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kan man inte lita bli att hysa en beundran fcir
forfattarens idoga och mingAriga arbete, varvid
han med relativt ringa resurser iindi kommit sA
mAnga arters diskreta livsyttringar pi spiren.
Avsnittet om larvemas dolda liv vid eller under
markytan utgOr en fascinerande liisning. De un-
derjordiska tunnlarna och de ovanjordiska sand-
beklddda, vertikala luftrdren, vari larven lever,
iir egendomliga inslag i fjiirilviirlden. Som ndring
tjdnar inte bara vegetabiliska rester vid markytan
utan ockse animaliska sidana i humlebon, myr-
stackar etc, naturligtvis beroende pA vilken art
det iir frAga om.

Arterna tillhcir i huvudsak den rippna, eurasi-
atiska steppen men frirekommer ocksi pi den af-
rikanska savannen och i stepp- eller halvcikenmil-
jri over hela jorden. Av de 95 behandlade arterna
finns bara en inom Norden, Myrmecozela ochra-
ceellaTgstr., och den lever detritofagti Formica-
samhiillen. Men det finns arter i vir omedelbara
nArhet, som vi brir ha kdnnedom om, exempelvis
Cephimallota simplicella H.-S. och Ateliotum
h.ungaricellum Zll., vilka bida nAr iinda upp till
Ostersjcin.

Analysen av den geografiska utbredningen ur
global synpunkt hos underfamiljen iir kortfattad
och speglar i viss mAn det tidigare problemet f<ir
riststatsf<irfattare att fi uppgifter och material i
tillriicklig omfattning frin omriden utanfcir det
fcirra Sovjetunionen, men visar ocksa att det be-
h<ivs ytterligare insamlingar. AndA ges en god
bild av hur olika grupper inom Myrmecozelinae
fcirdelar sig. Overvikten av arter inom det pale-
arktiska omrAdet jnmfcirt med andra delar pi jor-
den dr mojligen ett reellt fenomen, men spora-
diska underscikningar i den etiopiska regionen vi-
sar indirekt, att det hiir troligen finns ett stort an-
tal arter, som dnnu inte dr upptiickta.

Klassifikationen och fylogenin, sAsom dessa
uppfattas av f<irfattaren, bygger pA de flesta av
de parametrar som anvdnds av forskningen inom
dessa omriden, men genitalmorfologi och nd-
ringsspecialisering iir det viktigaste underlaget.
Kladistisk metod i modern mening tilldmpas
dock inte utan fylogenin klargrirs genom resone-
mang och Askidliggcirs i stamtriid.

Efter de inledande 108 sidorna foljer en littera-
turlista. Denna omfattar 288 titlar och nf,gra ar-

Monografi tiver malar frfln fd Sovjetunionen

Zagtilajev, A.K. 1988. Clothes Moths (Ti-
neidae). Fauna of the USSR. Lepidopte-
ra. Volume IV. Numbet 5. 547 s. ISBN
8l-7087-027-5. [Engelsk civersiittning av
Fauna SSSR: Nasekomye Cheshuekrylye.
Vol. IV, No. 5 (1975).1 Oxonian Press
Pvt. Ltd., New Dehli. Distribueras av
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Tineiderna, de "iikta malarna", har i alla tider
rdnt stort intresse, inte bara f<ir deras niirhet till
miinsklig milj<i utan ocksA fcir deras intressanta
sliiktskap och levnadssiitt. Di de ofta upptrdder
som skadedjur i siidesmagasin och matvaror, pi
kldder och naturmaterial etc, har de studerats in-
te bara av taxonomer utan dven av entomologer
inom den tilldmpade forskningen.

Foreliggande verk var i sin originalutghva 1975
en milstolpe vad gdller kunskapen om underfa-
miljen Myrmecozelinae, men di texten var pi
ryska blev arbetet forbisett av mAnga, ett of0r-
tjiint ode som drabbat iiven andra ryska alster in-
om entomologin. Nu finns emellertid detta verk
pA engelska i en relativt fiirsk riversdttning, ge-
nomfdrd av en projektgrupp vid Smithsonian In-
stitution, och diirigenom har tillgdngligheten
cikat vtisentligt. Tidigare har tvi andra volymer
av Zagttlajev <iversatts, niimligen de som be-
handlar underfamiljerna Tineinae (frin 1960,
dversatt 1975) och Nemapogoninae (1964, over-
satt 1968). En fjArde underfamilj, Scardiinae
(1973), har iinnu inte tagits upp i detta <iversAtt-
ningsprojekt.

Boken, som alltsi iir den sista i en serie om fy-
ra monografier <iver skilda underfamiljer inom
Tineidae, behandlar de palearktiska arterna in-
om Myrmecozelitae med en koncentration pA de
taxa som noterats fr6n fd Sovjetunionen. Inled-
ningsvis behandlas morfologin hos de fyra sta-
dierna. Fcirfattaren diskuterar evolutiondra tren-
der vad giller vissa organ och involverar diirvid
hela viirldsfaunan.

Gruppens biologi awiker inte vdsentligt frAn
andra tineiders. AndA finns det exempel pi lev-
nadssdtt som vdcker intresse och i sammanhanget
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beten har varit okanda eller itminstone otill-
gnngliga f<ir lepidopterologer i viistv6rlden.

Den detaljrika texten i den 400-sidiga taxono-
miska delen beledsagas av utmiirkta teckningar
av vingribbor, genitalier, antenner, imagines, etc

och pi nivin 6ver arten finns ocksA illustrationer
av huvud- och benmorfologi, mm. Fyra fiirg-
planscher visar imagines av rePresentativa arter
frAn 10 sldkten. En stab av fyra kvinnliga illustra-
torer har bistatt forfattaren. Varje art beskrivs
enligt fciljande disposition: yttre kiinnetecken av

imago, hangenitalier, hongenitalier, jiimf<irelse

med andra arter, undersokt material samt biolo-
gi. Fdrfattaren ger en ganska noggrann doku-
mentation <iver det material han har undersokt
och fcir den som vill arbeta vidare med gruppen
finns hdr viirdefulla uppgifter.

Vid jiimforelse med originalverket finner man

att fotografierna <iver biotoperna har blivit suddi-
gare och vissa mindre vdsentliga detaljer har gitt
forlorade. Aven kartorna over utbredningen fdr
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arterna och sliiktena har blivit en aning otydliga-
re men dr 6ndi fullt liisbara. A andra sidan har
fiirgplanscherna blivit mer distinkta och exakta
genom en djupare mdttnad i fiirgerna. Registret i
den nya volymen ir detsamma som i det ryska
originalverket. For att sidhdnvisningen ska stiim-
ma har man diirfcir i marginalen i <iversdttnings-
volymen angivit sidnumret till det ryska original-
verket.

Aven om den anmdlda boken har nigra Ar pA

nacken dr den i stort sett fortfarande aktuell vad
giiller taxonomin men utbredningsuppgifterna dr
naturligtvis inte helt pilitliga. Ftir de flesta blir
nog de viilgjorda genitalierna det mest anvtindba-
ra och i si fall kan den billigare ryska versionen
vara tillrdcklig vid bestdmningsarbetet, men det
kan vara vdrt ett par extra hundralappar att even

fi tillging till texten, som innehiller si mflnga in-
tressanta uppgifter om gruPPen.

Bengt A. Bengtsson

Maria och Thure Palms stipendiefonder

Entomologiska fiireningen i Stockholm

Flera stipendier pA tillsammans ca 10 000 kr kan
srikas av framftir allt yngre entomologer men
6ven av doktorander eller motsvarande.

Stipendierna dr avsedda fdr ett sjiilvstandigt
arbete rdrande insekter. Noggrann plan erfordras
rcirande den entomologiska undersdkningen var-
till medel sdks. Kostnadskalkyl skall bifogas, lik-
som ocksA yttrande <iver eleven frln handledare,
liiraren i naturkunskap eller motsvarande. Om
medel sciks frAn annat hAll skall aven detta anges.

Eventuella frlgor kan besvaras av sekreteraren
Hans Bartsch, tel. 0758-35835.

Ansdkan inliimnas till f<ireningen senast den
10 juli under adress:
Entomolo giska fdr eningen, N atur his toris ka riks'
museet, Box 50007, 10405 Stockholm

Entomologiska ftireningen i Uppland

Den uppllndska stipendiefonden instiftades 1984

och fdrvaltas av Entomologiska f0reningen i
Uppland.

Avkastningen, i f6rviig berdknad till ca 10 000
kr, utdelas till insekt- och spindelintresserade
ungdomar som bidrag till kostnader fdr mllinrik-
tade entomologiska studier och undersdkningar.
Behdriga att soka 6r ungdomar som inte antratt
forskarutbildning i entomologi. Stipendierna kan
utnyttjas fcir resor och utgifter fdr felhrbete, litte-
ratur, materiel och utrustning, som behdvs for
undersdkningarnas och studiernas planmdssiga
genomf6rande.

AnsOkan skall innehAlla detaljerad plan och
kostnadskalkyl. Ansdkan om bidrag fdr l9V2
inliimnas till fcireningen senast den 10 juli under
adress:
Entomologi.ska fdreningen i Uppland, Entomo-
logiska avdelningen, Villavdgen 9, 75236 Uppsa'
la.
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