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.Suensl Insellls/auna. Utgiven aI Entomologiska l6reninger i Stockholn.
9. Hefte 2. Skalbaggat, Coteoptera. lio.lvingar. Fam. Staphylinidae, underfam. Oxyte-

linae, Oryporinae, Steninae, Enaesthelinac. ..\.v Thure Palm. Pris kr. l6i- (F6r f6renings-
medlemmar kr. 12: -). Rekv.nr 4E.

9. Hefte 3. Skalbaggar, Coleoptera. Kortoiflgar. Fam. Staphylinidae, unde am. Paede-
tinae, Staphylininae. .4,r Thure Palm. Pris kr.20:-- iF6r f6reningsnredlenrmar kr. 15:-).
Rekv. nr 49.

.La 1963 giek under loppet av tre manader Ire av rlra frimsta all round-coleopterologer
ur tiden - samlliga amal6rer. Bland dessa r?r dr h.c. Anton Jansson den store f6re-
glngaren och liirofadem, vars kunnande kommit en generalions €ntomologer till del. Hans
olldeles enaslAcnde minne for habilus och data 5r omvittnat, men beklagligtvis blev hans
stora erfarenheter erdast lil ringa del f:ista pi papper. Till nytla och glldje f6r skal-
bsggsintresserade forskare och samlare har cmellertid hans fremsle eles och efterfdljare,
Thure Palm, nu svensk skalbaggsforsknings grand old man, jemsides med sina studier
6ver skalbaggsarlernas larver och puppor tagit sig tid att i snabb fttljd tiUf6ra Svensk
Inseklsfauna lvenne hiiften. Det fu tackniimligt, att han f6resatt sig att berika faunaserien
med ilelar ayhandlande vAr stdrsla skalbsggsfamilj, Staphylinidae.

Iiortvingarnr er genom sin rikedom pA arter och dessas snarlikhet inom mlnga sl:ik-
ten oflast ett crut f6r samlaren. Visst blir en massa djur moElerade och lika yisst blir
stora Staphvlinus- och granna Paederuseremplar artbeslamda, men vem ryggar inte inf6r
svlrigheterna alt bestetnma Bledius-, Quedius-, -{theta- eller Orypoda-arter. Yelskspen om
att en hel del arler, i s)'nncrhet frAn r'l.a nordlisa landsdelar, saknas i ti[BengtiBa faunor
koEnplicerar ytlerligare arlbestemningen.

Redan lr 10{E kom Pahns forsta faunadel i tryck. Den avhandlade Omaliinae och niir-
stAende underfnmiljer. Denna utgaya ha. haft till f6ljd, att 'korta kortvingaD blivit f6re-
mAl f6r ett nl:irkbarl 6kal intresse, och r:innen Thure koinlner att fd ta At sig iiran a\: all
f6rha andet blir detsamma med samtliga underfamiljer, han avhandlar.

\Ia[ miirker snabbt, atl han rel, vad han skriver om och att han har skarp blick fdr
laxonomiska och ekologiska s,irdrag hos varje art. llan Birker ocksA, vilken nylta han
haft ay sio arlrika samling och av glngna lrs utfdrliga airteckningar, Fe torde de arter
vara, som han ar-haDdlat olresett. Kontinentala staph]_linidspecialisters - Benick, Coiffait,
Lohse, Scheerpeltz, Smelana - sista revisioner a\r olika slektetr, tiksom finska och norska
beskrirairgar av fennoskandiske arter, ir i tillemp[ge delar infdrda i de Ettfattliga be-
stlnningstabellerna. SyArigheter kan nnda uppsta ibland, exempelvis med en Philonthus,
som har fem punkter i ena och sex punkter i andra mitlraden, och man lvingas inse, hur
ntidv:iDdig genitalpreparering iir fdr att sikert kunna best:imma ,svlra, arler.

Rildmaterialel ;ir fdrediimligt rikligt, slrsLilt i hefte 3 med utdver habitusbilderna drygt
350 detaljteckningar. \-ad svlrt er alt beskriia i ord Askidligg6res lithre med enkla
jiimf6rande bilder, och fdrfatlaren har insett yerdel av dessa komplenrenl vid utarlretandet
ai- bestimningstabellerna. Palm ir en god lecknare och hans tecknin8ar girllea ofta av
honom sjilv uppdagade s:irskiljande k:innemerken. I samband med av andra gjorda
re\.isioner elc. har han medtagit deras tecknilgsr. De talrika habitusbilderra iir lanade
frln Yictor tlllDsen, som fiir orlrderligt bislAnd btilit tineBnad det senare hiiftet. ]l6nga
a$ dennes ulsdkta teckningar Lommer hiir genom st6rre bildyta b;ittre tiU sin rett An i
I)anm:rrks Fauna, yilket visar ett hans speciella teknik tll stdrre fdrstoring - jfr Quedins
boops. Det :ir irven berdmrlrt, att Entomolo8iska fdreningen Eter trycka insektsfaunan pi
s{ h6gklassigl papper, \-ilket haft rilt f6lja alt, iiven d;ir bilderna har samma format,
Hansens leckningar h:ir f5tt en alldeles extra pregnans - 

jfr Emlrs iidus.
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L't6\'er de larononislia uppgiflerna foljer efler varje art upplysningar om utbrednirg.
lerradssett m.m. i petilstil. Dessa smA slvcken er fyllda av ekologiska data och skildrar
de omstiindigheter, under lilka f6rfattaren funnit nrten. De :ir ov:irderliga f5r den, som
dll stika efter en yiss arl och lillar dessutom upp stilen i hiiftet. Exempcl:.,lcrognarius
mandibula s Gyll. Bl., Sm., Ol., Gtl. - Dmk. En sellsynt och loklrl art, som dock stundom
antrelfas i anlal. Den l€ver piL fuklig eller sumpig angs- och liivskogsmark, lrpecicllt pa
de slammiga, rnossberuxna kanterna ay uttorkade lofta blott temporaral vatlcngropar
med huurusbl:rndad lera eller torr. i botlnen, ej siillan i siillskap m. Cngpeta- och lflcftyura-
arter,,llhcla Iangnida Er. m.fl. Arten s\':irmar mot aflonen och kan dl hayas flygunde eller
pA vegelalionen oBkring f6rekomstplatsen.

Vid behandlingen av sliiktet Bledius liigger man ml.ke till en viss fdrsiktighel hos fiir-
fattaren. Siirskilt inom lilipes- (pallipes-)gruppen torde vissa arter, eiempelvis I]. fuscipes
och Bernhaue sid. 45, vara i det nirmaste om6jtiga att skilja Al utan jiimf6relsematerial.
Da blediernas slorlek, halsskiild och aedeagus m.m. r'arierar inom samma art, h:rr mAngen
entomolog med sjelvaktnin{i hiir haft mojlighet komma med en n}'beskrivning, ofla pe
enstaka exemplur, Iilken sedermera lisat sig Iara s]'nonym med annan arl eller omttjlig
alt uppriitthAlla. Snrskill bland de nordfennoskandiska arterfia :ir forbistringen stor och
ftirfattaren plpekar soru exempel, att i nya katalo8en lvA ay E. Kangas uppst:illda arler
saknar offentliggjord beskrivning. Ilan vill hoppas, att trangas sl snad som miijligt blir
i tillln e publicera resullutet av sitt mangiriga arbele med ett stort hopsamlat Bledius-
material, sA atl arler och larieteter blir bettre fiierade. Berirffaode Bledius specloltilis.
som uppgi'r'its fren [r'l svenska lokaler, sl har Sten Stockmann redan Ar lg{2 firnnit tIi
exemplar pe Aland. Han har lten nvli8en konstaterat, att sanrtli8a nordiska eremplar
tillhdra ssp. ge.manicus \\ragn. l)enlled torde Ad. Horions uppfatlning om nrin fl'nd-
uppgift lren Karlholmsbruk - 

,eine kurzfristige .{ussiedlung verschlagener Stiirke -kunna \,ederl:iggas.
lled tanke pA Horions faunistik skulle det ha lxrit \,irdefullt, om fdrfattaren i stdlle

ulsiracLning hade angivit lidsuppgilter f6r f1'nd ar s:illsr.nta arter.
Stor:ir Du rir f6rliintaD, nlr vi ser franr enrol de hiiften, som skrll arhandla de

kinkiga underfamiljerna Tachyporinae och Aleocharinue. Dessa konrmer alt klii\-fl mycken
mtida. Yi hoppas, all hiilsa och krafler liinge iin skall stl den svenska coleopterologieDs
niister Prlm l,i infor stundrnde slora uppgifter. 
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