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Sammanfattning

En undersdkning av material av flera diligt ktinda
Ostpalearktiska arter av dykarsliiktet Agabus har
resulterat i flera nya synonymer. Agobus inexspec-
tatus sp. n. beskrivs frdn Sibirien. Viktiga karak-
tArer presenteras for flera arter och lektotyper ut-
ses. Bestamningsnycklar ges fdr A. labiatus-grup-
pens alla arter och A. confinis-gruppens palearkt-
iska arter.
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Dc tre valkanda finlandska entomologitidskrifter‐

na Acta Entomologica Fennica,Annalcs Entomo―

logici Fennici och Notulac Entomologicac har alla

nyligen avslutats. Istallet har under 1990 den nya

tidskriften Entomologica Fennica sett dagcns ljus.

Tanken ar att Entomologica Fennica crsatter An―

nales och Notulae,Inedan de mcr omfattande ar―

beten som tidigare gatt till Acta Entomologica i

framtiden far utrymme i Acta Zoologica Fennica.

Denna omstrukturering har framtvingats av de bi‐

dragsgivande myndighcterna vilka cndast vill

Stё dia en finlandsk internationell cntomologisk

tidskrift.

Ett mcr formellt problcm med en ny tidskrift ar

hur namnet skall fё rkortas i en referenslista.FOr―

kortningen Entomol. Fennica sonl anvands i
tidskriften godkanns sannOlikt inte som giltig i

Ent.scand.,dar rnan nOg vill ha dct till Ent.fenn.

Har skulle man garna宙lja se en samordning.

Det fOrsta haftet av Ent, fenn. som utkom 26
juni 1990 1iknar till innchallct hclt Annales,men

ett avsnitt incd notiser om nordisk faunistik utlo―

vas inga i varic argang. uppSatserna i det fOrsta

haftet bchandlar taxononll och faunistik,rnen cn‐

ligt omslagctingar aven ek01ogi Och beteende itid―

skriftens amnesval.Alla bidrag utonl ett behand‐

lar utomeuropeisk fauna,och dct narmaste Fin‐

land man kommcr ar en ny ttarilsart fran Lett―

land.Uppsatserna i hafte 2 behandlar dock nastan

ana den inhcmska faunan.
Det framgar inte klart vilka som far publicera i

tidskriften. Enligt omslaget ar Ent. fcnn. ctt fo―

rum fOr framst finlandska Och nordiska entomo―

logcr, och i Antti」 anssons presentation sags att

helst nagon av fё rfattarna skali vara fran Finland

eller att uppsatscn skan behandla den inhemska

faunan.Tydligen tar inan intc sa hart pa dctta da i

fOrsta haftet IDisneys tre uppsatscr cndast bchand―

lar mer exotiska djur――savittiag kan se utan an‐

knytning till Finland.
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」ag hoppas verkligen att Ent.fenn.konllncr att

hallas oppCn for alla nordiska entomologer och

att vi pa detta satt kan fa nagot av en ersattning

till vad Ent. scand. fran bOrian var. Den breda

entomologiska inriktningen talar fOr detta.

Ent.fcnn.har Fttt en hOgkvalitativ utformning

sonl visar hurlangtrnan idag kan na mcd s k desk―

top publishing. Fёrfattarinstruktioncrna vittnar

om ordbehandlingens franllnarsch.Valpreparera‐

de manuskript som skickas in pa diskett kan gcs

en lnyckct snabb behandling.Ibland kanske t o m

fё r snabb vilket de krumelurer sonl satts istallet

fё r han― och hontecken i Disneys uppsatser vittnar

om.
vi halsar dcn blavita Entomologica Fennica val―

kommen i den nordiska tidskriftsfloran tillagnad

insckter, samtidigt som vi rned saknad tar farval

av de avslutade serierna.
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nell Univcrsity Prcss,Ithaca.578 sidor,190 svart―

vita textfigurer,14 tabcller.Format:15× 23 cm.In‐

bundcn,ISBN O-814-2272-8,pris 71:50 USD.

Fabeins syrsa tanktc b10tt pa att spela liuV inusik

hela sonllnaren medan dc andra djurcn arbctadc

Och kampadc fё r att fёrbereda sig fёr den annal―

kande vintcrn.Erncllertid har den''biologiska syr―

san"faktiskt atskilligt rncr att''tanka pa"an en_

bart att musicera. Huber, Moore och Lohcr har

lyckats samla dagcns forskningsclit vad gallcr syr_

sornas biologi Och prcsenterat matcrialet i ovan

namnda bok.
Boken ar uppdclad i 15 kapitcl,fё rfattadc av 25

personcr.Fё rst ges cn aliman prcscntation av syr―

sorna, omfattande: livshistoria, evolution, ut―

vcckling,livscyklcr,spridning och nligration,ha‐

bitatval, fOdoval, parning, naturliga fiender och

fё rsvar mot dcssa,samt ckononlisk bctydclse.De

tva fё ljandc kapitlcn behandlar rcproduktionsbe‐

teende, bl a uppsё kandc av och konkurrens om
partner,  parning,  agglaggning,  pavcrkan  av

Omvarldsfaktorer och biologiska rytmer.Struktur

och funktion hos det endokrina systemct och dess

hormoncr beskrivs darcfter.Syncn och dess hialp

vid orientering tas dareftcr upp,liksonl dc inblan―

dade organens struktur och fysiologi.Sinnesorga―

nen fOr vibration och mekanoreccptorcr,deras fソ ー

siologi och roll fё r beteendet diskuteras darefter.

Syrsornas sang agnas inte nlindre an fem kapitcl.

Ljudalstringen beskrivs badc ur ″sikalisk och

biofy7sikalisk synvinkel,sangcn tas upp pa neurO_

fysiologisk niva,Och ijudkonllnunikationens fOr―

och nackdelar tas upp pa det rcnt biologiska pla―

nct.Sonl cn naturlig fortsattning bcskrivs hё rsel―

organens anatonli, aktivitet och funktion, samt

verkan pa det centrala nervsystemet. Slutligen,

som cn allman sammanfattning, skisseras nagra

perspektiv br framtida fOrskningsprojekt.Boken

innehaner forklaringar av anmanna tcrmer och
dcn spcciclla tcrminologi sOnl anvands for att be―

skriva sangen,totalt fё rklaras ca 190 uttryck.Rc―

ferenslistan innehaller omkring 1200 arbcten.

Som rcdan framgatt spanncr bOken Ovcr en
mycket stor del av biologin,varfOr rnan kanske in‐

tc ska fё rvanta sig att bcgripa allt omedclbart da

alla inriktningar har sina egna fackuttryck.Dock

skall detta intc tolkas sonl negativ kritik,utan sna‐

rare tvartom__syrsan har har bchandlats pa ctt

myckct allsidigt satt. Dctta gOr att lasarc med Oli―

ka bakgrund kan ha intressc av boken och for―

hoppningsvis fa uppslag till nya idё er. Samman―

fattningsvis,en trevlig liten bok mcd ett acccpta―

bclt pris.
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