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YIcToR HaNSEN: Biller XXI. Snudebiller. Larrerne ved St- C. LAnssoN. Danmarks
Il. C. Gads Forlag. KobcDhaln 1965.
.{r l9l8 ulkom ,Snudebiller' som del IV i Danmarks Faunas skalbaggsserie. Det yar
Viclor Hansens f6rstlingsarhete i serien, och boken blev genom sin utfSrlighet, klara uppleggning och utmiirkla illuslrationsmaterial pl sltt och ris nlgonting nyll och biithe en
tidigare handbdcker. \'iclor Hansen ulvecklade redan i detla f6rsla b€st:imningsrerk sin
egen personliga slil. som man sl yiil kenner igen och uppskattar i den Hnga raden
fiiljande hAndbticker av hans hand.
, Snudebiller -bandet har under de gAngna Aren s:ikerli{ien flitigt brukats inle bara i
"
Dannrark ulan ocksa i dess nordiska grannliinder. Liisaren har danid fAlt el! starkt
intryck aI alt fdrfattaren i g.unden k:inner sina djur. ret lilk:r karaktiirer som sirskilt
bdr framhAllas ftir att trl'gga siiker besliimning och vilka niirslAende arter som ett kritiskt
beslemningsobjekt btir j:inrforas med samt inte minsl pl pricken tet hur de otika viyelaflema med fe undantag lever i l)anmark.
Detta ,Snudebiller,-band:ir alltjemt m)cket an\':indb{rt lrid jiimftirelse med andra handb6cker i sanrnra iimne. flen naturligtyis har del efter snart femlio ar i rissa stycken hunnit
f6r&ldras och i andra blivil i behov av kompleltering pl grund ar alla de nyfynd av yiylar
som gjorts i Danmark cller efter revision av och sdkrare uppfattning om vissa sleklen och
slektgrupper o.s.v. I)etta har ocksA f6rfatlaren ansell. li'han har nu 11965) utarbelat en ny,
reviderad upplaga. I minga avseenden:ir del en helt nt bok. rars firdigstallande mlsle
ha krirt mycket arbete. l)iirom rittnar bland annat sidantalel, som sli8it frerl 310 sidor i
gamla upplagan lill 52{ i den n)'a. och bilderna. som iikal fren 151 till 236. Men ej nog
dirmed. fictor Harsen ha! inle n6jt sig med alt leckna ctl storl aolal hell rya detaljfigurer och llabitusbilder. ulan han har ockse i mAnga (kanske de ftestai fall ersalt gamla
habitusbilder nred andra av samma djur. fuamstlllda efter hans under lren alllmer f6rfinadt'och full:indade ritteknik. Si har ocksl bildmaterialet blvit utomord€ntligt. Tack
yare h6jd klalilitet pA tr.yckpappret h{r formalet pA habilusl)ilderna kunnat g6ras nlgol
st6rrc en fiirut, vilket algjort vrrit lill fttrdel och fdrl:inat dem ett iinnu mcra naturtroget
ulseende. I.'dr att bel!'sa det nla i friga om bilderna kan so erempel framh{llas dem ar
Coeliodes guercus ld.yadog ls. l5l i l. uppl. och s. 222 i 2. uppl.) eller a\. Cionrs
sctophuleriac (s. 252 i 1. uppl. och s. 356 i 2. uppl.), men ocksA manga andra uppviscr liknande fdrbiiltringar. lled denna fiirnimliga riltckdk har 2. upplagans habitusbilder blivit
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riktiga sme konslr,erk.
Att nermare redogdra f6r text och tivrigt innehill i den n)'a upplagar lillAter ej ulrymmet.
Yate nog sagl, att de ;ir fullt i klass med dem i andra skalhaggsdelar av Victor Hansen
och etl h6gre bet]-8 kan knappast ges.
Bokens sidanlal har till en del (med {0 sidorl iikal pA g.und a\. elt av Sycn Gisle Larsson

ularbetal och mycket yelkommet laNevsnitt, som ej fanns nred i 1. upplagan. Det innehAller f6rst en intressant alman dr'ersikt 6ver vi$ellatvernas byggnad och yilka kroppsdelaljer. som [r av serskild betydelse rid b€st;imningeu. samt derefter beslinrningsnycklar
f6r de vikligaste sliiktena. LarverrE till Atskilliea vivclsliiktcn :ir ennu okiinda, lill andra
lnera artrika) sA dali8t k:inda, atl det :innu :i. fdr tidigt rlarbeta bestamningstabeller fdr
dem. ,{rtbesliimningstabeller ingAr ej i larvarsnillet, men hrn\.isning gdrs till yan Emdens,
de f iedemas och Scherfs larvarbeten, efter Iilka en del arter kan Lrestiimmas.
Det nya. slarkt rrt{idgade och grundligt omarbclade och kompletterade bandet om
danska tiyhr Ar en prestation av slora mltt, sonr de blda f6rfattarna har mycken heder ar'.
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CARL \'oN DEMELT: Biologie mitteleuropiischer Bockkafer unler besonderer Beriicksichtigung der Larven. Die TierNelt Deutschlands, 52. 'leil, II. Bockkefer oder Cerambycidae. Jena 1966. 115 sidor,97 figurer i terten och 9lavlor med folografiska avbildningar.

En ar de bista Lennarna ar meUan- och sydeuropeiska cerambycider Ar konstnlren
{Akadem. \Ialer) Carl ron Demell i l(lagenfurl. Han har sarskilt inlresserat sig f6r dessa
djurs levnadssiitt och utvecklingsbiologi och haa under nara 20 Ar ingaende sysslat med
klrickning av lAnghomirgar. Ungefer en lredjedel av de i llellaneuropa fdrekommande
arterna har han lyckats uppf6da och klicka.
Sitl yetande om de mellaneuropeiska a ernas triologi med serskild hiiosyn lill larl.erlle
har han nu i ganska [oncentrerad lorm sanrmanstiillt i elt vackert utslyrl arbete, som ingAr
i serien ,Die Tierwelt Deutschlands,. De llesta arternas larver avbildas i le)(tfigurerna,
Itskilliga ay dem j;inrte nykliictta imagines, lan'gAngar, puppkammare. deformeringar och
skador pa triiden etc. pA ph[schernas goda fotografier.
Bestiimninsstabeller fiir larveana har ej upprittats, ej heller ir alla k:irda larv€r och
deras angreppsbildea konsekvenl beskrirna. PA cn del habitusbilder Ar det s\'{rt att se
a.tskiljande detaljer; se kan man t.ex.

pt fig.79 av

larven

till

Erocenlrus ad3persdt

ej upptecka kitintaggeD pl 9. bakkroppssegmentets ry8gsida. Ett fel har avbildningen till
Rhogium sgcophonto-larven (Iig. 9). 9. bakkroppssegmentel skall ej som hos mordo,
lSpa ut i vinkel utan vara avrundal som hos inguisito.. ulln tagg i spetsen (jfr. Ent. Tidskr.
1957 s'
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R. I(EILBACH: Die tierischen Schidlinge llitteleuropas mit kurzen Hinweisen auf ihre
Bekimpfung. 7E{ sid., {80 texlbilder, 6 laylor. Gustav Fischers f6rlag. Jena 1966. Pris inb.
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Som framBdr av titeln behandlar boken }lellaneuropas sLadedjur, men icke endast de

f6r vdxtodlingen utan even de ftir fdrrid samt ur medicinsk s]-npunkt skadliga. Det
namnda gdr,

sist-

att ocksa de fiir m:inniskan personligen betydelsefulla (t.ex. skabb) blir

behandlade.

Efter ett par kortfattade inledande kapitel rdrande nl8ra allmenna begrepp och lermer
samt en redoB6relse fdr skadedjurens spridning och populationsdynamik i'massvexling,)
f6ljer sl
det fjarde kapitlet,
ett par sidor om skadedjurens ekonomiska betl'delse
- efter
vari limnas
en Sversikt av de djurgrupper, som innehAlla skadedjur. -Iiort karakleristik av
de olika systematiska gruppernas kiinnemiirken l:imnas. ibland, slsom rid underklasser,

vikligare underordnin8ar l. dyl., blir den utfdrligare och fdrsedd med elbildningar ellet
biologiska uppgifter. Kapitlet omfatlar sidorna 26-119.
Resten av arbetel iir uppdelat pl lre kapitel: \'. I.drrads-, lager- och materialskadedjur
sid. 120-219. VI. Sjukdomsalstrerde skadedjur sid. 220 --305. 'l'II. Skadedjur pe yexter

30H69. Dct sisla iir alltsa bokens stiirsla. DarpA ltiljer en omfaltande, 55 sidor
lilteraturfii eckning och till sist nrigra planscher och ett register.
sid.

lAng

Arbetel er avsett som en handbok, med korla beskriyningar av arlerna, ibland ocksA med
figurer ar djuren eller av de av dem orsakade skadorna. Diirenrot saknas bcslemningstabeller. -{ andra sidan finnas ibland hdnvisningar till litteraturen. Deo omfattning, f6rf.
givit sitt arbete inneber att man finner djur omniimnda och beskrivna, som i allmenhel
inle fdrekomma i dvlika biicker, sesom exempellis rissa yattendjur (balanider, -'lrgului.
Cheluru, l,imnoria, krabbor). Iiorta rAd f6r bekiimpningen liimnas.
[n fdrdel med detta arbete:ir att mxn i etl och samma band finner inte endast tred-

glrdens, lantbrukels och sko8ens skadedjur behandlade, utan ockse f6rrAdsskadedjuren och
de fdr menniska[s personliga hiilsa ur medicinsk synpunkt direkt m.l.nr, skadli8a djuren
uppta8na (t.ex. l6ss, loppor, m]'BB. knotl m.tl.i. tsoken kan ulan tvivel med fordel anvlndas
ocksa hos oss, di ju fleitalet i l[ellaneuropa lelande a er ocksi finms i virt land. \len
naturligtvis saknas nlgra hos oss fdrekommande skadedjur, och alt dtima av den lenBa
litleraturf6rlecknirgen s].nes pmktiskt taget ingen hensyn ha tagits till den rika nordiska
litteraturen 6ver hith6rande djua..\ll marka er atl lilleraturforteckningen i detta myckel
moderna arbete hu!udsaklisen innehAller arheten publiceradc efter 1910 samt specialverk,
i rilka hanlisningar till den ildre litteraturen finnas.
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