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''Myriapoderna ar diskrcta och tiinida;de gё m―

mer sig under dagen,ty solen skrammer dem.''

Citatet(i ёVersittning)ar himtat frin denna nya

franska bok om tusenfotingar Man st6ter alltsi

inte pa tusenfotingar utan vidarc nar man ar ute

och gar_de inaste uppSё kas.

I inledningsdelen behandlas dh“ ёr ritt in‐

gaendc 。lika insamlingsmctoder och dessutom

hur rnan lagger upp en sanlling,uppfё dning,dis‐

scktion,tillverkning av nlikroskopiska prcparat

mm.Darefter presenteras de fyra klasser som

brukar raknas till myriapodcrna: [》 iplopoda

(dubbClfOtingar), PaurOpoda (fafotingar), Sym_
phyla (dvargfOtingar)OCh Chilopoda (cnkelfO―

tingar). Man Saknar en inlcdande f6rklaring till

myriapodernas fylogeni― sl五 ktskapen mellan de

olika grupperna. Myriapoda betraktas numera
inte som en enhetlig systematisk grupp,utan ar

ett praktiskt samlingsnamn br skilda lcdtturs―

grupper som har det gemensamt att besitta ett

stort antal ben Exakt hur de ar slakt med var‐

andra ar nagot omtvistat.

Pauropoderna och symphylcrna,som ar sma,
svarbesthmda och till en del daligt khnda,avspi―

sas pa en sida och tva figurer lnga arter namns

utom ScrrrJg′ ″′′′rI′′71′71acrr′ αrα ,sonl raknas sOm
den vanligaste symphylen. De tvi stё rre grup‐

perna(I)ip10poda och Chilopoda)inleds var och

cn med en aHman beskrivning av den yttre och

inrc morfologin, nagot om levnadssatt, fOrt_
plantning och utveckling fran agg till funvuxen

samt nagra tturgeOgrarlska fakta.Denna del ar
visserligen kortfattad men en bra sammanfatt―

ning av tusenfotingarnas byggnad och levnads‐

satt.

Resten av boken― och huvuddelen― bestar av

bestamningsnycklar och myckct korta notiser
om arterna. Nastan ingenting sags om arternas

biotopval och levnadssatt.Besthmningsnycklar―

na ar latta att fё lia di de utgar fran sa enkla

karaktarer sOm maligt・ Dctta gё r dock att nyck―

larna pi vissa sthnen avviker fran den syStema‐

tiska ordningen,Detta ar visserligen ratt nOrmalt

fё r bcsthmningsnycklar, men har rlnns tyvarr

ingcn systcmatiskt uppstand ёversikt ёvcr slak_

ten och arter och boken blir darfё r svir6ver―

skldlig.Det ar svart att se vilka sl,ktcn och arter

som hOrihop systematiskt
Nycklarna ar enbart anvindbara fё r adulta

individer.Detta angcs ocksa och aringet att saga

om. Ⅳlen betraffande Lithob五dae(StCnkrypare)

borde det ha funnits en kort beskrivning pa dc

olika larvstadicrna― atnlinstone hur manga ben

dc olika stadierna har― fOr den som till aventyrs

hittar en sidan larv

Besthmningsnycklarna ar utformade med stort

utrymme mellan raderna och tar stor plats.Art―

beskrivningarna ar daremOt inyckct kortfattade,

ofta bara 2-4 rader, eller pa vissa stanen hclt

utelamnadc. Man saknar en mcra noggrann be―
skrivning av artcns viktigaste karaktarer och na―

got om hur dcn lever och var man lattast hittar

dcn Mcr komprimerade nycklar skulle ha gctt
plats for dctta inom sanlma sidantal.

Nomenklaturen ar inte helt up to datc Det

rlnns atnlinstonc 6 namn som b6r andras.Dess―

utom tas二 ′r/2ο b′7rs 771FC′・Oρs och L・  グ77わοsc9ンノ

upp som tva olika arter.Det ar fraga O.l en enda

art som skall heta ι′r/1ο わメzrs 771′ε″ορs.

Litteraturfё rtcckningen  ar  knappast  vOrd

namnct.Endast 14 stё rrc,saminanf・attandc verk

anges och i tcxten ges inga sonl hclst referenser.

Fёr dcn som villveta mer om detsom omnamnsi

denna bok flnns atskilligt skrivct.Ett antal refc‐

renser och cn ordentlig litteraturfё rteckning

skullc ha varit inycket vardefullt.

Boken hr intc specient lamplig for bestamning

av svenska myriapoder. Av vara 31 chilopod―

artcr saknas 5 och av de 42 svcnska diplopodcrna

saknas hcla 13 arter Dessutom ar nycklarna
"utspldda'' med en mangd arter som inte flnns

hos oss.Fё r chilopodernas del ar Eason:Centi‐

pcdes ofthe British lsles(London 1964)6verlag_

scn.Visserligen saknas iven har 4 svcnska artcr,

mcn artbeskrivningar och flgurer ar ypperliga.

Fёr diplopodcr flnns tyvarr ingen riktigt bra

modcrn bcsthmningsbok fё r nybё riarC.
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