
152 Recension

liteter. Exempelvis iir familjen Gracillaridae
synnerligen utfdrligt avhandlad medan Symmoci-
dae och Blastobasiidae endast representeras av ett
f6tal arter och i dvrigt iir undermAligt framstiillda.
trots att det aktuella omrAdet med randliinder inne-
h6ller mAngdubbla antalet arter. Ett djupare sam-
arbete med Prof. L. Gozm6ny i Budapest skulle
kunna ha varit fruktbart vid behandlingen av Sym-
mocidae. Det iir naturligtvis liitt att cinska sig alla
dessa kompletterande godbitar men det har kanske
funnits upphovsriittsliga problem i samband med
dversattningen. Till viss del har man iindi fAtt en
liten hjiilp pA viigen till mer information genom
de litteraturhiinvisningar som finns i inledningen
till varje behandlad familj.

Fcir att slippa flndra registret har redaktionen i
viinstermarginalen genom hela boken infogat de
gamla sidnumren frin originalvolymen. Oversiitt-
ningsvolymens egen paginering stiimmer silunda
inte med registrets men det blir man ganska snart
medveten om. Ibland kan det medf<ira smdrre
problern att hitta vissa illustrationer men efter en
kort tids anviindning vlnjer man sig vid denna
diskrepans.

Som pAtalades vid recensionen av den ryska
upplagan finns det en del sakfel i den tegelstens-
tunga boken. Frirutom de som niimndes dA bdr
ocksA framf<iras en vaming frir bildema av hange-
nitaliema hos Bucculatrix noltei, Parornix angli-
cella, Lithocolletis trifoliella, Lyonetia prunifo-
liella, Blastobasis phycidella och Oegoconia
quadripuncta. Avbildningen av hongenitaliema
av Dialectica scalariella tycks ocks6 kunna leda
till brydsamheter.

Trots att den anmiilda boken har vissa smdrre
brister iir dess fcirdelar sA mycket stcirre. Vi har
hiir ett samlingsverk <iver en stor miingd smAfiii-
rilsfamiljer och den som kommer att anviinda det
finner kanske anledning att sjiilv infoga riittningar
och tilliigg fiir att fortlcipande ha boken si aktuell
som mcijligt. Trots ett ganska hdgt pris iir den viil
viird att rekommendera.
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Bonniers Junior frirlag har nyligen givit ut tre
mycket fina nybrirjarbcicker om insekter riktade
till bam och ungdom. Alla tre titlama iir riversiitt-
ningar av fiirska engelska bcicker. Gemensamt dr
att de fina bildema fAtt huvuddelen av utrymmet
och fbrsetts med relativt korta texter. Vidare iir
bcickerna upplagda biologiskt och ej avsedda fcir
identifiering av djur. De presenterar intressant in-
formation om insekter pA ett spiinnande siitt.

Mounds bok iir i princip upplagd som en liiro-
bok i entomologi med uppslag om olika insekt-
grupper eller olika teman, t ex skyddande likhet
eller munnen och maten. Layouten iir spiinnande
och de mflnga..fantastiska tropiska insektema gcirs

full riittvisa. Ar man inte intresserad av insekter
si blir man efter nlgra tittar. Fina bildsekvenser
redogcir bl a fcir olika insekters fcirvandling, slags-
m6l mellan ekoxhanar och byggandet av ett ge-
tingbo.

En del felaktigheter finns att hitta. 0verst pi
sid 27 talas om dagsliindelarver fastdn flicksliinde-
larver avses; nederst pA sid 48 p6stis felaktigt att
en dykarlarv griiver ner sig i bottendyn f6r f6r-
puppning. Alla dykarlarver fdrpuppar sig ovan
vattenlinjen (utom Noteridae som har kokonger i
anslutning till viixtrritter).

Chinerys bcicker iir bida upplagda som biolo-
giska artmonografier. Makaonfjiirilens resp den
gula tuvmyrans liv skildras steg f6r steg under en
generation. Varje textbit illustreras med en vacker
fiirgteckning plus ett helsides fiirgfotografi. Inte
lika spiinnande som Mounds bok men vackert och
informativt.

Att gula tuvmyran iir en av Sveriges vanligaste
myror dr nog sant, men borde man inte dven talat
om att den saknas eller iir mycket ovanlig i stdrre
delen av Norrland.

Tre fina presentbdcker som kan hjiilpa svensk
entomologi med nykrekryteringen.
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