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Viktiga Phasmida-typer i Wien

Brock, P.D., 1998. Catalogue of type
specimens of Stick- and Leaf-Insects in
the Naturhistorisches Museum Wien (In-
secta: Phasmida) - Kataloge der wissen-
schaftlichen Sammlung des Naturhisto-
rischen Museums inWien, Band 13 (En-
tomologie, Heft 5,). Selbstverlag, Natur-
historisches Museum Wien, Burgring 7,
P.O. Box 4I7, A-1014 Wien, Osterrike.
79 sidor, 2 svartvita illustrationer. For-
mat: 17 x 24 cm. Häftad, ISBN 3-900
215-67-X, pris ATS 130:-.

Museisamlingar kan vara veritabla guldgruvor,
dels genom redan befintlig information om före-
målen, dels genom den nya information man kan
få vid fortsatta studier av materialet. Kring sekel-
skiftet verkade herrarna Carl Brunner von Wat-
tenwyl (1823-1914) och Josef Redtenbacher
(1856-1926) vid Wiens Naturhistoriska museum
(Naturhistorisches Museum, Wien). Tillsam-
mans sammanställde de en monografi över all
världens arter vandrande pinnar och vandrande
blad (ordningen Phasmida) - Die Insektenfamilie
der Phasmiden (Leipzig, 1906-1908). Således
kom detta museum att innehålla en av världens
största enskilda samlingar av dessa insekter -
dock inklusive inlånat material från andra muse-
er som ännu inte returnerats! Paul D. Brock har,
nu nästan ett sekel senare, vaskat i denna guld-
gruva och tagit en grundlig och kritiskt översyn
av detta material, som lyckligtvis överlevt många
orostider under Europas tidvis blodiga 1900-tals-
historia.

Skriften inleds med en kort beskrivning över
tillvägagångssättet för studien av materialet. I ett
par korta biografier porträtteras de två pionjärer-
na. Därefter följer en listning av alla arterna i al-
fabetisk ordning - inalles 184 taxa tas upp. Här
lämnas mycket fullständiga uppgifter om art-
narnn, auktor och årtal, originalsläkte som arten
placerats i, sidhänvisning till Der Insekten-
famile..., typbeteckning, eventuell insamlings-
serie, antal exemplar som insamlats, kön, lokal,
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insamlare, vem som fastställde artbeskrivningen,
förekomst i andra museer, eventuella anmärk-
ningar såsom exempelvis när material i andra
museer fcirstörts, litteraturreferenser och slutli-
gen det valida namnet. Några taxonomiska korri-
geringar har gjorts där så visat sig vara befogat.
Vissa av dessa uppgifter, såsom antal insamlade
exemplar och kollektor, är helt nya - det fanns
antingen inte rum eller tid att inkludera detta i
Die Insektenfamilie... En handfull arter som inte
lyckats lokaliseras nämns i slutet. En kort separat
diskussion följer, som bland annat tar upp svårig-
heten med att tolka den äldre dokumentation.
Slutligen återfinnes en lista över citerad littera-
tur, ett 70-tal arbeten.

Denna lilla skrift är ett viktigt dokument för en
insektsordning där en modern fullständig syste-
matik fortfarande saknas, trots att den bara om-
fattar cirka 2500 beskrivna arter och att de är re-
lativt stora insekter. Den kompletterar sådant
som Brunner von Wattenwyl och Redtenbacher
exkluderade i deras Die Insektenfamilie... Vidare
och av speciellt svenskt intresse, fu det värt att
notera att typexemplar från ett 25-taI arter från
Carl Ståls (1 833- 1 878) Recensio Orthopterorum.
- Revue Critique des Orthoptöres Döcrits par
Linnö, De Geer et Thunberg, vol.3 (Stockholm,
1875) ännu inte återlämnats till Naturhistoriska
riksmuseet i Stockholm - vilket kanske vore på
sin plats. Jag hade gärna sett att skildringen av
Brunner von Wattenwyl och Redtenbacher hade
varit utförligare - de förtjänar definitivt det. Såle-
des, med denna sammanfattning över ett stort
typmaterial och ytterligare kommande beskriv-
ning av andra museisamlingar av Paul D. Brock,
kan man kanske hoppas och se fram emot en
världsmonografi över ordningen så småningom!
Det låga priset i sig gör att den passar även i den
snävaste budget. För alla med intresse för dessa
insekters systematik är det en värdefull publika-
tion, vare sig man är amatör eller professionell
museiman som undrar vart det egna museets typ-
exemplar tagit vägen under en föregångare på
tjänsten för hundra år sedan!
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