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Den fёrsta upplagan av dcnna bok kom ut 1966

och blev snabbt mer eller nlindre oumbarlig fё r

den ckologiskt arbctande entomologen. Bokens
popularitet visas bl a av att ett antal omtryck‐

ningar giortS.Myckct har hant inom ekologin

under de 12 ar som gatt och cn ny''up to date''

vcrsion av dcnna bok halsas d五 ゴёr med stor
tillfredsst11lelse.

Boken behandlar metoder fOr ekologiska stu‐

dier av insekter i ttilt. Dock namns inget om

matteknik fё r omvarldsfaktOrer(meteorologiska
cller edrarlska),● heller nagot om expcrimentella

mctoder,annat an i undantagsfaH.

Nar man undersё kcr insektpopulationer tar

man stickprov i nagon form. Principerna fё r

stickprovstagning liksom individernas fё rdeining

i naturen, vilket hr av betydclsc for hur stick‐

provstagningen ska ga t‖ 1, behandlas i bokens

fё rsta kapitcl l nigra eftcJOliande kapitel be‐

skrivs de olika metoderna f6r hur populationens

numcrar(tathet)bestams(det praktiska handha―

vandet av(む uren Och metoderna fё r utvardering)

och hur man studerar populationsfё randringar

(natalitet, rnortalitet, migration ctc.) De sista
kapitlcn tar upp analysen av ildersfё rdeining

o likn inom populationcr(life tables), syStem―

analys och modellering, diversitct samt pro―

duktion‐ cnergiflё den Efter varie kapitel ges onl―

fattandc litteraturreferenser.

Den som har anvant den gamla upplagan kan‐

ner sig hemmastadd i den nya,trots att andring‐

arna och tillaggen ar omfattande. De sista kapit―

lcn har dock omarbetats helt

Fёrattaren,sonl uppenbarligen har en mycket

god ёversikt ёver amnet(vilkCt inte minst littera‐

turrcferenserna visar), har anvant ett klart och

cnkclt sprak samt disponcrat det ofantliga stoffet

val, vilket gё r boken latt att anvanda. F6r den

ckologiskt arbetandc cntomologen(och aven fё r

andra ckologcr)ar det klart inotiverat att skana

dcnna bok Detta giller aven f6r den sonl redan

har den forsta upplagan
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Upprop till larilsamlare

Klagshamnsomradct sё der om Malmё  ar vilkint

bland ttarilsanllarna. Manga har samlat dar i
synncrhet under senarc tid och det har visat sig

att detta omride hyser en lang rad shnsynta ar_

ter. Det kunde vara av stort intresse att sam‐

manst,1la vad som ar kant om omradets stor_

5arilfauna Jag avser da Klagshamnspiren och
omridct narmast innanbr(det SOm ar streckat
pa kartan). Jag vorc siledes tacksam om si
minga samlare som m● ligt kundc skicka mig

upplysningar om storfJarilttnd(aV Vanliga sa v五 1

sonl ovanHga artcr)fran detta omride.
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