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Komplett referensverk om Nordens bladlöss

Heie, O.E. 1992,1994, 1995. The Aphidoi-
dea (Hemiptera) of Fennoscandia and Den-
mark. IV V VI. trauna Entomologica Scan-
dinavica vol. 25,28,31. Kan beställas från
Apollo Books, Kirkeby Sand I 9, DK-511 I
Stenstrup, Danmark. Tel. 45 62 26 37 31,
fax 45 62 26 37 80. Pris 390, 570 resp. 4 I 0
DKK.

Med dessa tre volymer har Ole Heie slutfört be-
handlingen av Nordens bladlöss. Den första av de
ursprungligt planerade 4-5 volymerna utkom
1980. Det skall observeras att Heie från det tradi-
tionella begreppet bladlöss exkluderar familjerna
Adelgidae och Phylloxeridae som en egen över-
lamilj Phylloxeroidea (med hos oss bara ca 15 ar-
ter), vilka lämnas utanför detta verk. Heies fauna
är förnämligt utformad med goda och lagom utför-
liga, generöst illustrerade beskrivningar och med
konsekventa biologiska uppgifter om arterna. Alla
volymerna pryds av några trevliga färgplanscher
utförda av Grete Lyneborg, illustrerande ca 140 av
de i Sverige förekommande ca 530 arterna. Den
avslutande volymen innehåller ett supplement-
avsnitt med bl.a. några nytillkommande arter, en
fullständig värdväxtlista (så långt känt) f'ör hela
gruppen samt ett taxonomiskt register för alla sex
volymerna.

De entomologer som kan låta sig lockas att
pröva bladlusbestämning torde väl inte heller
framgent bli särskilt många. Bladlöss är fbrvisso
inte världens charmigaste insekter. För de flesta av
oss är de väl mest ett kletigt besvärande gytter
som misshandlar våra kära prydnadsväxter och
fruktträd. Systematik, preparations- och bestäm-
ningsteknik är speciell. Våra vanliga preparer-
mikroskop är inte alltid tiliräckliga för säkra be-
stämningar. Bladlöss 1är väl därmed även fortsatt
förbli en angelägenhet för nästan bara professio-
nella gruppspecialister. Bestämnings:vårigher-
erna skall dock inre överdrivas. Arskilliga blad-
löss är distinkta i sin habitus. Känner man värd-
växten finns i regel god möjlighet att hitta en rim-
lig bestämning. Möjligheterna är med denna fauna
dramatiskt förbättrade !

Dessa volymer är dock väl värda att skaffa
också om man inte skulle planera värst mycket
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bladlusbestämmande. Vid sidan om den krasst
motiverade uppmärksamheten på bladlössen som
skadegörare är de från allmänt biologiska och
ekologiska synvinklar en av de mest spännande
och "viktiga" insektgrupperna. De är ovanliga ge-
nom att ha sin övervägande diversitet i världens
nordligt tempererade zon. I sina årscykelmönster
är de präglade av adaptation till just våra årstids-
växlingar. Genom generellt praktiserad parteno-
genes maximerar de sin reproduktiva effektivitet,
oftast dock i balans mot bibehållen mö.jlighet till
genetisk förnyelse. Bladlössens relationer till an-
dra organismer är mångsidiga och pregnanta (utö-
ver självklart värdväxterna: myror, nyckelpigor,
blomflugor, nätvingar, bladlussteklar med flera).
Deras ymniga honungsdagg föder mängder av in-
sekter och andra. För alla de entomologer, som
inte inskränker sitt insektsintresse till strikt sam-
lande av egna favoritdjur, bör detta innehållsrika
och kompletta referensverk om nordiska bladlöss
vara en välutnyttjad och solid kunskapskälla.

Lars Hedström
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