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Nytt om vandrande pinnar

Seown-Choen, tr., 1991 . A Guide to the
Stick & Leaf Insetcs of Singapore. Stng-
apore Science Center (Science Center
Road, Singapore 609081). 160 sidor, 5
svartvita illustrationer, 122 färgillustra-
tioner. Format: 10 x 15 cm. Inbunden,
ISBN 981-00-8628-8, cirkapris GBP
4,50 (5. 15 Singporedollar)

Totalt innehåller ordningen Phasmida cirka
2500 beskrivna arter av vandrande pinnar och
vandrande blad. Det finns i dagsläget ingen
övergripande litteratur över arterna utan man är
hänvisad till vad man skulle kunna rubricera
som faunistiska fragment. Således är det nu med
glädje vi kan välkomna en monografi över arter-
na förekommande i Singapore.

Bokens forsta tredjedel tar upp allmänna as-

pekter, såsom anatomi och morfologi, försvars-
beteende, parning, reproduktionsbeteende, ägg-
läggning, äggens morfologi, tillväxt, folktro i
Asien och odling av arterna. De resterande två
tredjedelarna beskriver det 40-tal arter som före-
kommer i Singapore. Här avbildas de vuxna dju-
ren och äggen, som är systematiskt viktiga
hjälpmedel. Vidare lämnas information om ve-
tenskapligt namn, trivialnamn, allmän beskriv-
ning, geografisk förekomst och näringsväxt i
fångenskap. Boken avslutas med en liten ordlis-
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ta, nägra litteraturreferenser i urval, adress till
sällskap som sysslar med dessa djur och ett art-
register.

Bokens allmänna inledning är en trevlig pre-
sentation av ordningen för den som vill veta litet
mer om dessa insekter. Vad man bör ha i åtanke
gällande odlingstipsen så 2ir de skrivna utifrån
klimatet i Singapore och måste omvandlas till
artificiella betingelser i burar hos oss. Den sys-

tematiska delen är god hjälp för den som har ma-
terial från Singapore eller angränsande områden
att sortera. Bilderna är av god kvalitet, och det är
pittoreskt när författarens små barn poserar med
jättelika vandrande pinnar klängande på sig - det
ger en uppfattning om vilka stora insekter de

faktiskt är. Måhända hade dock vissa av äggen

tjänat på att visas i förstoring. Således blir mitt
slutomdöme att det är en mycket trevlig bok som
rekommenderas, dels för dem som vill ha en

trevlig introduktion till dessa insekter, dels för
dem som har materiel från Singaporeregionen.

Langlois, F. & Lelong, P., 1997 . Phas-
matodea de Guadeloupe. (kan beställas
från: P. Lelong, Le Ferradou No. 3, F-
31570 Ste. Foy d'Aigrefeuille, Frankri-
ke). 100 sidor, 39 svartvita illustratio-
ner, 2 svartvita planscher. Format: 21,0
x29,5 cm. Häftad, ISBN, pris FF 100:-.
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Det finns i dagsläget ingen sammanfattande litte-
ratur över ordningen Phasmidas cirka 2500 be-
skrivna arter av vandrande pinnar och vandrande
blad. I stället är man hänvisat till specialpublika-
tioner över mindre faunaenheter. Nu har turen
kommit till ön Guadeloupe i den Karibiska övärl-
den.

Boken beskriver inledningsvis den Karibiska
öviirlden och Guadeloupe i detalj med avseende
på biogeografi, geologi, fauna och flora. Därefter
beskrivs ordningen Phasmida, dess systematik
och utbredningen av de olika arterna i Karibien.
Djurens allmänna morfologi tas upp ganska de-
taljerat som grund för artbeskrivningarna, hur
djuren insamlas, avlivas och paketeras samt hur
de odlas i fångenskap. Bestämningsnycklar finns
för de vuxna djuren av båda könen, för förstasta-
dienymfer och för äggen. Ön Guadeloupe har ett
tiotal arter, vilka beskrivs i detalj med uppgifter
om taxonomisk status, biologi, beskrivning av de
vuxna djuren och äggen. Boken avslutas med ett
40 -tal litteraturreferens er och ett regi s ter.

Boken är säkerligen ett bra hjälpmedel för den
som har material från denna del av världen att
artbestämma, vare sig det är i en museisamling
eller för hobbyodlingen hemma. Dock finns det
några oklarheter som inte kan lämnas onämnda.
Bokens ursprung är litet oklar. La Guadeloupe
Parc National nämns på omslaget, liksom Muse-
um National d'Histoire Naturelle (Paris) finns
som vetenskaplig garant. Allvarligare är dock att
flertalet bilder över insekternas morfologi är di-
rekt tagna från Beier, M., 1-8, Phasmida, Handb.
Zool. (Berlin) 4(2) 2110: I-56, utan att detta angi-
vits! Att boken ar av kompendiekvalitet saknar
egentlig betydelse. Trots dessa negativa kom-
mentarer anser jag att bokens innehåll är för vik-
tigt för att forkastas på grund av några brister
som man nog kan ha överseende med.

stiff, K., 1991 . stick & Leaf Insects - A
Novice's Guide to Keeping Phasmids.
GKVideo (PO Box 213, Grimsby, DN36
sZG, England), speltid 32 mtnuter, pris
GBP II,9S.

Recension

Intresset för att odla vandrande pinnar och vand-
rande blad (ordningen Phasmida) har ökat den
senaste tiden. Tidigare var det i stort sett bara
forskarnas favoritart, den indiska vandrande pin-
nen Carausius morosus som förekom i fången-
skap. Men nu har antalet tillgängliga arter ökat.
Detta har även lett till att flera böcker skrivits om
hur man håller dessa djur vid liv i fångenskap.
Nu har dessutom den första videofilmen produ-
cerats i ämnet.

Först ges en allmän presentation av mångfal-
den inom ordningen, mer ämnad för den som ald-
rig stiftat bekantskap med dessa djur tidigare.
Den yttre anatomin beskrivs på ett lättbegripligt
sätt. Olika typer av burar visas upp, deras olika
för- och nackdelar diskuteras, liksom olika typer
av inredning för att tillgodose de olika arternas
behov såsom lämpligt äggläggningssubstrat. Vi
får följa insamling och hantering av födoväxter.
Därefter visas parning, äggläggning och skötsel
av äggen. Slutligen ges en kort presentation av de
åtta arler som förekommer i filmen. Alla arter
presenteras med fullständigt vetenskapligt namn
i text. Adressen ges till The Phasmid Study Gro-
up, för den som vill kontakta likasinnade.

Titeln är något missvisande, då de vandrande
bladen i princip bara omnämns som svåra att od-
las, vilket i sig är sant. Myrmimikryn hos förs-
tastadienymfen av Extato soma tiaratum dr tyvärr
förklarat som skorpionmimikry. Vidare påstås
generellt att de vandrande pinnarna dr ofarliga,
vilket ur ettpåstående på gränsen till ren oansva-
righet, speciellt som videon vänder sig till nybör-
jaren! Flera arter dr kända för sina otrevliga för-
svarssubstanser, bl.a. den nordamerikanska
Anisomorpha buprestoides som förekommer i
Europa. Man skall alltid bära skyddsglasögon
när man hanterar den arten. Trots dessa negativ
påpekanden, är det en trevlig liten video och sä-

kert lämplig för nybörjaren. Litet känns det som
videon som medium är tunn och ytlig jämfört
med boken som man mera påtagligt kan bläddra
och titta i. Sålunda finner jag det rekommenda-
belt att införskaffa någon av alla de böcker som
finns i ämnet, då videon bara dr ett bra komple-
ment till en bok och inte kan ersätta den helt.

Ulf Carlberg
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