
48 F6reningsmeddelanden

Jag [r intresserad av tenebrionider
Undertecknad bygger upp en vhrldsomfattan- kanskt material. Aven nearktiska och tropiska

de samling av skalbaggsfamiljen Tenebrionidae. tenebrionider dr jag beredd forscika artbe-

Med stcirsta tacksamhet tar jag emot tenebrioni- stlmma.
der och erbjuder mig att mot provision av dubb- Julio Ferrer
letter artbestdmma europeiskt och nordafri- Sky,,.n, Gata 543 , 136 6l Handen

Second European Congress of Lepidopterology, Karlsruhe, Ll2 april 1980

The Second European Congress of Lepidopterology will be held in Karlsruhe, Germany, 8-12 April

1980. Full details of this congress are available from the Congress Secretary, Dr. G. Ebert, Landes-

sammlungen fiir Naturkunde, Erbprinzenstrasse 13, Postfach 4045, D 7500 KARLSRUHE l. Ger-

many (BRD).
The main theme of the Congress will be the 'Conservation of Lepidoptera and their Biotopes'. A

public exhibition on this theme will be on display at the Natural History Museum, Karlsruhe during

and after the Congress.
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Att kortfattat pa ctt relativt litet sidantal gё ra en

allman beskrivning av insekternas anatomi,fy―

siologi,metamorfos,livsanpassningar,systcma―

tik och ursprung skune for lnanga vara ctt svart

おretago Men Augustus Daniellmms(188∈ 1949)

genomf6rde dct hela och 1942 utkom den fё rsta

upplagan av dcnna bok. Att den fatt sc dagens

buS i nyare upplagor lingt eftcr dess fё rfattarens

bortgang ir rnyCket positivt.

Boken ar uppdelad i siu kapltel med olika un‐

deravdelningar vilket gё r tcxten myckct lattl,st.

Det fё rsta kapitlet(s.9L14)ar en kOrt introduk‐

tion dar bl a f61iandC prescnterasi insekternas

antal,storlek,skillnader i skelettet rnellan insek―

terna och daggtturen i avseende pa vikt och hall―

fasthet, och trak6andning som storleksbegran―

sande faktor.Nasta kapitel ar betitlat''Anatomi

och Fysiology''(s 15-110)OCh behandlar bl a
hudlagrcn ochぬ rg,kroppssegmenten,huvudet,

thorax incd dess cxtremiteter,abdomen och dess

organ, muskeisystemet, nervsystemet, rccepto―

rcr,Inatsmiltningen,andningssystemct,cirkula‐

tionssystemet,utsё ndringsorganen,kё rtlar,och

reproduktionen. Det trettc kapitlet(s. 111-130)

behandlar utvecklingcn och metamorfosen dar
bl a fbliande tas uppl embryonal utveckling med

t ex agget Och dess utveckling dvs bildandet av

olika organ,och postembryonal utveckling med
t ex klickningcn, tillvaxten, hudё msningarna,

olika typer av mctamorfos, hOrmoner och dia―

pausen. Darefter bchandlas kortfattat(s. 131-

141)insekternas olika livsformer sisom vatten―

levande, parasitiskt eller socialt liv. Det femte

kapitlet(s. 142-209)ger en kOrt presentation av

de olika insektsordningarna dar bl a foliande

uppgifter gcs:en kort beskrivning av insektord‐

ningen, biologi och ekologi,ollka uppdciningar

inom ordningen, och antalct kanda artcr. Dar―

efter(s. 210L237)flnneS ett litteratur‐ appendix

mcd allman litteratur, mera specialinriktade ar―

beten, och till sist publicerade arbeten ёver de

olika insektordningarna.

Det ar ci alltfOr latt att nagorlunda rattvist

recensera en bok med detta omfingsrika inne―

hall.Darfor harjag bara tagit upp det viktigaste

av innchanet,。 ch har anvint termen''bl a"fOr

att papeka att det flnns inycket rnera att l'sa i dc

olika underavdelningarna Fё r dc yngre entomo―

logcrna vill jag rekommcndera denna lina bOk
sasom cn trevlig och billig introduktion i entomo―

logi och aven i den engelska ternlinologin. Dct

rlnns sakert lasning av intressc aven fё r de aldre

entomologerna.Till sist vill jag bara hoppas att
''Imms'Outlines of Entomology''kommcr att饉

leva vidare i nya upplagor som en trogcn fё lie―

siagare till framtida entomologer.
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