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′′′‐α BIONA report 7 Gustav Fischer Verlag,Stuttgart,
164s,varav 135 med svartvita stercofotogra■ cr.Fomat
17×24cm ISBN 3-437-20467-X Pris 54 DEM inkl ett
par 3-D glasё gon

Mcd dctta hafte inleds ett myckct fascinerande

bildvcrk ёver inscktcmas yttre byggnad.Dcn fOr―

sta, nu utkomna, delen bchandlar skinnbaggar,
ordning Heteroptcra,och tanken ar att vcrkct nar

det ar fu‖ standigt skaH behandla samtliga i Mel―

lancuropa forekommande inscktordningar.

Boken inleds med en ёversikt av ordningens
famitter vad gallcr byggnad och levnadssttt.In―

ledningen ar illustrcrad ined teckningar,bl a habi―

tusbildcr av de vanligaste famttcma.Efter inled―

ningen fober 135 sidor med fotograncr tagna
genom svepelektronnlikroskop av representanter

for 36 olika famittCr.

VattC bildSida presenterar inotivet pa tva under

varandra liggandc bildcr tagna med en viss fOr―

Sk」 utning.Nar bildparet betraktas gcnom de med―

おりande prismatiska glasOgonen uppstar en tredi―
mentionell cffekt,dvs bildema f計 荀up.MOt市 cn

varicrar fran hela ttur tin delar av enstaka recepto―

rer,avbildade i upp til1 4 900× fёrstoring.

D」 upeffektcn kan ian bё ttan vara svar att upp‐

fatta,incn med en vlss vana fungerar dct mycket

bra.Effcktens styrka beror starkt av motivet.Detta
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荀upeffekten pa manga bilder av avgё rande bety―

dclsc fOr cn korrckt uppfattning av olika struktu―

rers inbё rdes placeringo Jag kan tanka rnig att den

anvanda avbildningstekniken kommer bast till sin

ratt pa hariga diur,t CX flugOr.

Vatte bildparな おrsett med en kortfattad kom‐

mcntar till dc avbildadc strukturerna.I en tabena―

risk Oversikt i slutet av boken gcs litteraturrcfcrcn―

scr till huvuddclcn av bildcma.

Detta bildverk kommer att ha cn given plats vid

hёgrc undervisning i entomologi.Tyvarr ar sadan

undewisning idag ovanlig,Och t cx vid Umea uni―

vcrsitet ar detta bildverk klart fёr avancerat i fё r‐

hallandc till de snuttar av entonlologi som biologi―

utbildningen ettuder Enligt rcdaktё rcns,Wemer
Nachtigan, forord skaH vcrket aven stimulera

forskningen, bl a genom att manga av de avbil―

dade strukturemas funktion ar Okand.Jag tror sa―

ken att fylogenetiskt intrcsscrade cntomologer

kan fa uppSlag tili nya anvandbara karaktarcr att

homologiscra och analyscra.

Gcnom sitt laga pris kan serien na en vidarc

sp五 dning till ana de sOnl fascineras av insekternas

mangfald och fomrikedom. Ar man van vid att

bara se insekter genom luSmikroskop sa erttuds

hな cn ny och stimulerande vand.MttligCn kan
bildema ses annu battrc mcd det spegelstereoskop

som finns pa marknaden(SC rccension i Ent.
Tidskr.109(1988):58).
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