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Jeg ser pfl insekter. - Politikens Forlag, Kobenhavn 1961. 30{ sid.,390 fig.,
6 planscher i syart-vitl. Dkr. 13:50.

Boken itrBer som nr 239 i Politikens hlndboger och lSljer den inom dansk entoDrologi
heydvunna principen att omfatta sanrtliga land- och s6traltensleddjur. Det iir cD hand'
tedning yid studiet av leddjurens bl'ggnad och leynadsvanor. I)essutom behandlas bl.a.
flnBstmeloder, preparering och folograf€ring. S]'sleDraliken vidrdres endast ytligt Eenom
en uppraikning av grolsystematikcns indelning i Llasser och ordningar. Dock redo€liires
f6r hur namngivning lillSer och definilion 8es pA arts- och underarlsbegreppen Dr.m.

T)'ngdpunkteD [r lagd pA iDseklernas biologi och hur marr ulforskar den med nrodern:r
hjiilpmedel. Sl behendles i s:irskilda kapitel t.er. 6\'ertinlrinS. forlplanlninS, !ngehlrd,
.leddjurens orienleringsfdrmlga. djurens beleende genlenrot fddatr. fiirsrar. ljttdalstring
och andra sitt att meddela si8 med varandra, n]'ttiga och skadliga insekler sanlt sociala
insekter. \'idare llr man Ieta hur kvanlitelira och klalit|tivs faunaundersdkninSrr tillSlr.
.{nvendnin8 av lrl.a. foloceller. termislorer. hygrometrar och rsdioaklira isotoper arhandlas
i kapitlet om hjnlpmedel. Ca 50 sidor iiSnas At samlingar och sanrlingsmetod€r ,D.m. H:ir
fAr man bl.a. recept pA de vanligen fdrekommande konser\'€rings- och fineringsv:itskorna
jiimte olika inbiiddningsmedia. En ordlisla och en god litteralurfii.teckning avslul:rr hoken.

Det nu uppraknad€ iir endast en rnindre del av aut det hunnande som hopbragls i
hoken. ]Ian fdr h:ir Yela det mesla en eDlonrolog har bruk f6r i olika sanrnraDhang.
Boken er inte heller en enda f6rfattares yerk utan resullatet alr l3 specialislers forcDade
anstrengnin8ar. .\..lgra sakfel har recensenten inle funnil rid genombleddriDgen. t be-
skrirninB€n ar. ljuslocknitrgen borde nog ha framh{llits. ett man med fdrdel kan lAta ljus'
knglan falla pA en r.it duk, der djuren dl bruka slt sig ned. Skbnhctsfl:ickar finns dock.
Figurh:irvisningarna iiro har och var felakliga- SA hlnyisss t.€r. pA sidan 57 tiU fiB. 73.
som visar sig $ara en nauplius i stiiltet ftir Boatmia rcpantkie lskall yara fig. 9i snl. 73t.
Bitderna fylla i stort selt sitt andanrll :iven om reproduklionerna kunnat \.ara b;illre l.ex.
reproduktionen av noshorDbaggen fig. 167 sid. 112. En och annan bild kunde nog \'arit
instruktira.e. Den av Malaises aulomaliska f:illa s:iger inte mtckel 16r den oinriHde. Hlr
kunde med ftirdel ha hiinrisats liu beskrivningen i Ent. Tidskr. 1937.

Boken fyller en slor uppgift och bdr kunna bli en inspiralionskiilla f6r unga naturtelare
likrom Hectors ,Samlingarnas bok' en gAng rer fdr en eldre generatioD. \[en:i$en erfarnl
enlomologer kan ha en hel del alt hffmla ur det komprinrernde innehallet. Fdrfallarna :iro
all heder yiirda 16r del lt-ckade resullalet. \'i f{ nu hoppas all elt slenskt f6rlag f6rliirr,ar
6\'ersiillningsr[tten och formAr utge bokeD lill samma facila pais som den dansk:r upp-
lagans. Den bdr dA kunna bli synnerligen liimplig som slipendium lill nalurinlresserade
skolel€\'er.

E. Kjellander

.{. HoRroN: Faunistik der nitteleuropeischen Kiifer. Band VIII (Clavicor-
Dia 2. Teil, Teredilia, Coccinellidae). Kommissionsverlag Buchdruckerei Aug.
Feyel Uberlingen-Bodensee. 196t. 375 sidor. Pris DM 24: 70.

Varje Bing man flr ett n]'tt band av Horions 'Faunislik, i hinderDa undrar man hur
det iir mojligt f6r en enda person atl insamla, sortera, sovra, kataloBisera och kritiskt
bed6ma aua de tusenlals uppgifter, som ligger Ull BruDd fdr det brett upplagda lerket.
\Ien f6r en man med Adolf Horions oaanliga resning och arbelsf6rmaga. nrelodiska
arbebsatt, grundli8het och noggranDhel, stora kunnighet och lr€lAsenhet inom faunistikens
och svstemalikens omrlden samt ka[ske ej millsl tack vare de mlnga kontakler han har

Enlomol- Is. l.o. &1.lr. ,-?, 196:
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mcd in- och utlendska kol€opterologer iir tydligen ingentin8 omdjligt. \Ied ,Faunistisk der
mitleleurop:iischen Xefer, har han - dessr;i.re bctr:iffande \-issa band ej ulan egna
ekononriska uppoffringar - skapat ett g r u n d I ii g g a n d e rerk. som siikerligen en gdng
komruer alt riiknas till de klassiska och som iir aI den allra stdrsta bell'delse ocksA fdr
de oordiska koleopt€rologerna. llan mlsle diirf6r lilligt hoppas, att Dr. Horion f6r
lrl'ckning m.m. a[ kommaDde band - familjen stctphglinidae er nermast i tur - i henr-
hndet skall erhAlla det ekonomiska st6d, som lr)'ggar en osl6rd arbetsro.

Dct n,r-a bandet behandlar ca {50 arter ar familjerna Thorictidae, Lolhridiidae, )lgceto-
llmgidae. Colgdiidac. EndomVchi(kt?. Sphindid e. .lspiliphoridae. Cirrdae (eller Ciid(e,
sonr fanriljen numcra 116r bela), Lgclid@. Bostt|chidee,.lnobiidtu, Plinidae och Cocci-
ncllidoc. l)el ansluter sig i frlga om uppsl:illning lill de nirmast fairegiende banden, sonr
fdrut recenserals i denna tidskrifl. l'iirst talas alllsA om den allm:inna utbredningen av
varjc arl (siirslilt i Europa) (,ch drirefler meru detaljerat om de f!'nd, som gjorts i Tysk-
laltd och Osterrike. Om de ftesla arlernas ekologi, fenologi och i m{nga fall ocksA ut-
vccklingsbiologi erhelles siikra och ofta fylliSa uppgifter. En inlressanl sak iir, att fiir-
fallaren rlo8a skiljer pA iitdre f]-nd iSjorda pA 1800-talet eller undrr b6rjan a{ detla sekelr
och pA nyare; hiirigenom flr man en god uppfattning exempelvis om en arl numera kanske
;ir uldiid eller hlrt pressad a( den framtrengande kulturen, onr den iiger en lirskraflig slanr
eller:ir n-!-invaDdrad. f issa lvi$elaktiga arter disluteras ingiende med hans!n lill deras
arlberiittigande, och 16r i \lellaneuropa 'nya, eller f6ga kenda arter limnas ofla korla
l)eskrivniDgar. Delsamma ga[er en del i Srannl:inderna men dnnu inte i T]'skland eller
Osterrike fu[na arter, som m6jligen kan renlas bli uppteckh ockse i ]Iellaneuropq.

Liksom de f6regiende banden lian detta ))estiillas hos Goecke & Er'ers' Vetlag. ron
Beckeralhplalz 9. Krefeld. Thire patm

UUNIo SAALAS: Carl Reinhold Sahlberg 11779-1860). Historiallisia 'I'utki-
muksia XL\:lI. Helsinki 1956. {E0 sid.

UUNIo SAALAS: Reinhold Ferdinand Sahlberg (181l-1874). .{.cta Entomo-
logica Fennica l{. Helsinki 195E. 255 sid.

UUNIo SAALAS: John Reinhotd Sahlberg (18{5-1920). Acta Iantomok)gica
F-ennica 16. Helsinki 1960. 620 sid.

I)ct torde vara ganska enasllende alt fer och son flera generalioner i f6ljd dclrr senrnra
inlressen och \':iljer samma levnadskall. Sl iir enrellertid fallet inom deD finska lardonrs-
sliikten Sahlberg (nred anor fr{n 1600-talell, d;ir far och son under fyra generalioner bliYit
bettimda enlonrologer och Daturforskare.

I de or'an rubricerade volrnrer[a har nutarande prof. emeritus Uunio Saalas pA etI
pietetsfullt och etl i h6g grad inlresset:ickande sitt skildrat sin fars, farfars och forfars fars
letnadshisloria. Skildringarna har emellertid ej endest blirit ett yackert iireminne At en
rad fr&nrslaende teleDskapsmln med rlkte lAngl utanf6r hemlaDdets griinserl de har
ocksA ell trr]ckel stort person- och hullurhistoriskt \-iirde och b€lyser DAnga yikti8a arsnitt
av dcn finska ertomologiens historia. F6r oss srenskar har de sitl siirskilda inlresse genoDr
ofta delaljerade uppgifter om de li1'liga kontakter sonr pA 1800-talet rAdde mellan finsla
och svenska entomologer o(h som ju allljiimt uppretthAlles.

Stdrre delen a{ verliet er skriren pl finska och diirigenom ej riUgenglig f6r de llesta
sve[ska lesare. \ten i slutet av tarje del finns nr.\'ckel ulfttrliga t:iska resumder, l.ex. den
om JoL$ Sahlberg pi omliring 100 sidor. Ett stort anlal tidst)?iska bildcr ar medlemmar
av don sablbergska slekten, av samlida enlomologer, nalurforskare nl.fl. (diiribland ocksA
rnAnga iildre s\'errska entomologer). a\' sahll)ergska lantgodset Ytine och ay m]'cket annat
iir s)nnerligen intressant all studcra.

.{tt i tilrigt gi in pA detaljer i frlga om del stora Ierket tilliter lyr:irr ej utr,!-nrnret.
)Inn :ir i h6g grad imponerad ay dess tillkonrsl uDder nlgra lA Ar. Ell enorml arbele och
en olrcgriinsad karlek till uppgilten mlste ligga ]]akom. Thure palm

J. ILLTEs: Die Lebensgemeinschaft des Bergbaches. 106 sid.,55 figurer.
Die neue Brehm-Biicherei, Nr. 2E9. A. Ziemsen Verlag. \Yittenberg-Luther-
stadt 1961. Pris hfrft. 6: - DM.

Detla er en bok om ett i populeNebnskaplig form mtcf,et siillan behandlat men f6r
den biologiskt inlresserade fascinerande anrne. Utsatt fdr de snabbt framrinnande tallen'
}]nlonol. fr. 1r0.63- ,I. 1-2, 1962
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massornas virvlar och vAldsamms press leter i beaSsbiickarna en fSrvAnande artrik fauDa.
{ars eristens Ar siikr{d endsst tsck yare en ofta mycket lAngt Saende specialisering i
frl8a om morfologi och lelnadss:itt. Producenlerna lepresenteras hiir a\. de pA stenar och
block allestedes nervarande encelliga algerna, friimst kiselalSer[a. som lever i det milli-
meterljocka yattenskikt nettnasl substralel diir raltnels rdrelser k[appt er mirkbara. En
mycket slor del ar' bergsbickarnas telrika djurformer iir t-rpiska algkonsunrenter. Hirri
liksom i beckmiljons relativa of6riinderliShet li88er yiil f6r 6vri8t en av hu!udorsakerna till
att ber8sbiickarnas fauna Ir sA rik pl primitila fotnrer, t.ex. epheme.ider och plecopterer.
tl'de ence[iga algerna ir ju iiven geologiskt selt urgamla lir,sfornrerl

Genom sitl forfattarskap har professor J. lllies, I{ydrobiologische ,{nslall der }[ar-
Planck-Gesellschaft, Pl6n lHolsleinl, dokumenteral etr lramsllende f6rmAga alt anl5gga
generella synpunkter pl de rinnande vallnens biotoper och deras problem. Och det dr halts
ingaende kennedom om verldsfsunan av plecopterer soro i fdrsla hand gi\.it honom den
detaljkunskap utan yilken a[meDDa, biirande utblickar inte er mdjliga.

I fdreliggaDde bok skildrar IUies pl ett mycket inlresseveckande sett och pl elt klart
och tertfattligt sprlk bergsbickarnas organismer i deras fdrhlllande lill sin extrema milj6.
I avsnittet, d:tu de olika djurgrupperna och deras biolo8i behandlas. fAr Ii bl.a. \'eta alt
ilellaneuropas bergsbeckfau[a omfaltar i runt lal 1000 aater och alt insekterna ulg6r ca
(m o/o av lotalaDlalet. Chironomiderna bereknas fdretrldda av ca 500 arter, vilket emeller-
tid troligen ir en nlgot f6r h6g siffra. I andra alsnitl skildras dc faklorer. solr bestiimmer
faunans samnranseltning i snabbt rinnande rralten. Tillbiirlig uppnrlrksanrhet ,8nas den
mikti8a faktor som den organiska driflen innebiir och tari ingAr den intensila och
koDstanta lransport a$ ligre djur. fr:imst I'atleninsekler, som mer eller miDdre frililli8t
rycks med ar sh6mmeD. Det er fSrst nyliSen man uppmarksaDmal hur dessa f6rluster
kompenseras genom atl de befruklade honorna regelbundet flJger uppstrdms f6re iiBE-
[iggningen och d:irmed fullbordar en f6r biickbiotoperne karakl:irislisk kolorisalionsc]'k€I.
Overhuvud har f6rf. pA ett ber6mr:irt s:itt ltckals all inom en lrlng raEr ft nred det
Yisenlliga at sitt lema.

Boken rekonrmeDderas pd det rlrmaste. H6gsl gEdjande Iore onr den kuDde locka
!'ngre lirmegor i de nordiska liindern! lill egna forskningar i ett Inrne som hos oss innu
bara naggats i kanten. Fennoskandias lusentals bergsbickar hyser mlnga innu okenda
djurformer och erbjuder mlnga iinnu ol6sla problem. 

Lats Brundin

Aucusr \YTLHELM STEFFAN: Die Stammes- und Siedlungsgeschichte des
Artenkreises Sacchiptutntes uiridis (Ratzeburg l8{3) (.{delgidae, -\phidoidea).

-Zoologica, 
Original-.{bhandlung aus dem Geamtgebiete der Zoologie. J9,

4. Lieferung, Heft 109, 113 sid., Stuttgart 1961. Pris h[ft. 102:- D]I.
Detta arbele behandlar de intressanta problemen kring Sdcciiprlorles ,iridis - lrbictir.

framfiir allt arlproblemet orh f)'logenin. I slulel ay fdrra seklet upptiicktes, att de lidigarc
som skilda arler beskrivnx, gallbildande djuren pA Bran och de grtina, pA liirkbarren
sugaDde ldssen tillhiir olika generalioner av eD och sarnnra arl. I)en har 5 olika genera-
tioner, som le$er dels pl den fiir Adel8idae obligatoriska huyudviirden Picea, dels pA
bivlrden Larin (holoc]klus). Dessutom ,xslsl:illdes. alt de ur gallerna framkrypande. be-
vingade djuren ej i saDrtliga f&ll flyg€r lill liirken. ulan att de kan slanna kvar pA Sranen
och ha cD cvklus med 2 gcneralioner enb:rrt pA gran (a nholoc.'"klus) . Hiirnred uppslod det
sedan dess mvcket onrdiskutrrade problenlet. om det 16r sig om er art, som upplrader i
trl former. eller om "Saccrriplenles niri(lir llatz. lholoc)klusl och S. obiclis L. (anholo-
cyklusl skall betraktas som t\.l skilda Arler.

steffan har angripit frlgorna pl bred ))rsis och har med hjiilp ay odlingar, insamlingar
ar malerial i olika geo8rafiska regioner o(h Drorfologiska och varialk,nsstatisliska undcr-
s6kningar kommit till det resultrtet, all hobc!'klus och anholoc)klus representeras av
olika arter. Ett a tal motsvarande sladicr hos dc beda arlerna kan mcd hjiilp av skleritcr.
porylaltor, sugrtirsliingd eller f:irg skiljas frln varandrr; intermediiir ulformning ar \issa
karaklirer kan fdrklaras som en abnornrilet. och Diridis-liknarrde crlrentvarianler ar
obie,is tt'ds som atayismer. Fiirulom skillnad i lidpunkten ftir gallbildnin8arnas mognad
kan sj;ilra upptredandet av gallerm vara kiinneleckDande fiir den ena ellr.r andra arlen.
Iledan u!.idis-Sallerna i regel upplriidcr enstaka och siillan mer iin I t'ller 2 per k\,ist,
ftirekommer (Dierii-gallerna ofta talrikt och i kolonier.

Utdier dessa lr.e arter bcskriver Sleffan eD n.r- tredje art. S. scr.pris. som le\-rr anlrolo-
E lomol. Ts. itlt. &1. H - l-2,1962



108 LITTERATUR

cyklisk med 2 generaliorer endast pA Urk och stiljer sig frAn uiridir genom mundelarnas
utformning. Som stamart 16r artkrelsen belraklas den holocykliska S, uiridis. S. sDielis
skall ha skilt sig frln uiridis i istidsrefuSier f6r granen, som var isolerade frin liirk.
U6jligerl skall detla ha skett i olika refuSier, nemliSen dels i etI Sstligt, ryskt refugium
Bed,ettrem\.ariant-fria populalionot, som f6ljd, dels i de sl'dtiistliga och stdliga
refugierna, rilkas Iuspopulationer i inlerglacialtiderna kan ha kommit i konlakt med
utridis-populationer pl l:irk-grsn-onrrAden och dirf6r 5r 

' 
erlremr,ariant-rika '. DenDa

delvis p{ sugrolslingd-r'arialioner Brundade teori skulle kunna belysas med understikningar
pe lordsvenskt malerial; dessa djur b6r lillh6ra den 6stliga. erlremrarianl-fria ttpen.
S. segregis sliall vara en ung art och ha uppstllt iAlperna pl hdgbeHgna stlndorter. dir
granen ej kunde f6lja Erken. Fdrlallaren diskulerar iven S. r,i.i/is-gruppens fdrhalhnde
till de andra Saccrriprrantes-arleroa och deaas f]logeni.

Yariationerna av sugrdrsliinsdeD. som spelar en r.iktig roll. skrll f6r p{ Iirk dver-
vintrande uiridis och pl gran averlinlrande abielis vara korrelerat med r':irdtr;idens lrliga
tilltirt. -{rbelet innehlller mlnga inhessanta och lardefulla uppgifter. dessutom ett aDtal
tankar' sonr slkerliget kommer atl diskutetas 

Hubeftus Eidmann

Entomol. Tt. Ars.8i.Il.1-2, t 2


