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TnURE PALM: Die Holz- und Rinden-KAfer der std- und millelsch\redischen Laubbeume.

Opuscula Entomologica, Supplementum Xyl. Lund 1959. 37{ pp.+{7 opaginerade sid. med
93 fig., varev 88 fot. P.is 25:-.

Labor omnia vicil improbus! Vergilii ord i Georgica om den veldsanrma arbelsivern,
tack vare vilken manniskan en 8{ng Svervann alla svAriSheter, kommer en ostikt i tan-
karoa vid studiet av Thure Palms ayhandling om de svd- och mellansvenska ldvlradsskal-
baggarna. Det krdrs i sanning en arbetsf6rmAga av or,anliga mAtt f6r att genomf6ra en
undersdkning av denna omfallning och, inte mindre, fiir att i tryck framlagga dess resullat.

Att i detalj gransks Palms arbete kan har sjahfallet inte bli lal om. Endasl det vdsent-
ligaste kan berdras. FOrf. fdljer samEa disposilion som i sin avhandlin8 av lr 1951 om
de nordsvensta ldytradens ved- och barkskalbaggar (enmeld i Enr- Ts. 1951. s. 205-206i.
I)et omrlde, som understikts, utg6rs av Sverige sdder om ekens nordgrens. I undersak-
ningen ingar vcd- och barkskalbe8gar sensu latiore, alltsl ulom de arter. som uleslutande
livnAr sig av ved- och berkdelar, even saft- och trAdsvampahre samt sldana arter, som
antraffes i hed, dArfdr ett de slsom rovdjur eller avfallsatare er mer eller mindre bundna
till de egentliga tradskalbaggarna eller andra i lrid levande djur, t.er. myror. Alt skarpt
avgransa en sA helerogen djurgrupp ar, som fdrf. framhaller, inte mtijligl, allra helst
mAnga aI. de skallbaggar, som aDheffas i tred, inte ar keDda med hansyn till neringsral
och ulleckling. llan fAr vara f6rf- tacksam, alt han dragit gransen f6r gruppen ved- och
barkskalbaggar sl generdst som skelt, de harigenom ell stoit artal ur olika synpunkter
intressanle och tidigare mindre kinda a er kommil etl behandlas. .{tt diskulerr. vilka
som b6r medtagas eller ej ev de rperiferar arterna, er lemtgeD meningsl6st. Dock f6re
faller det rett kuri6sl, ner Metoecus petadorut L. inrangeras btand tridskalbaggar[a, i all
synnerhet som den hAr kommer all hamna i den exklusiva $upp pl 16 arler, som hos oss
endast anhiffats i bok.

lled den namnda vida avgrdnsningen av gruppen ved- och barkslalbaggar kommer
undersiikningen att omfatte inalles 820 arter, vilket Ar nara nog det dubbla mot antalet
nordsvenska arter. Denne skillnad f6rklaras f6rutom genom skalbaggsfaunens sldre art-
rikedom 6verhuvudtaget i de sddra landskapen med det t'ida st6rre entalet hAr virande
l6vtridsarler. ller an hAlften av de i S]'dsverige funns srler[a f6rekommer dock iven och
i mlnga fall fdretrAdesvis i landets nordliga del, varf6r de av f6rf. behandlels ledan i hans
tidigare arbete. I frAga om ltskilliga av desss arter har dock nya fakta lillkommit Benom
undersdknitrgarna i Sydsverige.

I ena halftelr av tabell I anges de olika arlernas fdrekomst inom unders6knin8somredets
olika landskep. DA f6rf. har kunnat f6lja manuskriplet till dell nu ulliomna nya col€opter-
kelalogen, ar utbredningsuppgifterna si fullstEndiga som f.n. gatt att fl dem. I tabell III
gtir ftirf. elt f6rs6k att gruppera arterna efter frekvens, en vansklig uppgifl, dar, som han
sjAlv framhaller, en viss subjektivitet sverligen kan undvikas. I frlga om vissa lradskal-
baggar, vilkas imagines pl grund alr kort livslangd eller undangdmt levnadssat rDera
undanta8svis e appas ay samlare, kan den verkliga frekvensen endast avslttjas, om man
kanner deras utyeckling och kan identifiera dem i olika utvecklingssledier. Dl Eenom fdrf:s
och andras forskninSar detta villkor nrlrrera uppfyllts fdr ett mycket slorl antel arter.
torde i rarje fall f6r dessa f6rf:s frekrensuppgifter vere m)'cket vel grundade. Som exem-
pel pA tidigare som mvckel silk)-Dta atrsedda erter, om vilkas f6rekomsl man nu faft en
riktigere fdres6llning, kan namnas irilrs ruDens Hoffm. och Z€ioderui dollo.i Redtb.

Inom den del av landet undersdkniDgen gAner har f6rf. valt ul ett antal mindre undei-
s6kningsomrlde[, dir tradens skalbaggar kunnst studeras kontinuerligt under en fdljd
sv lr. F6rf. har Aven studer&t lSvtradsskalbeggar pA olika hA i }lellan- och Sydeuropa,
varigenom erlar€nheterne frln Sverige kunnat kompletteras pA flera punkter, sarskilt i
frlga om hos oss m)cket sAlls)'nta arter. Ett slort antal arter har f6rutom i filtet even
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sludetats i hemf6rt lrldmaterial. Harigenom har ulvecklingsbiologin hos menga i detta
arseende f6rut brislfelligt kAnda eller helt okanda arler kunnal stutgiltigt klarlAggas. lnte
minst d€nna del av fdrf:s ulredning ar ierd det slorsta erklnnande.

Bland f6rf:s undersa)kningsomr{den aterfinns hell nalurligt 5\'en de resler ar ursprung-
lig l6vskog, som annu finns bevarade hir och var i Srdsllerige: Skiralid, Halltorp, Horns6-
Slriimserum. nAgra lokaler i llalarlandskapen och i Nedre Daldlvsomridet. Dessa om-
rAden h)'ser en del insektarler av stort faunisliskt intresse, \.ilka kan betraktas sont
urskogsrelikter. i yiss mAn ocksA som virmer€likter. IIit httr, fttrutom repres€ntanler fdr
andra insektordningar, t.ex. Ceroplarar sesioides \Yahlrr., Scardie boletella F.. Leptolhotoa
corticolis Schenk, CamponotB ,oaaox N)'1., franftir allt ell helldande antal ltivhedsskal-
baggar. Fdrf- ger rs.2ll cll anlal erempel p{ sAdana arler. llan hade yaril lacksam f6r
€n fullstendig fdrleckning 6r'€r dessa mirkliga djur. Det framstar som ell nalurvlrds-
inlresse ar ftirsla rang, att, dar sa inte redan skell, de biotoper. dar de funnit ell frislad
undan den moderna sLogsuArdens harjningar, effeklilt skyddas, sa all dessa raritelers
fortsalta erislens i landel sekras. Fdr alltf6r mlng:r djur lillhorande kategorin urskogs-
relikler, yilka fi8urerar i rAre skalbaggsf6rleckningar, mlsl€ redan satlas ,troligen uld6d,.
En maning lill samlare att visa den stdrsta rersamhet Ar i detta sammarhang ocksa pl
sin plats.

Belrnffande arternas bundenhet tiu yisst lddslag och deras beroende av lredets sland-
ort och beskaffenhet komnrer f6rf. lill samma resultal sonr i sin undersdkning 6ver Nord-
sreri8es l6ytrldsskalbaggar. ltycket fA arler er sAlunda bundna uteslutande lill elt visst
Iridslag. ett anlal, som minskar ytterligare, om man, sonl fdrf. gdr, tar hansyn aven till
ullAndsLa erfarenheler. Detta ftirhAllande syns anma.knings\.,rt, da bhnd fytofaga skel-
baggar i dyrigt monofagi 6r relati\'l vanlig, sarskilt om begreppet utvidgas till stt omfatta
bundenhet till olika arter av ell och samma vaxtslalte..{rr'ikelsen er dock mera skenbar.
Bland de egenlliga v€d- och barkskalbaggarna ar bundenhet lill visst tradslag fdrhAllande-
vis vanlig. Fdrf. papekar detta betriffande scolylidcrna. lled ledning av f6rf:s uppgifter
ken man konslatera detsamme i friga om familjerna Bupresli.lae och CerambVcidae. At
st6rre betl-delse f6r skalbaggsfaunans sammansAtlning an tredslaget er tredets stlndort,
dimensioner och friskhetsgrad, rarav de rikligaste miljdfaktorerna, temperatur och fuktig-
het. er beroeflde. Ett ritt slorl ental av de behandlade skalbaggsarlerna kan betecknas
som rermeelskande. ]len pl det slore hela taget ar, som framg{r ay ta}ell lI, de flesta
arter mindre spccialiserade i sina krar pi nilj6n an man kanske tidigare f6restallt sig.

tjr nirin8sbiologisk synpunkt urskiljer f6rf. tre huvudgrupper: bark- och veditare;
svampitare; rordjur, avfalls- och tredsaftitare. De tvl f6rsta av dessa grupper Ir myckel
enhetliga, iiren on! de lller sig uppdela i ett antal tlnrligen vll avgransade undergrupper,
den lredje Ar. sonr redan framglr av dess beteckning, betydligt mera heterogen..\ven en
fjdrde huludgrupp, allAtare, kan uppsEllas, till vilken h6r exempelvis yissa elaterid- och
heteromerlarver. Fdrf. franrhAller. att del ofta er yanskligt att avg6ra, vad en viss art
lever av. flan fAr irle dra fSrhastade slulsals€r a$ rar den antriffai i tredet. Fdr endest
l0 o/o av de behandlade arlerna saknas helt uppgifler onr neringsvalet, vilket villnar gott
om grundligheten i f6rf:s natur- och lilteratursludier.

Om utforsknirgen av lradskelbag8arnas utvecklin8sbiologi har f6rf. inlagt serskilt stora
f6rljinster. Av de 820 erter hans uDders6kning omfattar, har han sjalv fuDnit larven till
3{7 orh puppan lill 272 arter, $ilket onekligen ar inrponerande. Vad det i f6rsta hend
gallt att utreda ir utvecklingslidens lingd, platsen f6r fdrpuppningen, liden f6r klack-
ningen samt i rilket stadium overvintringen sker. I frlga om det sistnlmnda Bes i texlen
en drersikl 6ver fdrhAllandena hos de olika familjerna, Ko bcrdrs ocksA iggEggningen
och livslAngden hos inagines. filken tid av Aret arlerna pAtraffats i imagostadiet finns
fdrtecknat i en kolumn i tebell ItI.

Arternas skogliga belydelse behandlas inglende. Ell betydande antal arter bland de
svdsTenska lovtrAdsskalbaggarna belecknas som fysioloSiska ({E st.i eller t€klriska (79 st.)
skadeg6rare. Flera arler hdr hemme i bada dessa kslegorier. En del av skadeg6rarna kan
emellertid. dA deras Arerken pl lreden saknar skoglig betydelse, henf6ras lill gruppen
indifferenta, som er den hell dominerande (792 st.l. Som nl:lti8a anges 73 arter.

I den allminna delens sista kapitel behandlas sanrma[lallningen av skalbaggsbioceno-
serna och arternas succession i ett antal tred, der :lnSreppen kunnat fdljas och studeras
under en lanSre lidsperiod. Att ulreda dessa f6rhalhnden ir en svlr uppgift, soEr f6rf.
i vissa faU mest l6sa genom alt sammanstalh iakttegelser frln flera tred pA samms lokal
i olika stedier. AI f6rf:s redoSdrelse framgAr, hur givande fortsatta studier inom denna
del al' ekologin b6r vara. sarskilt om de, som dnskvert Iore, ridgas tiu att omfatta hela
den till treden bundna faunen.
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Den allminna delen arslulas med de tre tabeller, lill vilka redan refererals i dcl f6re
gAende. Enbad att g6ra upp dessa tabeller, i vilka alla dktiga lakla i frAga om de be,
handlade arterna sammanfdrts p{ ett ml'cket ii$erskAdligt sett. ir en htigst aktningsviird
prestalion.

I den speciella delen redo8tir fitrf. lttr de enskilde arlernas biologi och ekologi. Denna
del er ulomordentligt lerdefull fd. alla dem. som aI den ena ellemndra anlcdningen slu-
derar ltitlradens skalbaggar. d{ den lorde lara en i det narmaste fullslindig sammanst;ill-
ning aI allt. som l.n. er kant onr dessa djur ur lliologisk och ekologisk stnpunkt. Till
dvertAgande del lian f6rf. hir Aberopa sig pl egna undersokningar. men iren andras tal-
rika bidrag till utforskandet av dessa populera skalbaggar citeras och kommeDlrras.
,{r:en om den yetgirigc i stor utstrackning m{ste hemta den nerDare kunskapen i de
specialuppsatser f6rf. hlnvisar tiU, ar dock en sAdan sammanslellning, sotu hir gjorts. av
oskatlbart \,erde. Ulf6rligast behandlade ir de egenlliga yed- och barkskalbaggarna. helt
naturligt. eftersom de dels Ar de littast studerade och dlrfdr llest klnda, dcls h]'ser de ur
skoglig synpunkt verkligt betydelsefulla arterna. llan fister sig her bl.a. vid ulredningarna
otr) sAdana arter soDl Dfuthegus Sahlbergi l{annh., Dircae.. oustr.rlrs Fairn).. Rhopalopus
lemoftitu$ L.. Leiodetus ,rollari Redtb., Phqmatodcs prsilaus F. oc\ PA.rhidiunt sangui-
ncun [,. .{ven om utvecklingcn bos ianligare arler. l.ex. Torotus cursor L., ges her fdr
f6rsta gengen utfdrligare l)esked. Trots alll linrs dct fortfarande reldlirl vanliga arler,
som er brisuelt8t kanda nred hanst'n till sin biologi. l.ex. Stenocorus ,i?ridianrrs L-. och
sjallfallet ge er detla sarskilt om mlnga arter ulanf6r den trengre kretsen a\. e8entliga
tradskalbaggar.

Efter telten f6ljer f6rulom; kartor 88 reproduklioner av fotografier. genom8lende ar
8od klass och utgorande ett verdefullt komplement till texten. ]tanga ar' dessa l)ild€r Iirt
nar ocksa yeltaligt om hur slrrkt bunden fdrf. sjnh'blirit tilt sina djurs biotoper-

All inom ramen fiir denna recension redovisa en delaljgranskning ay Pxlms arbele kan,
som inledningsris r€dan papckats. iDte komma i frlga. Nagra felakliliheler och oklarheter
l,6r emellertid pApekas. - S. 18-19 lemnas en fairleckning pA 6.1 arler. l,ele(knade sasom

'neu fiir S(h$'edenr. l_enrlen pl dessa arter har i den specielta delen tr]ckts nred fetstil.
Enligl ranlig praxis {nr:indes det f6r dyrigt i de flesla fall inadekrata men allmant begagnade
ultrtcket ,ny fdr landet' endast f6rsta Bangen ell flnd ar'cn f6rul frln landel inte kdnd
arl publiceras. Pe ett par undanlag nir Ir cmellertid dessa f6rf:s H arter lidiSxre publi-
ccrade fran SteriSe, de allra flesla ay forf. sjelv. .{tt ange de arter del hAr giller som
uppleckla i landet efler CataloBus 1939 hade varit det korrekla- - S. 20 r. l-3 borde
lcxten uppenbarligen lyda: .{lle in den nordschwedischen Laul}blunren r€prisenlierten
Familien konlmen auch inr siidlichen und mitlleren SchEeden ror und lrusscrdem noch
[1 andere. die neisten jedoch mit nur senigen .{rten. Eine Ausnahme biklel die F'amilie
Eucnemidae mit 1l .{rten, - S. 28 saknas bland de hos oss endast p{ lind funna arterna
Erocenttus lurironlls L., en lapsus. som dr sA mlckel egendomlisare. sonr denna longi-
corn er den enda at de i lnderstikningen inglende arterna. som uteslulande ut\-ecklas i
detta Iredshg ljfr s.3331. Den tabellariske t versililen s.3l blir f6tjaktliBen ocksl oriktig i
fraga om fili(l. t dcnna tabell horde for t)dlighets skuu terlen i kolumn .I ltda: In
Sch$'eden aussrhliesslich an der Baunrart gefunden. S.61 har efler r. l0 en rad
utelamnats. Pa denna skall sll: Oedemeridae l2t. Setropalpidae lll. Lucani&rc tl\. (:crum-
bgcidoe 1321. - S.65 r.9-13 lefter tabelleni Ir formuleringen oklar. \leningeD Ar t]-d-
ligen: Indifferenta arter f6tekommer i alla familjer uloor Lgmcrglidee et(. I ti\.riga fanril-
jer Ar samtliga arter indifferenla med undantag av nAgra uteslutande n)Iti8x arI€r inom
fanriljcrna Oslomidoe rtc. och Iissa enbarl skcdliga arter inom tamitjerna lluprcsti.lnc
etc. - S. E8 r- 9-12 sager f6rf.: Die meislen Beobachlungen sind \.om Verfasser oder den
inr \'or*'or[ genanDten llilhelfem (!l gemacht worderr. Nur einige $'enige I]eobarhtungen
grtnden sich auf bereits erschienene Literalur. die an gegeh€ner Sl€lle inr "SpezielenTeil, zitiert s-ird. f sjalva Ycrket grundar sig en nr!'cket stor del fdr ntl inle siga det
nresla aI de i labellerna sammanstellde fekta pl iskttagelser. sonr filrut publi(erats av
f6rf. och andra. sAsom framglr ar litteraturhlnrisningarna under de olika arlcrna i den
spe(i€lla delen.

l)e hir pitalade felaktigheterna kan pi inlct sitl. lika litet som enslaka trtckfel och
spr{kliga oriktigh€ter, l6rta det allmanna inlr}-ckel ur Palms avhandling son) ett mt'ck€t
Sedi8el arbele. F6rf. dr alt l)ckdnska till att han nu mcd denna bok fiirt sin stort upp-
lagda unders6kning 6rer de svenska lSytrldens vcd- och barkskalbaggar lill ett lyckligt
slul. Sin sliillning som lxndets framste skalbsggskannare, sonl en sallstnl skicklig fell-
entomolog och insekll)iolo8 har han darigenom ttterligar€ befest. Lyck6nskas biir ockse
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landets nu verksamma koleopterologer och skogsentomologer likaval som kommande gene-
rationer till ett oumbarligt uppslagsverk. 

Tor.t Ngholm

Calalogus Coleopaetorum Fennoscandiae et Daniae. ,{uctoribus vlcTon HaIsEN, ErNAR
IiLEtsBEcIi et Osc^R SriiBERG. GUN^-aR STENtt's. -{liDRrias STaAr..D. Redigends curevit CaRL
H. LlliDRorE. Lund 1960. 176 sidor. I karte. Pris 50 kr.

(:atalogus Insectorut t Sueciae XltI. Coleople.a. Aucloribus EINAR RLEFBECR cl OscAR
SJ6BEaG. Opuscula Enlomologica Supplemertum XVIll. Lund 1960. 2tii sidor, I karta.
Pris {0 kr. lf6r medlem 25 kr.l.

SA har den da Inlli8en koDrmit. den nvs Catalogus (:oleoplerorum, llnge efterlingtad
och med spenning emotsedd! I(atalogeD har tr!'ckts i Entomologiska Seuskapels regi i tiA
upplagor och har girits den prakliska uppste[ning och vdrdade utstJ'rsel, som {i fdrut
kinner frAn serien ,Calalogus Inseclorum Sueciae,. Den st6rre upplagan omfallar hela
det nordiska omrldet och er salunda en direkt efterfdljare till "Catalogus Coleopterorum
Danie et Fennoscandiae' lsoc. pro Fauna el Flora Fenn. Helsingfors 1939). I)en rDindre
upplagxn onifattar enbarl Sverige+i sumnratiska kolumnet .\-o.8e, Danmark och Finland
samt Nordtyskland orh Brittiska 6arna. och den utg6r etl direkt utdrag ur den sltirre. Det
ar enrellertid att mArke. att den syenska upplagan skitjer sig frAn den helnordiska i elt
retl yikligt avseende: endasl den innehAller en av B. O. l-andin sammsnstelld, utf6rlig
fdrteckniug Syer viktigare utkommen litteralur. huyudsakligen under perioden 1939-1960.
som ber6r d€n nordiska skalbaggsfaunan. \'arfiir en sA nl'ttig sak inte ockse tagits nred i
den sto.a upplagan sl'nes enmilaren srlrfdrstaeDgl.

fid dcn nordiska enlonrolo8koflgressen i Nopenhamn l9i0 ve(ktes fr{gan om Bamla
Calak)gus modernisering. men f6rst vid nista kongress i Oslo lre lr senare fattades ell
formligt beslut om utgitandet av en ny kalalog efl€r de linjer. som nu sketl. Samman-
stallnillgetr och trrckningen har alltsa tagil en tid a\, sju Ar, nren si har ocksl f6rfattarla
och redakl6ren a\. den nla Catalogus gAtt till verkel med den sldrsla grundlighet fdr att
fi der sA fullstendig och korr€kt som m6jligt. Oclr det skall genast sagas. ala de l]'ckals
ulnrerkl och Astadkommil ett s-r-nnerligen inrponerande och r'Srdefullt arbete. Eo god hjelp
hervid her de haft al. nestan samlliga i de nordiska lenderna verksamma koleopterologer,
som llan undanlag lreredvilligt slallt alla nt-a, ennu ej publicerade fJ-nduppgifter till fdr-
fogande. Pe sA selt har det nya verket blivit nAgot a$ elt omfattande lagurbete, med
bidrag frAn en lerg rad skalbaggsintresscrade.

Det i den gamla katalogen bega8nade winklerska skalbaggssystemet hrr ocksa denDa
glng ihuvudsak kommit till anvendninS. ehuru det. sAsom i f6rordet framhalles, rumera
i vasenlliga punkler fAr anses fdrlldrat. Den enda och ej oliktiga fdrendring som gjorts,
ar att alla arterna inom ett visst slekle ordnats alfabetiskl och ej som f6rut efter slSlt-
skap. Detta innebir vissa f6rdelar (tal siirskilt ftir den i slslematiken ej sl hemmastadde),
men o(ksl nackdelar; ma|r f6rlorar t.ex.0serblick Sver den nalurliga artsammansiittningen
inom ett slikte-

Den geografiska indelnin8en av de fyra nordiska landerna ir i huvudsak densamma
sonr i gamla Catalogus; dock har f6r Norges del Andreas Strands nya syslem lNorsk
Enl. Tidsskr.. Bd. 6. 1913. s. 20E o.f.) fttljts. Belreffende l.lrt land har varje landskap fAtt
sin kolumn. och derjenrte har Lapplandskolumnen delats upp i 5 kolumner, en f6r rarje
Lappnrark. SIeriEe upptrr i kalalo8en trl sidor. och p& samma uppsla8 flr ocksi rum
Dannrarks 3 kolumner saml sunrmariska kolumner ftir .\.'ordtyskland och Brittiska 6ama.
PA del dnrpa fdljande uppslaget aterfioner ri f6rst \orge med l9 kolumner och darefler
Finland leller rettare Ost-Fennoskandia) med 16 kolumner. I)essa (olumner omfattar pA
lvl undanlag ner Iardera tv{ proi'inser, varftir etl sirskilt (och ganska finurliSt) beteck'
ningss)stem trled halva eller hela cirkelllor kommit till anvandnning. Fdr redovisningen
ar. det {o-lal arter varj€ sida r}'mmer tas fdljaktli8en tl.A hela uppstag i ansprlk.

Ln l.ellommen nyhet i den nJ'a Calalogus er, att de lalinska namnen f6asetts Ilred
uttalsbeleckning- F6r detla tidskrirande arbete sr'arar Tord Nvholm.

\',rje arl ir numrcr.d. och samna nummer stir ocksa pA sidan intill, rarigenom ater-
finnandet av retl rad underlattas.

I slutet av boken lbAda upplagorna) tinns ett par sidor rellelser och tillagg, huvudsak-
ligen beratrande f6r respeklite land nrq eller slrukna arler. I)ct vore mycket dnskverl, om
dessa kunde kommenteras litet utf6rligare i vara facktidskrifter. Under vilka omstendig-
heler har t.ex. de ej som slenska f6rut publicerade arterna Clombus radulo Endr.-Younga
och OclrrreDirs dilatorus Steph. tagits i Sklne eller Orgpoda h(nsseni A. Str. i Jamtland,
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och var finns beskrivningen pl den fdrstnAmnda skAnsla arlen att lisa? Slvitt jag kunral
finna inle i Endrody-Youngas ClomDidae-monografi i Opuscula Enlomologicr 1959.

Ar 196O vat i Danmark kAnda 3..186, i Ost-Fennoskandia 3.{{3, i Norge 3.091 och i
Srcrige 4.058 olika skalbaSSsarter. Inlressant ar att harmed jamfdra molsvarande a -

antal 1896, enligt Grills katslogi dA anges fdr Danmark 2.8m, Finland 2.960, lior8e 2.206
och f6r Sverige 3.320 olika skalbaggsarler. Faunen har under dessa 6-l Ar i Nor8e sAlunda
i genomsnitt tiUfdrts l{ fiir landet n-lia arter per lr, i Sverige 11,5, i Denmark 10,5 och i
Finland 7,5 nya arter pe. lr.

,.Ltt i detalj gl in pl ella de nyheter verket intrebAller, lAIer sig naturliStvis inte 86ra.
Trots elt Banska intensill studium har anmahren hilintills inte upptickt erl enda felprickad
kolumn. Ltmarkningen i kolumnerna har sakerliSen gjorts med den allra st6rsla omsorg,
eien om ett och annat mindre fel framdeles skulle uppdagas. De enda smlfel anmelaren
(dock utan atl s6ka efler sldana) tills dalo observerat, har vadt ett stavfel sid. 3 rad ll
ovanifrln i st6rre lpplagan och ett fel pA sid. 2.12 mindre upplagan, dar Antol JanssoD
anges som f6rfattere till ett arbete l9l3 om 'Vlra Caenoscelis-arter'.

Det ar UvliSt alt hoppas, att den n)'a Catalogus Coleopterorum, sorD kostal fSrfatterna
och redakt6ren sl mycken mdda, skall bti minst like uppskatlad och spridd som den
gamla. Det f6rtjiner den.

Thure Palrrl

A. IIoRIoN: Faunistik der mitleleuropiischen l(efer. Band Vt tLamellicornia I . Kom-
missionsverlag Buchdruckerei Aug. Feyal Cberlingen-Bodensee 1968.3{3 sidor. Pris DU
2t.io.

-{. HoRIoN: Faunistik der mitteleuropeischen Kafer. Band vll (Claricornia l. Teill. l{om-
missionyerlag Buchdruckerei Aug. Fal-el lLrrlingen-Bodensee 1960. 3+6 sidor. Pris D\I
21-iO.

Dr. ^{doll Horion, som 1956 fyllde 70 Ar, her under stora ekonomiska svari8heler och
uppoffringar nren med ofdrminskad arbetslusl och energi fullbordat ylterli8are lr.l band
ar sitt stora verk ,Faunislik der mitteleuropiischen Xefer,. De kunna liksom alle fdre-
giende bestallas genom Goecke & Evers, Verlag urld Antiqusriat nalurwissenschaftlicher
Schriften, Iirefeld.

Lamellicorn-bandet upptat omkring 250 arler med omfatlande och kritiskt pr6vade fau-
nistiska uppgifter saml dertill mycket viirdefulle och ofta utfdrliSa meddelrnden om eko-
logi, biologi. ferologi, larvutveckling, praktisk entomologisk bcltdelse m.m. Som bilagor
medfolja fIa lengre uppsatser av sndra koleoplctologer, den ena ftirfattad av Dr. E. Gers-
dorf om ollonborrarnas upplrAdande i T)skland, den andra av Dr. H. SchNei8er om skad-
Iiga lanellicorner i Osterrike.

\:id sin Dehandling av lamellicornerna har fdrf. tydligt kunnal konstatera, att a -

best&ndet i flellaneuropa under de sista hundre lren och ibland under betydligt kortare
tid yarit underkastat stora fdrandringar. I)ella ej blott att fatta sl, all en del i aldre tid
funna arter helt fdrsrunnit eller nya kommit in och blivit stadigvarande gaster utan ocks&
pA det sittet, att ett ganska stort anlal (oftast vermekravande) arler under Synnsanrma
Ar invandret och i en del lall blirit bofasta under koalare lid men snart Ater hastigt fiir-
slunnit. \lAnga arlers frekvens har ridare fluklueral under Sanska korta tidsperioder, en
fdreteelse som yarit mera pAtaglig en inom andra skslbaggsfamiljer. Liknande fitrind-
ringar octr fluktuationer Aro ju ocksl kenda betriiffande vlr egen bladhornin8fauna. Om
orsakerna lill dem v€l man iinnu ingenting med bestAmdhet; sannolikl torde klimat- och
vaderleksviixlingarna samt den miinsklig& kultuten (t.ex. sand- och betesrnarkers f6r-
see[de med skog, minskning av kreatursstanrmen) spela en ej ovasentli8 roll. F5a invand-
ringen ar det givetyis ar stor betydelse, att lamellicornernas spridningsfbrmltia i de flesta
fall Ar utomordentligt god, ly dels aro skalbaSSarna i regel fdrtrefflige flygare, dels Aro
minga av dem utpreglade kulturarter, som latt spridas med minniskan.

IJer nu utkomna fiirsla delen ar Clavicorn'bandet omfattar familjerna Sphae tidee,
Ostomidae, Bgtufidde, Nitidulidae, Rhi:ophagidoe, Cucujidae, Crgptoph(gi&rc och Pi(Io-
cridde med omkrin8 500 mellaneuropeiska arter. Desse behandlas efler samma princip€r
som arterna i del ftireglende bandet och Aro i de flesta fsll fiirsedda med fylliSa upp-
gifter om levnadssatt m.m. Flera av slSktena ll.ex. Crgptophogus, Eputoea, ,4toma.iol,
ansedda som mycket kritiska, sakna f.n. mellaneuropeiska specialister, varf6r de enligt
f6rf. ej kunnat bli sl fullstendigt faunisliskt genomforskade som 6nskverl skulle ha Iarit.
Han seger sig emellertid, till heder fitr den svenska skalbaggsforskningen. vid utarbetan-
det alr sin ,Feunislik, ha haft stor n)'tta av Nils Bruces och Oscar Sj6bergs nronografier

Enk mol. Ts.4ry.82.11.1 2,1961
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6ver de nimnda slektena. FOrf. ar f6r 6v gt m)-cket rel bevandrad i den nordiska koleop-
lerologiska lilteraturen och hanlisar ofta till den ellcr cilerar den i olika sammanhang.

\tan ml lirligt hopprs. ett Di. Horion lar m6jligheter alt inom narnraste framtid
publicere n]a band as sitt utomordentliga rcrk, som everl f6r svensk skalbaggsforskning
er ar sl slor bettdelse.

Thure Palm

Il$'^t-D R}:trTF:R: Der liifer. En lYunder der Schdpfung. Chr. Belsen Verlag Stottgert
l$60. Formal 2JX3{ cm. 2(}6 sidor. derav 60 sidor firgplanscher. Pris inb. DII 7$.50. l.id
subskriplion I)lt 70.

Orannln)nda tyska f6rlag lrar utgitit ett popularvetenskapligl praktrerk. i lilket bil-
derna Aro huludsaken. De utgdras ar fdrgfotografier. oflasl i fdrsloring, och stA nog pl
loppen ev vad sonr i den vigen f6r niNarande kan isladkommas. De ge en lerande och
Dalurtrogen ltild av en mingd olika skalbaggsformer; r'ar o(h en Ar nAstan sonr ell lilet
kontsverk soDr fdrmcdlar skdnhetsinlryck ay allra hdgsta varde. \'erkets lilel er pA selt
och ris missvisande. tr" bilduryalet har ej gjorts med tanke pl att den naludntresserade
,llmlnhclcn (tI del er till denna och ej till specialisten som hoken nArmsst vAnder sig)
skall fl rtt represenlatil't tvarsnilt av formrikedomen inom ordningen Coleoptera.
flAnga skalhaggsfamiljer :iro ej alls represenl€rade, och av €n sA arlrik fanrilj som kort-
ringarnxs hrr excmpeltis blott tr.l art€r fAlt komma mcd. I slellet \'isas, naslan i iiyer-
flitd, tropiska skxlbaggar av jAtleformat, utomeuropeiska praktbxggar, kneppare. lenghor-
ningar, glnnshaggsr, vivlar etc. i de sk6naste firger och av del mesl olroliga ulseende,
exoliska skalllaggar med fremben och ardra kroppsdelar onaturligt fii.lAngda eller pl
annat sell nrirkYiirdiga och groteska, t.ex. i fraga om kroppsbekladnaden. lten det Ar ju
sjilvklart. all sAdsne skalbaggsformer gdra sig best vid arbildning i fdrg och vdl ocksl
mest inlressera den slora allmenhelen.

Till larje fiirgbild hir eD korttatlad, upptl'sand€ terl. Denna har forlattats av Dr. lirvald
Reitter. en sonson lill den namnkunnige skalbaggsforskaren Edmund Ileitter. Detsamma ar
Iallet med 6vrig lext i boken. som ir rett rdrig och f6ga ansluter sig lill bildnraterialet.
Den innehAller ocksA ltskilliga hipnadsllckande felakti8heter. SA sags l.ex. pl sid. m,
alI 'spanskA flugan' skulle rara den mest b€kanta fdrelridsren f6r familjen Centharidae
och xtt enstaka sliklen at denna farnilj skulle ha samnra slags utleckling som melo-
idernal Sannolikt har f6rf. hafl ,cantharidin' idet blesdragande amnel hos Lytfa) i lan-
karna o(lr sl helt enkelt placerat , spanska flugal' bland cenlhariderna. lnle heller verka
de l{nga listorna pA ledande forskare inom olika skatbag8sfanriljer sakkunni8t hopkomna,
eftersonr IIlan t.er. bland carabid-specialislerna tsid. 185) fdrgeves lelar efter Carl H.
Lindroths nanrn men tsid. l86i dlremot upptecker del blsnd dem som sirskilt stsslar
nr{'d ritl'rna- 

Thuru Parnl

IL \\'!l:rll-r:: llicrl-phantidae'Zs'ergspinnen. Die Tierrr'€tl Deutschlands, {7. Teil: Spin-
nenliere odcr Ara(hnoidea. XI. Jena 1960.620 s.. lllT fi8.

F{n)iljrn llicr}-phanlidae eller som den oftare och rikligare benanrns, Erigonidae. ar
pa nordligare l,reddgrader den ojlmf6rligt artrikaste spindelfanriljen. I vlrt land torde den
{rnfatla omkrin8 20o arter. I den av \Yiehle utf6rda bearbetningen av denna familj i
serieu ,t)ie Tier\['elt Drulschlands, behandlas 1l{ arter. orh de flesla av dessn hx antreffats
eller konrnrer fiirmodligen att anlreffas hos oss. Familje s arler giir skil fiir namnet
,sntispiudlar,. \\'iehle har raknat ut att hos 56 0/o av arlerna ha honorna - hanarna ar
i allnrenhcl litel mindre - en kroppsEngd av mellan I ocb 2 nrnr, hos 38 0/o nrellan
2 och B n)m och hos endesl 6 0/o tivcr 3 mm. I rvseende pA sitt nllnrenna utscende ter
sig dessa smaspindlar ganska lika och ftirst under preparcrnrikroskopet arsliijar de sin
slora fornrrikedonr. Bestemningen av erigoniderna har elltid rAllal stora svArigheter, ser-
skilt ner del giillt honorna. och till helt nyligen har det t.o.m. saknats anrlndlrara examina-
lionss(henrala fdr de sr-nnerligen talrika slikl€na av familjeD. Sludiet av dessa spindlar
har enrellertid (asenlligen underlallats sedan Denis och sanrlidigl I-ocket och Ilillidge
ulsrbelat sina beslemnin8stabeUer f6r resp. franska och engclsk{ f6rhAllandcn. Dessa
labeller galler ocks{ f6r honorna och 5r grundade framfrlr alil pl fiirekonrslen eller av-
saknaden pA lrichobothrium pl {. metatarsen. antalet taggar pl bentibiorna. lrichobothrier-
nas placering pa melatarserna elc. \\'iehle har nermast fdljt Lockct och l\tillid8e i av-
seende pl examinalionsschemat 6ver sEklena och betraffende den laronon)iska uppdel-
Dingen aI familjen fullfoljt den av Simon ej helt geooDfairda uppdelningen aI under
Entomol. Ts. ,lro. P. Il. l-2. ,96t
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familjerna \\ralckenaerinae och Erigonina€ med hansyn lagen till embolus b)Egnad. De
behandlade arterna beskrives pi ett utftirligt och f6red6mligt sell, och en slor del ar
arbetets 615 sidor upptas av det rikli8t tilltagna illustrationsnraterialet - inte mindre
en 1.1{7 fi8urer. Det Ar framfor alll cephalothorax, hanpalpen och epigynet som aybildas
f6r varje art. [lustralionerna utDarkes av mycket stor detaljtrohet, nAgol som er s]'nner-
ligen tacknemligt och ger en m)'cket Bod hjiilp vid llesremningnrna. Serskilt virdefulla it
aybildningarna ay epigvnels inre byggnad, r'ilka neslan alttid miijligg6r en saker bestam-
ning av honorna. Tidigare har man i allminhet n6jt sig med en framstallniDg aU epig]-nets
yttre skulptur, r'ilken erbjuder farre karakterer och dessutonr ofla er rett lariahel. Arter-
nas ekologi har Ir,en beaktats, och man aterfinner de flesla i litleraturen forekoDmande
uppgifterna om biotop, iiggkokong o.s.v. Sarskill har Tretzels undersSkningar tirer spind-
larnas forlplantningsperioder citerals.

.,Lrbetet iir mycket anvendbart fdr svenska fdrhlllanden eftersom de flesla h;ir fdre-
kommande arter er behandlade. Belraffande den i etl Iilln8g upptagna arten Rhoebothorar
looeolalus (DahU kan man genonr ett par litteralurcitat fA uppfattningen att den ar an-
treffad i Sverige, vilket ej ar fallet. l)iremot f6rekommer luinicio marginella (\Yid.t, som
anges son! en syd- och nrellaneuropeisk art, enda upp i Lapplend. Av frAn tyskt omrade
beskrivna arter saknar jag Trotochrus n(lsurus Schenkel, \'ilken ockse fdrekommer i
Norden.

\Yiehle har tidigare i 'Die TierEelt Deutschlands, behandlat bl.a. de slota familjerna
Araneidae, Theridiidae och Linyphiidae. \ted faireli8gande arbete har han pl ett ulonr-
ordentligl sell ayslutat den del av detta rerk som behandlar spindlarna och lsladkommit
etl arbele, som fdr llng lid kommer att bli nornrgivande f6r erigonidsJ-stematiken.

Ake HoIm

I december 195a (lryckt 1959i ulkom som nr 2? av Universiletet i Bergen, Skrifter
(Forts. av Ber8ens museums skrifter) \iAG\-E OpflEIM ,AreDt Greves tegninger og beskrirel-
ser ar. insekler fra Bergens stifl, Innledning, kommentarer og bestemmelser'..-Ubetet
publiceras hir f6r fdrsta glngen och Ar att belrskta som en nrinnesskrift - 150 lr -iiler Gr€ves insats inorsk enlomologi. Greve var ftidd i Bergen 1733, dod d5r 1808 pt
garden -{st\.eit. Omkring 1770 uppretlade han etl 'N*aturalie- og Kunstkabinet,, der ratu-
rens tre riken rar representerade. Han studerade ocksA insekternas biologi. Det Ar holigt
att hans leckninger bttrjar 176a och han arbildsde genast de iDsekter han fanD och
srtte se.hn dit namnen-

Han beskriver i bild av diptere en, lepidoptere {{, trichoptera, mecoptera, neuroplere
vardera en, coleoptera 55, hymenoptera 7, heteroptera {, saltatoria och odonata rarder{
en. Till dessa har Greve satt latinska namn efter Linn6s Fauna svecica 1761 men endast
fe av de dvriga har han namDsatt. Det har koslat Opheim mycken m6da att siika tyda
dessa insekter. Han anser att naslsn alla komnrer frAn Bergens stift. Endast fl av de
obestamda ar erotiska. SA foljer Litte.alurhinvisningar och sist 6 planscher med figuret
av 6ver 100 insekter.

Frithiol Notdstfim.
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