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Og                                               Ossiannilsson,F 1951 Bidrag till kannedomen om den

svcnska skё ldlusfaunan(Hom COCCOidea)― Opusc
ent 16: 1‐ 9

Konlinentarer Ossiannilsson,F 1959.Bidrag till kanncdOmen om den

Genom det har rcdOvisade materialet har var    SVenSka skёldlusfaunan(Hom COCCoidea)II ―Ibid

24: 193‐201
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S.Faune dc Francc 69 F6d6ratlon

des Soci6t6s de Scicnccs naturellcs 622 pp ,250

figures,70 cartcs,6 planchcs h.t Frs.520:一

Fёrfattarcn till detta bokstavligen mcn aven kvali―

tativt tungt vagandc arbete ar i cntomologkretsar

tidigare kand framfё r ant som auktOr till bokcn

"H6miptё res Anthocoridac,Cimicidac ct ⅣIicro‐

physida dc l'Oucst Pa16arctiquc''(Faunc dc
l'Europc ct du Bassin n16diterran6cn 7,1972),an―

mald av undertccknad i denna tidskrift vo1 94,

1973

Hetcroptcrfamilien Tingidac,natstink■yn,om‐

fattari hcla varldcn f n runt 2 000 kanda artcr.Fё ―

religgandc bok soln tacker dct curomeditcrrana

omradet upptar 234 artcr och undcrartcr,fё rdcla―

dc pa 26 slakten.Dct kaniambraS mcd 28i Fcn―

noskandicn och l)anmark funna artcr Dct bё r pa―

pekas att dc yttre genitaldclarna hos natstinkflyna

ar sa cnkclt och cnfornligt byggda,att dc har fё ga

inga landskapsnyheter fё religgcr;arten var fё rut

kand iustfran Sm,Og OCh upl,dock blottfran ctt

fatal lokaler.Specicntintrcssanta ar a andra sidan

de manga nya″ nden aV Aκ rο rr/1`z′ α εα
`″

力″αcrα ,

sarskilt de sydliga(Hall,Sm,Vg),eftersom dcnna

arti vartland och aven annOrstades framstatt som

arktisk― subarktisk(alpin_subalpin)Kanske bOr

man uppfatta dc sydliga populationcrna sonl re‐

Hkter.Mycket ёverraskande var"ndet av O′ ″θ‐

z′ο″ソィグο νsたy′ iOg.Denna tqFmOila art var hos

oss tidigare kand endast fran ol och Gtl.

Till intcndent Henrik W. Wald6n, som stallt
Gёtcborgsmaterialet till mitt brfogande,ber iag

att fa frambara nlitt varma tack

cllcr intet att crbiuda artsystematikcrn som sё ker

fёr bestamning och taxonomisk gruppcring an―

vandbara karaktarer Tingidsystematiken,som i

huvudsak byggt pa oversidans ytskulptur hosima‐

gincs,har darfor blivit bctydligt pa cfterkalken i

lamfOrclsc mcd dc framstcg som i sa manga in_
scktgruppcr mё jliggiortS gCnom studicr av spc‐

ciellt dc hanliga genitaldclarnas byggnad Undcr

de senaste deccnnierna har ett battre lage nitts

tack vare undcrsё kningar omfattandc avcn ut_

vecklingsstadicrnas lnorfologi framlagda l arbctcn

av bl a ryssarna Putchkov och Golub,tieckCrna

Stus`k och Stys,och av P`ricart Att dessa resultat

nu kunnat sanllnanfattas och franllaggas i ёver‐

skldlig form maste h1lsas med stё rsta tillfrcdsstal‐

lelsc

Boken bestar vasentligcn av cn anman dcl,
''G`n6ralit6s'', och Cn Specicll dcl, ''Syst`mati‐

quc'' Den allmanna dclcn redogё r pa 59 sidorfё r

tingidstudiets historik,fё r tingidcrnas morfologii

olika stadicr,teratologi,ekologi och ctologi,3/10-
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gcni och''hOgre"systematik,utbredning och cho―

rologisk gruppcring, samt fё r vidkommandc in‐

sanllings‐ och prcparatiOnsteknik  Dcn ganska
konccntreradc framstalningcn byggeri huvudsak

pa tidigare littcratur mcn har avcn plats for fё rfat‐

tarcns egna synpunkter pa bl a取 1。 geniCn Avsar―

skilt intresse ar kanskc beskrivningarna pa har_

bildningar och andra utvaxter fran integumcntct

hos larvcrna.Studiet av dcssa detalicr hOS 01lka

artcr har som ovan antytts ёppnat nya vagar fё r

artsystematiken Stickprov pa intcgumentcts ina―

re ytskulptur hos fullbildadc och larvcr prescntc―

ras genom nagra svepclektronmikroskopiska av―

bildningar;sOm P6ricart sialv framhaller kan dyli―

ka svaratkomliga strukturcr knappast utnyttiaS i

dct praktiska idcnti■ kationsarbctct rnen kan i en

framtid kOmma att beaktas宙d,10gCnetiska stu―

dicr

Dcn spcciena delen,som ar bOkcns viktigaste

badc kvalitativt och kvantitativt, ar disponcrad

helt i cnlighct nled motsvarandc i P6ricarts ovan―

namnda anthocOridarbctc. Bcstamningstabcllcr
ges naturligtvis for de fullbildade rncn aven fё r tills

dato kttnda larvcri 5:c stadict.Fё r varic art anges

darcfter synonynlik,bcskrivsimagincs och,dar sa

ar mёjligt,agg och larvcr,samtrcdogё resfё r cko―

logi och utbrcdning, den scnarc i manga fan

askadliggiOrd pa kartor Fyndrcdovisningcn mcd

de manga utrOpstcckncn vittnar ёvcrtygande om
detiattCarbctc som ligger bakOm denna dcl En―

ligt professor Carayons"Pr6face"har P6ricart en―

kom fё r den fё religgande bokcns skull pcrsonli―

gcn besёkt 17 curopeiska musccr och etti USA;

antalct institutioner som pcr korrcspondens ut―

nyttiats av hononl ar annu langt stё rrc

lnustratiOncrna som delvis ar lanegods ar gc‐

nomgacndc av fullgod kvalitct:specicnt P6ricarts

originalteckningar av dc funbildades ёvcrsida ar

utmarkt valgiorda OCh naturtrogna

Av specicllt vardc fё r skandinaviska cntomolo―

ger ar behandlingen av de svara slaktenaス εαlyp″

och P/tysα rο cヵ

`J′

αずsarskilti dct sistnamnda har sy―

nonynliken varit rninst sagt fё rvirrad

Eftcr den systcmatiska delcn blicr en''Biblio―

graphic"om 6 sidor och darcftcr 5''appendiccs''.

Bland de senarc inner man cn fё rtcckning pa cite―

rad litteratur omfattandc runt 800 nummcr Myc―

ket vardcfull ar slutligcn en lista pa vardvaxtcr

upptagandc ll tvaspaltiga sidor!

Jag behёver val knappast tillagga att dcnna nya

handbok ar ytterst valkOmmcn,och attiag hOppas

att den trots det fё rvisso hё ga priset skall kunna

utnyttias aV ana intrcsscrade aven i dc nOrdiska

l・andcrna.
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des Soci6t6s de Scicnccs naturcllcs 174 pp.,67■ ―

gurcs,22 cartcs,2 planchcs h.t.Frs.200:一

Famitten Bcrytidac,styltskinnbaggar[=Berytini―

dac Southwood&Leston],omfattar ca 170 arter,

av vilka P6ricarts fё rcliggandc arbcte upptar 30;

av dcssa forckommer 8 i Svcrigc. I avsccndc pa

dispositionen och prcsentationcn av de olika ar―

tcrna ёvcrcnsstamincr boken hclt ined P6ricarts

motsvarande bcarbetning av natstinkflyna(Tingi―

dae)(Faune dc Francc 69,1983)Dcn allmanna
dclcn omfattar har 28 sidor.

Bestamning av nordiska bcrytidcr i fullbildat

stadium crbjuder inga cgentliga svarigheter;att

fclbcstamda cxcmplar av ttaktet B`ッ ′滋
“
s dOCk ej

ar Ovanliga i samlingar sammanhanger sOm P6ri‐

cart papckar med att ctt par i tidigarc bcstam―

ningslitteratur mycket anvanda karaktarer ar
ganska variabla.Av sarskilt varde ar avcn har att

manga larvstadier bcskrivs och avbildas.Bestam―

ningsnyckeln fёr larver i sista stadiet av B`ζ ッrブれ
“
S

upptar alla fennoskandiska arter lnustrationerna

ar av gOd kvalitet;dc tvi fargfOtOna av Bι
rソ′J″ ンS

ε″ツ″θS OCh Cα 41ρ sοεο′おρ′κ
`′
″

`S i naturlig om―givning ar vallyCkadc Allt som allt:avcn detta re―

sultat av P`ricarts idoga arbete ar av stOrt varde

och mycket valkonllnet
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