
blandning bestiende av cis-3-hexen- I -ol, 1-hexa-
nol, 1-octanol och l-hexadecanol (emnen som
ocksi finns i blomdoften hos O. holocericea och
O. scolopax\. men inte till attrappen med enbart
lcisningsmedel. Beteendet pA attrappen med al-
koholblandningen kan tolkas som sexuellt upp-
hetsat di kopulationsapparaten var helt utdragen

Attraction ol Pht'llopertha males to Ophry"s Jlon,ers 109

hos vissa hdgexciterade hanar. Tridgirdsborrens
hanar attraheras utan visuella stimuli av flyktiga
cioftImnen som utsondras frin Opftrys-labellen.
Dcssa attraktiva dmnen finns hos flcra Ophrys-
taxa. vilket mojligen kan orsaka korspollination
och delvis forklara uppkomstcn av vissa hybrider.

Recensioner
Gdrdcnlors. U., Hall. R.. Hansson. C. & Wilan-
dcr. P. 1988. Svensku smitkryp. En bestiimnings-
bok till ry'ggnulslosu djur utofti insekler. Student-
litteratur. Lund. 147 s. ISBN 9l-44-27301-0. Pris
125 SKr.

Bra bestamningslitteratur pi svenska iir nigot vi
entomologer inte air hortskamda med. Svenska
smikryp ir diirmed ett mycket viilkommet bidrag
fOr oss som ir intresserade av den ldgre faunan.
Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har
fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till
samtliga familjer. och inte bara presentera ett ax-
plock vanliga arter. Pa detta satt luras man inte till
att driva sin bcsttimning langre an till vad boken
egentligen zir avscdd for. Frir den vetgirige kan
detta i sig vara frustrerande. men di far man leta
vidare i nigot av de minga verk som refereras till
efter varje nycke l.

Som titeln anger behandlas ej insekterna. men
alla dvriga svenska evertebrater. Som regel har
man valt att behandla flertalet artrika gruppcr
med smivdxla former mer dversiktligt. Detta giil-
ler bl a kvalstrcn och de liigre kriiftdjuren, till vil-
ka inga familjcnvcklar ges. En introduktions-
nyckel leder vidarc till separata nycklar for olika
phyla. vilka sedan 6ven de ofta indelas i under-
grupper med separata nvcklar. Frir varje familj
ges uppgifter om artantal och utbredning i Sveri-
gc. storlek. levnadsmiljoer och vanligen n6gra
morfologiska kennetecken utdver de som finns i
n vck larn a.

Nycklarna iir rikligt illustrcrade med teckningar
av djur i helfigur eller av detaljer. Det iir genom-
giende hog kvalit6 pA teckningarna, som dr till
mycket stor hjelp.

Boken kommer sekert att anvdndas flitigt inom
undervisning. I fdrordet nAmns aven att den byg-
ger pi kompendicr som anvants pi kurser vid
Lunds universitet. Siikert kommer den avcn att

gliidja minga allment naturin tresse rade. bide
som hjiitp att identifiera djur och som informa-
tionskalla.

En sannolik kiilla till problem for anvAndare ir
att i nycklarna blandas morfologiska karaktdrer
med sidana som avser levnadssatt och -miljd. Det
scnarc kan ofta vara svart att avgora ntr man v61

har djuret isin hand. Extra svirt blir dct niir djur
frin 0vergingsmiljOer som t ex brackvatten skall
unclcrscikas. Hur viiljer man di mcllan marina el-
ler limniska former'? Det kan dven vara svert att
tilliimpa de kcinsbundna karaktdrcr som anvzinds.
t ex for vissa av de hogre kraftdjuren, nar det inte
anges hur man skrljer k<inen it.

Trots dessa mindre anmirkningar fungerar sf,-

kert nycklarna bra. och det ar bara att lyckdnska
fdrfattarna till ett fint resultat. Boken lr mig ve-
tcrligt den enda i sitt slag pi den svenska markna-
clcn och dirmed mycket viilbchovlig.

Anders Nilsson

Baccetti, B. (Ed.) 198"7. Evolutionar-v Biology of
Orthopteroid lnsects. Ellis Horwood Series in En-
tomology' and Acridology. Chichester. ISBN 0-
7458-0208-7. Pris I190 DKr.

Initiativct till denna samlingsvolym togs redan
1960 under den lnternationella Entomologkon-
gressen i Wien. Det visade sig att det fanns ett
stort behov av att samla forskare som arbetade
mcd systematik och fylogenihos Orthoptera ser?su

/a/.' trll ctt eget mcite. Ditintills hade de flesta kon-
Icrcnscr i princip uteslutande behandlat tilliimpad
acridologi. dvs griishoppsbekiimpning med be-
slaktad prohlematik. Att det sedan skulle ta mer
lin 25 ir innan m<itet blev av hade nog inte initia-
tivtagaren Baccio Baccetti tdnkt sig.


