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Ett annat bo har ritats av dirckt dar dct satt 5

m ёvcr inarkcn under cn taknock intill cn stcn―
vagg sonl vettc at vistcr.Dcn 5juni sagjag boet

fё r fё rsta gangen. En gctinghona,vars tillhё rig―

het jag tt uppfattadc, arbetadc pa boct Bocts

diamctcr uppskattadc jag tiH cirka 5 cm.Dcn 21
juli atersag jag Vad som kundc vara samma bo.

En liten mttlighet rlnns att det forsta boctお r‐

stёrts och crsatts av detta.[)iametern var nanlli_

gen cndast cirka 9 cm Den 23juli visar sig boct

ha ёkat ctt par cnl i diamctcr Jag fingadc cn
inncvanarc fё r att fl cn sakcrt artbcstamning.

MCd 可五lp av cn spegcl ritadc jag av boets un‐
dersida i 15 dagar(Fig.1).Mttlighcter att kom―

ma nara boet var bcgransadc och dagstuscts
fё randerlighet andrade dctajernas tydlighct fran

gang till ging. Bildsviten visar byggmetodik,

bygghastighct och bOvaggarnas konstruktion.

Bonas randighet markerar form och fibcr―
nktning

Konstruktionstekniska synpunkter

Flcr och stё rre fhstpunkter bё r rcsultera i hallba_

rarc konstruktion mcn langre arbctstid for upp―

byggnad och senarc rivning inifran f6r plats till

cxpandcrandc cc‖ kakor. Antsa bё r dct vara
ockonomiskt att gё ra ctt antfё r stabilt bo. Ju

stё rc och fOudaktligCn tyngrc ett bo ar, dcst。

hёgrc belastning utsatts h61Jcna fёr. Darfor kan
dct vara anlcdningen till att h6jct pa boct pa Fig

2 D bestar av sa manga sma sammanhallandc
cnhctcr Likasa 6kar antalet cnheter pa hё lJcna,

vareftcr boct blir st6rrc (Fig. 1).

Ett mot rcgn och vind daligt skyddat bo utsat_

tcs fё r stё rre pafrcstningar an ctt battrc skyddat

sadant Detta kan vara anledningen till att boct

pa Fig I B,trots sitt lilla format,ar sammansatt

av f6rhaHandcvis manga smarrc sammanhallan_
dc enhctcrjamfort mcd boet pa Fig.2C,som
anda hr litc stё rrc mcn arlitc battrc skyddat.
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Bokcn inicds mcd korta kapitcl om yttre bygg‐

nad,utvccklingsstadicr,levnadsshtt och storsys―

tcmatik samt ett urvallitteratur Pa nera st,1lcn,

bl a rlg. 1-2, har maxillarpalpcrna(underkaks―

palpcrna)rakat bctccknas som ёverkakspalpCr,

som ju inte brekommcr hos insckterna.Beklag―
ligtvis har dc danska bcteckningarna yttrc och

inrc vingr」an fёr vingniken(rOtniken,alula)rCSp
Vingttanct(alar5'llCt,alar squama,6vre calypte―

ra)anVants vilkct kan vana misstag nar inan gar

ёvcr till annan svcnsk bcstamningSlitteratur,dar

man anvandcrい _nik''for alulan och''-5,11"br

Vingttanct och thoraka15,Hct(brё Stttall,thoracic

squama, undre calyptera). I stOrsystcmatikcn

har anvants indcining i trc undcrordningar och

pannblasnugorna dclas i dc trc ganlla,fcnctiskt

grundadc gruppcringarna Acalypterata, Caly―

ptcrata och Pupipara. Bildurvalct ar rirnligt rcp―

resentativt,cndast ctt fital(7)liggCr utanfё r var

fauna. En dcl bildcr ar for sma och gr6tiga,tcゝ

19 och 33, for att vara till nagon stё rrc nytta.

Tryckct pa dct glatta pappcrct har intc」 ort Ori_

ginalen rattvisa,rcproduktioncn ar som rcgel di―

stinktare l,ldre upplagor av ''Vad jag ttnncr i

skogcn''  Och  liknande  arbcten  mcd  matt
planschpappcr.Det bcskrivande avsnittct ar kor_

rckt och vユ lavvagt och innchancr rnyckcn vardc―

full informatiOn om famiber,Siakten och artcr,

bl a om deras lcvnadssitt Och betydclsc.Man ar

tacksam att COulianos vagat vara sa rcstriktiv

mcd nybildningcn av svcnska namn. Bokcn ut―
gё r cn lattinginglig OCh trcvlig introduktion till

tvivingarna
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