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SMEr,{NA, AleS: Drabdikoviti 
- Staphylinidae. I. Staphylinirrae. FauDa

CSR. Svazek 12. eeskostovensk6 Akademie VEd. Praha 1958. - 435 sid.,
321 fie.

I 'Ijeckoslovakien och even i andra iiststater rider f6r narvarande
slor entomologisk livaktighet, som bland annat lar sig uttr].ck i utgi\ran-
det ar stAtliga serier svstenratiska arbeten 6ver hemlandets insekter.
Alla de delar av dessa serier, som kommit i anmilarens hand, stir pa en
mycket h6g nive vad utfiirlighet, utstyrsel och illustrationer betriiffar.
Innehiltet torde pa grund av spriLket ej kunna fdrstis av de flesta res-
terlinningar, nigot som er att beklaga, eftersom ftirfattarna ir silt lands
lrppersta insektkannare, minga med internationellt kenda namn.

Dr. -{.les Smetana, som ocksi i Sverige gjort sig bekant som cn fram-
slaende staph] linid-specialist, kommer i den ljeckoslolakiska serien att
behandla fam. Stttphglinidae och har inlett den med elt arbete onl undcr-
fan. Slophylininoe p?i 435 sidor. Efter inledande kapitel om kortvingar-
nas morfologi, utveckling, leynadssett, larver, m.m. redogiires mlcket
utftirligt f6r de olila arterna. Till varje sl[kte har minst en art avbitdats.
Dessa habitusbilder dr svnnerligen vil utf6rda, naturttogna teckningar
i stor skala. Dessuton finns ett stort antal detaljritni[gar, klara och
noggranna, 6ver genitalorgan, sekundira kdnskarakErer, huvudpunk-
terinB, palper m.m.

Betriffaude taxonomien legger man mirke till att Gobrius redoYisas
som sirskilt slikte med ej mindre en 22 arter. .{v andra stora slikten
har PfiilonahrrJ 72 och Qaedirrs 64 tjeckosloyakiska artcr. Sjilvstindiga
shkten Ar vidare lrrdobius och Gyroiypnus (lidigare undersl. av .{an-
,holinusl samt Ocgpus (ridigare undersl. av Srapftglinxs). \lindre till-
talande f6r den som yant sig vid hevdvunna namn ir att Xanthotnus
punclulatus Palk. eflligt Smetana skall heta Gy.oftypros lracticornis
(\Iiill.), shktet Baptolinus Kr. .,ll.ecus Jacq. och sliktet .{rtoDius Fauv.
Ericisonias Fauv. L-nderslektet ,Yontftolinas s, str. innehiller 7 av Coif-
fait nyligen beskrivna, longioent s Heer, t.icoro. (F.) och laeuigatls
Jakobs. nersteende arter, bland vilka nirgon mttjligen kan tinkas f6re-
komma iven i de nordiska linderna. Thure palm

HANSEN, V.: Biller XX. Till&gsbind. Danmarks Fauna, Bd.6{. 2{4
sid., 140 fig. G. E. Gads Forlag. Kobenhayn 1958.

Med ett tilleggsband har Victor Ilansen satt pricken 6ver i:et i sitt stora
arbete med 'Danmarks Fauna,, detta f6r att bringa de ftiregiende skal-
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baggsdelarna i jour med senare framkommen litleratur och senare ftire-
tagna utredni[gar och insamlingar. De behandlade slektena och arterna
upptas i samma ordningsftiljd som den, i vilken banden kommit ut.
Lppslag i boken underlattas derav, att iilerst pi varje sida ster angilet
till rilket stille i de enskilda tranden sidans innehilt hinftir sig.

Bolen rneddelar ml'cket nytt, som Aven yirt lands koleopterologer
maste ta stellning till. Bara nrigra exempel. SEktet frdc}.lgpftIoeus be-
handlas ingiende, delvis pA grundval av nJ'a artkannetecken; en nv
dansk art, T. hegmesi Hubenth., tillkommer. F6r lissa sverbestimda
Ceuthor rhUnc hus och ..lpion finns moderna, utfOrliga bestamningstabel-
ler. Bgafiinus ,u(lidus Aub6' Ar en kollektilart, bestiende ^a 

puncti-
collis Dennl och gracilipe.s Raffr. Utfdrligs hestimningstabeller f6r bide
d d och 99 ar Choleua ingir i tilEggsbandet. Arterna inom det svira
sliklet Pliliolum liter sig tel skilja pi kdnskaraktererra. ^{lla i Dan-
mark gjorda fr-nd av Plinelld ,t?stoceo Heer, biir hinf6ras till P. denti-
collis Frm.

Annu en ling rad liknande exempel skulle kunna anf6ras. f)e visar,
att det 5r n6dvindigt f6r alla med bestenrning arbetande svenska koleo-
l)terologer alt skaffa sig den utmirkta och rikl illustrerade boken.

Thure Palm

Kcnr HERZ und HEr\RrcH WrrTsT.rDT: ll'andetlaltet.90 sidor, .1 pl.
Z. Ziemsen verlag, lvittenberB Lutherstadt 1957. DII 5:20. 
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En in,

tressant liten bok 
- 

nr 191 i serien ,Die Neue Brehm-Biichcrei, 
-som i korthet redogdr f6r de sett pi och de vederstreck i vilka fjerils-

tandringar observerals iyensom den limpliga metoden f6r observation
av dllika vandringar, Boken innehiller iven en korl beskriming av 48
arter europeiska vandrarfjdrilar. Den avslutas med en omfattande littera-
turhirrvisning.

Sfig lorslenius
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