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Under miur-sa irr har de olika upplagorna av den danske l'ör-
fattaren Ceorg Mandahl-Bar-ths bok "Vad jag finner i sjö
och å" givit en viss orientering för den som vill få en insikt
i sötvattnens mångfald av smådjur. Denna bok används så-
vil i grundskolan och gymnasiet sorn på universitetsnivå
r irl rrnJerr irning i luuni:tik. Ävcn vid mer omlrttande hio-
logiska inventeringar hos länsstyrelser och kommuner
inom miljökontrollverksamhet har den, i brist på annan för
svenska förhållanden sammanfattande litteratur, pit gott
och ont blivit använd. Då annan mer detaljerad bestäm-
ningslitteratur har l'ått sökas främst i England, med beto
ning på den kontinentala f'aunan av vattenlevande insekter,
har detta också inneburit att stora kunskapsluckor uppstått,
eftersom miinga arter som finns där inte förekommer i Nor-
den och tvärt om. Detta har också varit en källa till f'elbe
stzimningar och därmed problem vacl gäller kartläggningen
av artf'örekomst och månglald i de nordiska vattnen. Utgå-
van av dcn första delen av Aquutit ln.set;ts o.f North Eu-
n4te innebår nu att en rnilstolpe pnsserats i produktionen
av en för nordiska förhållanden väl tillämpbar bestänr-
ningsbok för den här l'örekommande täunan av vatten
insekter, birde larver och vuxna djur. En extra styrka är att
ett flertal av Nordens och kontinentens specialister på res-
pektive d.jurgrupp deltagit i tillkomsten av bokens olika
kaprtel. Bokens utformning på engelska gcr ocksir flera al'
våra nordiska och europeiska grannar möjlighet att til-
lämpa denna.

I volym I behandlas i separata kaprtel i Norden l'ijrekom-
r.nande tamiljer. släkten och arter av dagsländor (Epheme
roptera), bäcksländor (Plecoptera), skräddare m.fl . (Heter-
optera. Gerromorpha), vattenlevande skinnbaggar (Heterop-
tera. Neponrorpha), sävsländor (Megaloptera, Sialidae), nät-
sländor (Neuroptera). natlsländor (Trichoptera) och i vatten
förekommande lamiljer av skalbaggar (Coleoptera). I clen

iinnu ej utgivna volyrn 2, komrner också de till vatten asso-

cieracle gluppcrna av tvåvingar (Diptera) samt trollsländor
(Odonata) att behandlas.

För varje grupp av vatteninsekter presenteras först deras
biologi/ekologi och sedan f'öljer bestämningsnycklar l-ör

birde larver och vuxna djur, vilka når till släkte eller, för
några av grupperna. till art. Varje kapitel avslutas med en

gedigen ref'erenslista samt checklista tör samtliga i Norden
förckommande arter. Här anges också l'örekomst i respek-
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tive land, d.v.s. Danmark, Norge. Sverige, Finland, de fen-
noskandiska delarna av Ryssland, samt Island och i vissa

fall Färöarna och Svalbard. Varje kapitel illustreras nred in-
struktiva bilder av djuren, eller karaktiirer hos dessa, som
är viktiga iör identifieringen. Tyvärr finns mer att önska
vad gäller tryckkvaliteten hos flera av de i några kapitel
mycket konstnärligt och skickligt utförda illustrationerna
av Görel Marklund och Eva Engblom. Bristen pir grirtoner
vid tryckningen har inneburit att värdel'ull infbrmation i

bildmaterialet gått förlorad vad gäller bJ.a. pignrent-
mönster hos djuren, nog så viktigt vid identifiering av olika
arter av larver hos t.ex. clagsländor. Förhoppningsvis kan

dock detta rättas till i kommande upplaga.
Boken utgör en värdel'ull grund vid såväl undersök-

ningar av biologisk mångfald och fäunainventeringar inom
miljökontroll, som ekologiska studier i våra nordiska vat-
ten och bör bJi en tillämpad stanclard vid sådana arbeten.
Det är bara att gratulera redaktören Anders Nilsson till att
ett mängärigt arbete med utgåvan krönts med framgång
och att infbrn'rationen därmed blivit tillgänglig för den vet-
girige och undersökande vattenekologen i arbetet rned

kartl2iggning och studier av den nordiska vattenfäunan.
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