
dersёkningar som Daan&Gustafsson(1973)ut‐
fёrde i den l.012 nl ё h belagna sJOn Kabrcttau_
rats,dar 809る av de kllckande C.α ″″a var kort‐

vingade.

Undersёkningarna utfOrdcs med stё d av Sta‐

tens naturvetenskapliga forskningsrad.
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Nya bёcker om bttrnstensfossil

Scdan dcn scnastc popularvetenskapliga ёvcr―

sikten fran 1949 ёvcr inklusicr fran dcn Baltiska

barnstcncn har sa manga nya fakta om birn―
stcnsfyndigheter och deras fossilinnchall kommit

till,att cn anmin presentation av barnstensforsk‐

ningens nuvarandc rcsultat verkligen var cfter―

9-Ent Tidskr 3′ 1978

lingtad. Dr. Dieter Schlee, 可alv cn aktiv barn_

stcnsforskare, har pa tyska skrivit ett myckct

valillustrcrat haftc― ねrgfOtograflcrna ar av allra

h6gsta klass― med titein:Bθ ″″sr′ ′″._stuttgar―

tcr Bcitr. Naturk C:8. 1978 pp 72. Framst'11-
ningens tyngdpunkt ar lagd pa bearbctnings―
metoderna och utvarderingen av resultaten fё r

vetenskapliga fragestallningar inonl zoologin.
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Haftet ar ingalunda nagon monograrl ёver barn―

stensforskningen som sadan,Men de olika kapit‐

lcn ger bra 6versikter ёver de viktigaste aspek―

terna sasonl mangfalden av barnstenssorter fran

Jura fram 6vcr olika gc01ogiska epoker,de ollka

fyndplatscrna pa jordcn, smakprov frin ollka

diurgrupper som har inneslutits i hartserna,samt

de fysikaliska metoder man anvandcrぉ r att

faststalla de OⅡ ka barnstensproducenternas plats

i det botaniska systcmet.Schice visar rned hi'lp

av nagra cxempel frin zoologin ― bland annat

med varldcns nast,ldsta bevarade ttgclttader

fran libanesisk barnsten (ca 120-130 mit ar)_
hur mycket information man kan fa genom en
oerh6rd noggrann bcarbctning av morfologiska

detalier hoS barnstensfossilen

Trots att barnstensinsekterna oftast ar hela

荀ur OCh inte bara svartolkade fragment si ligger

mycket obearbetat material i olika muscer och
man fragar sig Vafё r. Svaret liggcr val i det

faktum att dcn som bcarbetar bttrnstensfossil

maste ha en god kannedOm om den rcccnta fau‐

nan fran alla varldens zoogeograrlska omraden.

Dcn s.k Baltiska barnstenen ar sa pass ''ung"

(mellan 35-50 mili ar)att den kan innehana bide
utdё da arter och sadana som ar identiska eller

mycket narbcslaktadc mcd recenta arter och da

oftast fran andra faunaomraden an det pale―

arktiska.

Hur komplicerade sadana samband kan vara
framgar av den narmast monograflska boken
6ver den sa kanade Baltiska barnstenen som har

fOrfattats av Svcn G.Larsson:Bα ′rFc И
“

b′′_α

Pa′α′οbJο′οglεα′ S′ングッ. ― Entomonograph l.
1978 (Scandinavian Sciencc Press, Klampen‐
bOrg). Titelordct ''Baltic" motsvarar innehalls_

massigt den barnstcn som har hittats i sё dra

Ostcrttё n OCh pa Jyllandska kusten Litteratur―

6versikten fram till 1976 tacker dcn period da dc

viktigaste nya rnctodcrna fё r barnstcnsidcntirlka‐

tionen kom till.Den brsta trettedelen av boken

犯 nas at en genomgang av de kemiska och fysi―

kaliska cgcnskapcrna av barnstcn,framfOrallt de

infrar6da spektrofotometriska och masspektro‐

grarlska data som har ruckat betydligt pa den

klassiska uppfattningen att Baltisk barnstcn var

produkten av en enda vaxt, slakt med recenta

Pinus― arter. Ocksi den Baltiska barnstenens― i

vidare bemarkelse ―bildningsomraden behand‐

las i detta avsnitt,nlcn incst ur dansk synvinkel

Kartmatcrialct till(lctta avsnitt ger tyvarr ingCn

ёverblick ans ёver de tcrtiara och kvartara f6r_

hallanden runt hela Ostersiё n SOm kan ha bidra―

git till transpOrtcn av barnstcn fran ursprungs―

。mradena. Huvudkontcntan man kan dra ut ur
de manga fakta som presenteras och diskuteras i

dcssa kapitel ar att det rlnns nera Baltiska birn‐

stenssorter, men att den sonn betecknas som

succinit antagligenを ir bildad av trad(Pinites suc‐

cinifcr)som har sina narmaste slaktingar bland

Araucariaccac Och att dct vcrkar fullt m●ligt

men lingt ifranぬ rdigt utrett att det rlnns 6stliga

(Sanllandsk barnsten) OCh Vastskandinaviska
(Jyllandsk barnsten)bildningsomraden,samt att
floran visar en blandning av tempereradc och

subtropisk― tropiska elcmcnt. Huvuddclcn av
bokcn ar emellertid agnad it genomgangen av de

zoologiska fOssnen och da huvudsakligen insek‐

tcrna.F6rfattaren har ordnat FnateHalet efter f61‐

jande biologiska synpunkter: ''Plant sucking in‐

sects;leaf and sccd― consumers;gan producers;
ncctar seekers:insects trapped while restingi the

fauna of moss and bark; the hidden fauna of

trec‐ trunks." Dct sagcr sig sialvt att cn sadan

indelning ar rnyCket diskutabel,eftersom den he―

la tidcn maste baseras pa generaliseringar av de

recenta arternas vanor. Gcnom att splittra hcla

evertebratmaterialet under ovannamnda rubri_
kcr och genomvava diskusslonen av zoogeogra‐
flska och ekologiska argument fran tidigare litte―

ratur med egna tolkningar blir boken ratt svar_

last.Dcss obestridliga fё r」anst ligger l presenta‐

tionen av dc manga uppSiagsindar f6r olika tolk―

ningar, litteraturreferaten och de hanvisningar

om obcarbetat material frin Kё penhamns barn‐

stenssamlingar som brfattaren har tinfogat vatte

genomgang av en `liurgrupp. I slutet rlnns en

fOrteckning ёver dc gruppcr sOm ar under bear‐

betning. Man hoppas med fbrfattaren att manga
fler skall 16ua fOr att bildcn av barnstensfaunan

fran skandinaviska(omraden skali bli sa fullstan‐

dig som maligt.

Cあ rFsrJκ
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