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larven i likhet med F. Jrlεο771ρ r′ ′′as bunden till

Sα′レ.

Orn utbredningen kan av fOrklarliga sk,l fOga

namnas, men mellan Gotland och typlokalen

(myCket tOrr glanta i tallskog vid Kupyansk,
Charkov i ukraina)borde arten kunna patraffas
pa lampliga lokaler.

Jag vill frambra rnitt varma tack til1 01e lく ars‐

holt och Vladilnir Piskunov fё r beredvillig ll'lp

med bestamningSarbetet. Jag star ocksa i tack_

samhetsskuld till Klaus Sattler 16r hans generё sa
lan av fotograrl av h。 1。typen till F.′た″α′71′εα.

Recenslon

Wallin,L.:Sソ ′″sたag″クs力Oppο″∫οεカソ′″rbJ′α″′s
s′ ″g′ arθ ″. Kassett ined texthafte. Besthllnings―

adress:Lars Wanin,Z。 。1。giska museet,Uppsa―
la universitet,Box 561,751 22 Uppsala.Pris:40

kr fёr en kassett ined texthafte.

Antligen har vi fitt en inspcining av singliten

hos svenska hoppratvingar. Fё rut har det bara
funnits ett par sma utlandska skivor med Orthop―

tera― laten.Alla svenska arter av grashOppor och

vartbitare som stridulerar ener har ett tydligt

flygjud flnns med pa detta kassettband,men ty―

varr saknas vara syrsarter.Ena sidan upptar ar―

terna i systematisk ordning, mcdan vi pa andra

sidan far dem ordnade enligt ett schema itexthaf_

tet,ctt schema som skall gё ra det m● ligt att

bestamma arten efter karaktaren pa judet.I det‐

ta schema rlnns ocksa korta beskrivningar av
juden och enkla juddiagram.

Den tekniska kvalit6n pl inspeiningarna ar

vaxlande.Alla ar」 。rda i falt och br vatte art
rlnns bara ctt fital sangstrofer incd F6r att inte

bakgrundsuuden skall st6ra br mycket bё r ban‐

det spelas av med maxirnal diskant och nlinirnal

bas installd.Anda blir juden ian mijё n omkring
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har Judet blivit starkt fbrvrangt si att judkvali‐

t6n knappast ar acceptabel

Trots detta komlner kassettbandet att vara till

stor llalp nar rnan villlara sig kanna igen arterna

pa judet, vilket ar det snabbaste sattet,atnlin―

stone nar det galler grashopporna Det gar bra att

spela upp bandet ute i ttilt pa en liten portabcl

kassettspelare och gё rajambreiser med det man
hёr i naturen.Utnytlar man dessutom diagram‐

men i texthaftct och har en klocka till hands
torde de flesta kunna sarskija artcrna,aven om

man miste vara uppmarksam pa temperaturens
inverkan pa frckvenscrna.

Flera av vara orthoptera― arter ar dlligt kanda

betraffande utbrcdning, ck01ogi Och eto10gi.
Fёrhoppningsvis kan denna inspeining ёka in‐

tresset fё r dessa fascincrandc insekter och dar_

med ocksa kunskaperna onl dem
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