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BucttM,lNN, \y.: Die GenitalaDhiinge millereuropeischer Dolichopodiden. - Zoologica,
Originat-.\bhandlungen aus dem Gesamtgebiete der zoologie, 19,5. LieferunS, Heft 110,
5+5r sid., l3 pl., Stutlgart ls6l. Pris hnft. 72:- DlI.

Detla arbele har ett dubbelt syfte, ,r:imlisen dels att exakt albilda och beskrila kopula-
tionsapparaten lros bAde hanar och honor ar Dolichopodidae, dels alt undersdka denDa
apparats anvandbarhel f6r s].stematiska iindanrll. Begreppel systematik ,r her menat
i ridare benrerkelse, eftersom sludierna irr alsedda sonr ett sleg Diirmare ett ,naturligt',
pA f)'lo8enin Brundat system.

Fdrf. har i olika landskap i Tl'skland insamlat Il0 a er fren 21 sleklen, bland vilka t.er.
Mederera saknas. Han beskril.er kopulationsapparaten hos hanarna av 7l och hos honor[a
a\'26 arler. Skiltnader i b)Sgnaden av de$sa organ hos djur ar' samma arl frAn olika delar
aY Tlskland har icke konsleterats. dock f6rekommer helt naturligt inom samma art varia-
lioner i vissa delars utseende. Il6jligtvis skulte yid cn undersokning av malerial frAn mera
skilda Beografiska regioner inom en arts utbredningsomaAde ha framkommil viisentli8are
awikelser..\v c:a l0O stora figuaer pd 13 plenscher fraEgAr, att hanamas kopuhlions-
eppamt upplisar sl6rre olikheler mellan arterna och flera serdrag en honornas. l[edan
man sllunda kan artbestimma hanar eDbart med hjdlp av dessa orsan, mAste man f6r
bestamning a\. honor anr-anda aven endra rnorfologiska detaljer. F6rf. Ar angeliigen pApeka
att organen mlste prepareras och fSrslores si mycket att t.,-dliga och delaljdk! bilder
erhales; figurernas f6rstoringsgrad varierar mellan 2OX och ,20x.

I unders6kningarna har gemensamma drag framkommil i byggnaden av hanarnas
hlpoplgium f6r svstemaliske enheler som arter, slekle[ och uDderfamiljer. Samtidigl fanD
Buchmann inom nAgra slekten tt'dliga uhecklin8slendenser hos yissa delar av hypop)-giet.
Med hj;ilp av dessa variabla kiinnetecken samt andra kalakterer som vingnervalur, larser-
nas form och beborstning uppste[er han fylogenetiska artserier inom sliiktena Doliciopus
och Hercostomus och pepekar nlgra f6r en gruppering av Sciopas viktiga detaljer. Aven
sl;iktskapsf6rh{llandena mellan genera inom underfamiljer och mellan underfamilje[ta
diskuteras, framfdr allt pl grundval ev de gemensamma dragen i hypopy8iets utformning.
Underlamiljen Dolichopoalinae 

^Lses 
stl i borjan &v Dolichopodilae, och sleklet Doliclropus,

vilket innehAller det stdrsla anlalet av honom undersdkta arler, betraktar f6rf. som mesl
enhelligt och ursprungligt.

Specielisterna kommer att fl avgttm, om arbetet lede. etl sleg nermaae en naturlig
gruppering av strllflugorna. F6rf. sjelv betraklar sina fllogenetiska st[dier belriffande
h6g.e svstematiska enheler som ett fiirsitk. Eflersom dea nuvsrande systematiska indel-
ningen av dolichopodiderna anses rara otillfredsstalaode, $ er jlmfdrande imsgitral-
morfologiska undersdkDingar som Buchnrarrns {lsn tvieel nodvandiga, serskilt om larver
och puppor icke skulle erbjuda m6jligheter till iuglende studier. Det vore dock i sldana
sammanhang onsktirt Ilred en mera omfetlande lilleraturorersikt. SA Ur bl.a. Thunebergs
reyision al. sl:iktet .V€delero ej upptagen. t trycktekniskt avseende er det refererade rerkel
mlckel velutfdrl 

HuBERTUS ErDyaNN.

WoLFG-{NG STTCEEL: Illustrierte Beslimmungslabellen der Wanzen. II. Europa. Vol.
I-lv+General-Inder. 22a5 sid., 4644 tertfig. F6rf:s f6rla8, Berlin-WaidDannslust 1955

-1962. 
Pris hifi. DM 491;75.

1955 anmelde underteclnad i denna tidskrift d€ tva f6rsta hdftena ev rubricerade arbete,
Sedsn detta nu fdreligger fullbordat synes det lempfgt ett agna det hela ett sammanfatlande
slutonrddme.

F6rst mA framhlllas den snabbhet varmed detla omfsttande rerk kunnat fardigstillas.
SoE jemfdrelse erilrar man sig att Stichets tidigare, valkenda bok 'Illushierte BestiE-
Edo,,ol. Tt. lto. 8t. E.l -2,1 3
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mungslabellen der deulscheD U'anzen, (1925-3Ej krivde niira dubbelt sl leng utgivnings-
tid. Givetvis har fdrf. kunnat utn)'ttja sitl tidigere arbete som slomme r'id ularbetande av
det senare. Men en fortsall jimfdrelse visar atl artbeskrivningarna i de nya tab€llerne
genomgAende ero svseyiirt utf6rligere en i de iitdre. Samtidigt representerar det nyutgi{na
arbetet ett storre SeoBrafiskt omrAde med ca 2000 arler ocb underarler a\ Hele.opleru
mot ej fulll 800 arter i ,lllustrierte Destiromungstabellen der deutschen \\'anzen,. Stoffet
har fdrdelats pe { band. r'art med silt register, l'artill kommer ett gemensamt 'General-Indet,.

Undca de senaste decennierna har mycket herrt pi itrsektsystematikeus omrAde, och even
inom de europeiska lleteroptcra ba ganska mAnga nla afler kunnat urskiljas tack aare
utnyttjande av genitalkarakterer. \lycket papassligt har Stichel fdljl denna utveckling,
och ii\'en under utgivningstiden publicerede arbelen ha bcaktats i f6rvlnande stor ut-
st.ickning. l'iirf. har ockse stAtt i ldrbiodelse med talrila hemipterologer och samlare i
skilda liinder, vari8enom bl.a. utbredningsuppgifler a kunnal komplettens. Den tabellariska
dversikt tiver erternas ulbredning i Europa och \-ordafrika som fdrekom i 'lll. Bestim-
muEgstabellen der deutschen \Yanzen, eterkommer dock ej i det n)'a arbelet. Skillct iir
tvivelsutan att elter de tahika uppdelningar av arter som f6relagits pA senare tid manga
Aldre upp8ifter iilo osik.a och ;innu ej hunnit eflerpror'as. \Ian kan hoppas pA att den
nta Stichel kommer att stimulera till och m6jliggSra sidana rerisioner dverallt i Europa,
och hiiri ligger kanske dess viktigaste uppgift.

\Ied tillfredsstlllelse noterar man ridarc att dr. Stichel overlllil bearbetnin8en av vissa
siirskilt svlra grupper pl specialisler. Avsnittel om Sdldidae har salunda fS.fatlats &v
Cobben, det om sliktet I'cria av TamaBini, medan Linnayuori syaral f6r Crgptoslemaia-
,idae och Dispons (delvis) f6r Reduuiidae,

Resultatel :ir en mycket an\':indbar bok. Idr leng tid frsmat ett standardverk pl sitt
omrede. Allting har som bekent sina brisler, och i delta fell skulte man framfdr allt he
6nskal fler avbildningar av genitalia, t.er. inom sleLtene Psalrus och Orthotglus, diir sadana
bilder skulle ha underllitlat den sikra bestamningen i htig grad. Elt fdrsok att fA fram goda
dylika albildningar f6r alla hir behandlade arter skulle dock sikerligen ha mdtt hart
nar o6rerstigliga svarigheter.

Sammanlattningsvis kan segas att dr. Stiehel nu f6r atrdra gAngen rned beundransriird
energi lyckals astadkonlma en fdr alla enlonrologiska inslitutioner och fdr alla enskilda
som beddva vetenskaptigt arbete med europeiska HetercpteQ helt oumbiirlig haDdbok.
Dcss htiga pris sammanhanger med alt upplagao er gatrska liten, varldr inlresserade till-
rldas atl ej f6r lenge uppskjuta en tiltHnkt bestiillnin8. Leverans och likrid kan fordelas
periodiskt f6r den som f6redrar delta. IrBE, OssraNNrlsso-*

Klucze do o.naczania ouradiv Polski. Ulg. Ar. Polski ZNiqzek Entomologiczn]. Coleop-
tera. Warsza$'a l9i7-61.

l'tterligare Digta skalbaggsdelar sv della stltliga bestemningsr:erk 6ver Polens insektcr
har utkomDit, sedan recensenlcn i denna tidsl.rift (lrg. 1955 sid. 177) anmalde de f6rsta
delarna. Det :ir Dr 2l Lgctidoe och Lgmexglonidae av J. Dominik (22 s.), nf 3a Catopidae
av W. Szymczako$'ski (69 s.), nr 36 Stdphylinidoe (Stenmael av -{. Szujecki (72 s.), nr 25
By..iidae och Noroilendridae ar II. Mroczko$'ski 130 s.), nr 26 Cocciaellidoe av R. Bielas'ski
(92 s.) och nt 21 BostrUchi<loe ai J. Donrinik 120 s.).

Uppliggningen qv arbetena er densamma som tidigare. lllushationerna ar lalrika (i
delen om Sreninae I.€x.234) samt i de flesta fall av ulmirkt kvalitet, i stor skala och d:irftir
instruktira. DeD polska skalbaggsfaunan s_\'Des yara betydliSt riLare en rAr..{r t.er. slektet
Stenus redovisas l0{ arter (mot E3 svensko), av farn. Catopidde 6E aitet (Drot 38 svenskal,
av fam. Bost.gcludoe 13 arter (mot 3 slenska) o.s.v. THUEE PILM

S. ENDiODY-YoUNGA: I\Ionographie der palearklischen Arten der GattuDg ClamDus (Col.
Clambidae). Acta Zool. Acad. Scient. Hungaricae. Tom. VI, fasc. H. Budapest 1960. 46 sid,,
6l textfig.

S. ENDiODY-YoUNGA: Revision der Gattung Calgptomerus (Col. Ctambidae). Acla Zool.
Acad. Scient. Hungaricae. ToE. \:II, fasc. 3 -1, Itudapest 1961. 1l sid., 22 textfis.

Ovan rubricerade monografier 6ver tvA besvarliga skalbaSgsslakten bygger pi elt myctet
slo undersokningsDaterial. De er nog8rant och skickligt utarbetade och derftir oumbarliSa

Enlo'nol.It. -1ro.81. U. 1-2. ,mt
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fdr den som mer ingAende sysslar med dessa slikten. Talrika utbrednin8skarlor och leck_
ningar av de olika arlernas haDlige kopulationsorgan lrr.m. fiirtydliStr terten. Ej mindre
en l0 Clombus-arler nybeskrivas. deribland den i Sverige n]'uppleckb C. radula.

TEURF. P-ALM

L. P. LDFEoTITCH: .\ relision of lhe Fluropean l-eenophloeinae lCol. Cujujidae). Trans.
Royal Ent. Soc. London. Yol. IlI, part 5.1959. 2{ sid.. 53 te:rtfig. Pris I sh.

Relisionen grundar sig pl omfattande och jemforande sludier av ej tlott den europeiska
utan hela yerldsthunan. Slaklen och arler ordnas efter nrera naturlig sEktskap ,n
tidiSare, och sonr und€rlag f6r grupperingen ljiner fremsl mundelarnas och genitaliernas
b!'ggnad (hos btde j j och 9?). \'trt gamla sllkte Leemophloeus delas upp i 5 sjiilv-
standiga sliikten. och som en serskild nyhel biir kanske niimnas, alt srlerna cosran?ur
Er. och unilasciflrus Lalr. (bimoclrldlus Pa]-k.) er de enda europeiska represenlanterna fdr
del n]'uppsliillda sliklet Notol.rrmus. .l.t|uBE p_{LM

H. Fna.*z: Revisio[ der.sa?nicrrnns-.{rten des $estlichen }lediterrangebieles sorrie Uitlel-
und \-ordeuropas (Col. Scldmaenidae). Publicado en ,EOS,. Retisla Espafiola de Enlo-
mologica. Tom. XXXYI. lladrid 1960.91 sid.,52 textfig.

llan hlpnar. nlr malr leser ollr ortrikedomen inom detla sliikle i medelhavsomrAdet.
Derifr{r re,doyisar f6rf. 53 arter och subspecies. {arav mlnga nl'beskrivna. Relisionen
omfatlar inalles {i6 arler och subspecies. diiribland ocksA vara 6 Dordiska.

SlAktet Srenicruas ulg6r i frega om kroppsform och andra yttre tennelecken e[
mlcket monolon scJ-dmaenid-Erupp. Detla g6r det svllrt att morfologiskt skilja de m{rBa
arlerna Al. Prof. lrranz har i silr moderna och utftirliga bearbetning av gruppen friimsl
ulBAIt lrin olikheter hos de hanliga genitalierna. liopulationsorgaDets ]ttre och inre bygg-
nad uppvisar stor mengformighel. I)Irigenom har det larit mdjligl att inte blolt skarpt
argriinsa de olika arterna ulan ocksl att gruppera denr €lter slektskap. Elt visst samband
slnes rada mellan [ndergrupper och geografisk ull)redning. Sl ir l.er. subgcnus Sleaicrlaars
s. stl. i hur.udsak inskrilnkt till Iberiska halvdn och \ordveslafrika. .lI de nordiska arterna
visar S. eeits. Er. enligt penisform (men even yttre karaktairerl tydlig stektskap med
denna grupp, och den arten fSrekonrmer ocksl i Ptrenneema. Franz anser. att S. erilis
sedan lang tid tillbaka funnits i l'lrencerna och diirifrAn postglaciall utbrelt sig till
\ordeuropa.

I ckolo8iskt alseende iir de flesta S,eniclrlui"arterna h\'grofila skogsfornadjur. NAgra
fe ler.er fitretriideslis hos nr\ffror, andra ocks{ pA fuktiga lokaler i obeskuggad terr:ing.
Ingen €nda art :ir utpriiglat ierofil. .l,EunE paLM

I'oLESLA$' BURrlioNsxI: Ohserrtacje biologiczno-morfologiczn€ nad Plltho kolure,3is
C. Slhlb. lcol. Pl..thidae) \\ I'olsce. lBiologisch-morphologische BeobachtunBen iber Pgrfio
l'olrzensis C. Sahlt). in Polenl. Fragm€flll F:runistica Tom X. ur 12. U'arszau'a 1.962.
32 sid., 8 tcrtfi8.

Genom upptArkten Ar 195{ i Poler ay (len l6rut endast fran Sibirien, Finland, Eslland
och [orra Sverige (Jmt, \b, Lpl) kirda uNkogsarten Pgtho ('olloenlris C. Sahlb. har denna
nu ocksl kommit att riiknas lill den mellaneuropeiska fau[an. I Polen har den antriiffats
pA 6 olika lokalcr. alla bel:igna i land€ts Sstra del inom grenserna fdr den berdmda
BialoNieix-skogen. so liir tara del mellaneuropeiska t{glandets sldrsta Daturskyddade
urskogson)rlde. I.'iirf. har diir:ignat arten ett flerlrigt och ingAende sludium samt redog6r
i sin stnlterli8en intressanta aehandling fdr dess upptredaode i granslammerna. dess
nariogs och utl eckl ingsl)iolo8i m.nr. Lelnadss:itlet i I'ol€fl 6verensslimmer sA gotr som
hell med vnd Ii kiinDer om arten fran l'inland och Srerigc. Erd:r skillneden i fr&ga om
biolop er, alt i den fdrsumpade ganrla polska granskogen, diir det finns rikligt med grova
vindt:illen i olikn f6rmullningssladier som ligger skug8igt till. ofta ocksi ingAr al och ask.
Burakosskis iakttagelser bekrlftar i de flesta fall r.ad Yi redan tel om arten, men han
har ocksa gjort en del nIa.

SA anfdr han som exempel pri kopulation orh iigglaggning ctt fall, som han noggmnl
studerat. Den 8,/{ hittades i puppkamrarna I ? och 2 $ j. som levande togs med henr.
tntonol. Ts. lr!.61. ll. l -2, tt-r;3
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Flygf6rs6k iakttogs den 25l{. Iiopulalion Sgde rum l-5l5 flera glnger. och larje akt
varade 3 15 minuter. De bdda j S dog den l0/5. F6rsta aggli8gningen observerades
den ll/5, dA I mcd sitt lAnga iiggleggningsr6r s6kte praktisem in dggen i gamla barkborr-
g{ngar. Akten upprepades flera ginger inlill den l{/5, d{ itlsllcs 2+ iigg oclr en rrJkleckt
larv kunde lelas fram ur barkstyckens. l)en 18/5 dog ocksA Q. TFiirr misslt'ckades laN-
uppfddningen pA grutrd ar m6gelbildning och nematod-angrepp.

Pl annat silt har dock f6rf. kunnal konstalera. att artens ntveckling nr 3 5 Arig
den lengre ulvecklingsliden niir niirings- och fuktighetsftirhCllanden iir mindre gtnn-
samnra. Stor dtidlighet fitrekomner hos:igg och unglarrer geDom nemalod-angrepp och hos
6ldre larrer och puppor genom elaterid-larver, siirskilt Harminius xnlularxs I)e G.. men
ockse genom srampar och bakterier. I.6rpuppning sker i juli-au8usli. och detla stadiuD
varar 2 3 veckor. Imagines 6vervintrar i puppkemrarna. S:rmma (ranstam kan Iara
bebodd {-S Ar, alll efter barkens titlsllnd.

Ockse i Polen anses Pylio l'ollr,?niis tara en urskogsins€kt, sonr behiiyer allt del
skydd som Lan ges, liksom de skogar i vilka a en leler. l.air vAr egcn del k:inlrs dct be-
lrySSande reta, att den i Srcrige falt en Yaraktis fristad genom Donr:inslJ_relsens natur-
fredningsat8irder pA Iialir rerir i .\-orrbotten och Rispgardens skolrevir i ,i,[,,1]:i]*"

BoLESLA$'RuRArioss[r: lliologia oraz opis lrr$\' -lmpedus elegantultrs Sch6nh. (Col.
Elaletidae). (Biologt and Description of lhc Larra of lmpc(lns eleg(nrulas Schiinh.t.
Fragmenta Faunislica Tonr. X. nr 5. \\'xrszalr'a 1962. 16 sid., 6 tertfig.

Aven denna urskogsatl, hos oss vanligen kallad Elaler elcglntulus Sclr6nh., finnes i
Bialo$ieia nalionalpark. men den irr ocksA antrlffad pA r:iit minga andra plalser i l)olen
med liknande natur. Dessulom fdrekonrmer dl:n ulanf6r ren{ urskogsomr&den som relikt
i Bamla trad, som viirer i floddalar, parker. lriidgArdar och l.o.m. lengs rn8ar.

l:orf. har under ett tiotal dr grundligt sluderat dcnna annorsl:ides sa s:illst'nla knirPpares
levnadsranor och ger i sin avhandling ocksA cn utfatrlig beskrivning pA hrven (f6rut
okiindl, som lisar n:irmasle slektskap med larlerna av Elatct tristis I-.. rrig.inls Ilerbst
och rigerrim[i Lac. t-tlecklingstideD iir nornrall { ar meD kar under oglnnsanrrua fiir-
hlllaoden ulokas med 2-3 ar. Harurrder bl'ler larven hud 10-16 euer iinnu flera gAnger.
Puppor har anlrlffats den 16/7 9/8. Inragon dr'cr\,inlrar i puppkamnraren. risar si! i "rlet

fria i Larkspringor ellcr D{ buskrcget:rtion n:irlr liirdtridet lidigt fiilj:rnde dr och diir
re(lar' i slutet av nraj eller Ltirjan a\. juni.

.{rlen leter i olika iredslag, ruest i sxlir all}.lt. Populus alba o"lr .\lDus glutinosa. [rindre
ofta i Populus nigra och Picea e:.celsn. endast undaDlagslis i Populus italica och Quercus
robur. Larlerna halter till i rtidmurkeD \.rd (aldrig i yilr6lred som t.er. Elaacr nigrollauus
Goeze), giirDa i sAdan sonr uppster vid angrepp av Polyporus sulphureus. li6ljeartrr iir ofta
Arcitia. CerNhus. Osmoderfin, Gnorit,tus octopunct raxs Ir'.. (;ossonrrs'ltrter och XyloDius
cortic.rlis Payk. llan har funnil, att arlcn kunnat l)€bo sanrnra st:rm i fiter iin 30 Arl

NIr man nu betlre en f6rut kinner arlens lcvnadsansprAk. kan delr nlehenda i s6dra
och nrellersla Sverige mrd framgAng eftersdkas pl passande lokaler. t.er. i ll:ilardalen
eller vid Nedre l)alelyen. I)en iir i yarje fall ej beroende a! de gamla ekarna i Halllorps
hagc DA Ohnd, diir ett flyg:rnde eremplar en gAng iakttagits. 

TsuRE pal,rr

Entotnot. k. .ltc. 81. E- 1-2, 1963


