodlingar som tanns här,2) in-
tensiv koibränning som delvis har tbrtsatt ända
in i våra dagar. 3t stor skogsavverkning som ti
digare ägt rum birde för hemmamarknaden och

Recen.sion

för expofl, 4) ston skogsbränder har rasat
på.öarna. En ingående historik om skogen finns
tör varje ö, illustrerad med bilder.

Lagerskogen är numera skyddad och Sän-
chez Pinto lJmnrr en fullständrg redovi\ning av
de skyddsåtgärder som flnns. På 1950-talet på-

börjades arbetet att skydda skogen och numera
år all lagerskog naturskyddad.. Sedan 1999
finns en Plan Forestral de Canarias för konser
vedng och förbättring av skogen. Det tinns oli-
ka typer av parker förutom Parque National vid
Garajonay på La Gomera, som har tätt status av
världsarv för miinskligheten.. Det finns natur-
parter, landparker och natufiesgrvat som har
olika skötselplaner.

För den som är intl€sserad finns en föl'teck-
ning över de olika medarbetarna ned foton och
deras verksamhetsomr'åden och projekt de ?ir in-
volverade i.

Sedan 1999 finns en arbetsgrupp inom Cur-
culio-Institute, som tagit till sin uppgift att stu-
dera taxonomi, biologi och ekologi inom C4p
torlttL hittoe lör \iilrJ prlerrkliska |egionen.

De är måna om att framhålla att allt sker på
ideell basis och att de ej tar emot bidrag fiån
ekonomiska intressen. Nästa studieområde är
Madeira och Azorerna. Alla som är intresserade
att delta i gruppens arbete hälsas välkomna.
Adressen är: Arbeitsgemeinschnft Acalles, Cur-
culio-lnstitute, Hauweg 62, D-41066 Mön
chengladbach. E-mail: curculio@t-oneline.de.

Avslutningsvis kan sägas att den stora mäng
den av fäkta och detaljer gör fiamställningen en
aning tung, men annars är det ett högeligen in-
tressant och kunskapsberikande arbete och bör
kunna läsas med stor behållning även av dem
som inte är speciellt intresserade av vivlar. Där-
ti11 kommer alla dessa fantastiska fär'gbilder'!
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