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Traebukke. Lan'erne red Sv. G- Larsson. Danmarks

og PragtbiUer. Larverne ved K. Henriksen. Ibid. Bd. 74.

i serien ,Danmarks Fauna' de bAda ovan rubricerade

skalbaggsbarden,

som utg6r en omarbelning och modernisering av de nu mer :in 50 Ar gamla bokverken orD
samma skalbaggsfarDiljer alr X. Hentiksen och .{. (1. .Iensen-Haarup.
I sjelaa verkel ar sarskilt bandel om cerambyciderna en helt ny bok, blde vad angAr
imagines och larver. Ftirfattarnas slora kunnighet och fdrmlga alt beskriva sina djur och
deras levnadsf6rhAllanden pA etl mdnslergillt sett kommer hiir fuut till sin ratt. Det rika

bildmaterialet er

i

i

delta liksom

i

det andra bandct utomordeDtligl och

rill

god hjalp f6r

skalbaggssystemaliken mindre erfarne. Alla habitusfiBurer har nytecknats av Yiclor
Hansen, Lonstnerfigt ocb Daturlroget. De Aterges i ni8ot slai e skala ar som tidigare yarit
brukligt i ,Danmarks Fauna,. Blda ba[den avslulas med 6iersikter 6Ter de olika arlernas
anknytning till triid oclr 6rter,
,IEURE p^rM
den

Insekter. -tlmindelig del. Danmarks Fauna. Bd. 71. Iiobenhaan.
Detla arbete pl 313 sidor och med 110 bilder och bildgrupper ltar anknytring till de
band i serien 'Danmarks Fauna,, som behandlar de olika inseklordningaana. Dess syfte
er alt inom en begransad ram ge en beskriyring av insektkroppen och dess funktioner
saml en ko.tfattad Sve.sikt 6rer insektsysteEet.
Betr5ffande morfologien har sirskild rikt lagts pA en f.amstellning a\/ o.ganens
generella karaklerer, med tanke pa att de mera speciella redan utl6rligt behandlals
i specialbanden. BestemniD8slabellerna f6r olika i[sektordringar bygger i stdrsta mdjliga
ubtrackning pi relativt lett iakttagbara kA[netecken. I den svstematiska 6versiklen har en
rad Eindre kenda ordningar fitt en jemfSrelsevis utfdrlig behandling, likas! har f6rhlllanderis slor vikl fests vid larrstadier och utveckling, detta aut (enligt f6rfattaren) ftir
alt serskill rikta uppmarksamheten pl dessa hogst intressanta loch. vel underf6rslAtt,
tidigare nlgot f6rsummade) emnen. De talrika. genomgiende gods och instrukliya illuslralionerna uDderlefier i h6g grad f6rstlelser av telten.
Varje inseklordning ltfiiljes av en lish pA yikligare litteratur. R€gishet var ursprungfgen tenkt som ett slags entomologisk ordbok. Bland annst p{ grund av utr.ymEesskel
kunde dock denna tanke ej helt f6r$erkligas. Ordlishn er darfdr i huyudsak inskratrkt till
att omfalla hiinvisning till de i boten omnemnda beteckningama och de morfotogiska
och biologiske begrepp, soD omtalas i lidigare publicerade insektband. llAnga teckningar
i boken har p{ ett fd janstfullt setl ritats eller omdtals av konservator Poul Larsen.
Ett lAngvarigt och noggrant arbele misle ligga bakom dennq far alla nordiska entomologer valkomna och betl'delsefulla bok, och fdrfatlaren er att lyckdnska till der fdrnnmliga
resultatet av arslAnga mddor.
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H. FqEUDE, X. V. H^iDE och G. A. LoEsE. 1966: Die Kiifer llitteleuropas. Band 0.
Cerrmbycidae, Chrysomelidae. Goecke und Evers Verlag. Krefeld. 299 sidor, pris (klolband)
DM {5:
-.
Tredje bandet sv verkel 'Die Kafer Mitteleuropas' hat rlu utkommit. Mlnga av habiius'
bildenra (konturteckningar) , serskilt inom familjen Ceranbgcidae, ar intetsegande och
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8er f6ga upplysning om djurens utseende. Av yirde Ar dlremot de tahika och vel utfdrde
detaljfigureroa, kanske frimst de som avbildar genitalier hos pA yttre karakte.er svlrskilda
e er. t.er. bland halticinerna. D€n Lodfatlade texten ger vAl inte m-ycket nytt it nordiska
koleoplerologer, som har motsvarande band i,Danmarks Feuna' stt lilkA. lleD man fAr
en r'ilkommen oversikt 6rer slle i Mellaneuropa 16r nArlarande kiinda erter. En miDdre
angenem Sve.raskoing var att f6rleget f6r detta baDd h6jt priset till {5 D}!, trots ett
bandel (med undantag sv inledningsbandet) i prospektet vid teckning av abonnemang ftir
hela serien utbjdds till elt pris av ca 35 Dll.
THURE PALM

HErNz SCHERF, 1964: Die Ent*-icklungssladien der milteleuropaischen Curculioniden.
(Morphologie, Rionomie, Okologie). .{bh. SenkeDb. naturforsch. Cesellsch. Frankfurt em

Main.

I etl 260 sidor digert erb€te i stoat fornrat med {97 detaljfigurer i lerten ellei sammanfdrda pl tavloa i slutet av boken har Dr. Scherf gjort en sammanslAllning av vrd som
hitti[s er kint om de mellaneuropeiska vivellarvernas morfologi, bionomi och ekologi.
Som hen sjilv framhlller i inledningen Bverstiger det en enskild forskares f6rmAga och
miijligheter att ens tillnArmelsevis Asladkomma en fulls6ndig bild av hith6rande fragor
inom familjen Curculio^idae, som omfaltar 5t€r ll00 fdr na aHDde kanda mellaneuropeiska arter. Men som pionjemrbete ar boken h68st imponerande. Med den kritiska
sL;irpa varmed sammansta[ninSen gjorts, och med det SverskAdliga framlaggandet av
fakte bdr den ocksl bli en god grund f6r andra forskare att bygga vidaae pA. Den lommer
sikert atl bli till stor nytla och gledje f6r mellaneuropeiska koleopterologer och i
knappast mindre grad f5r larvintresserade i de grannlander, som bar flertalel vilelarter
gemensemma med trlellaneuropa.

:ir indelad i en allmin del pA 6l sidor, der allmiint biologiska problem med antill larverna pe ett intressant selt yentileras, och en speciell pl de dterstlende
sidorna med nycklar fdr igenkennande och determination av vivellarver samt beskrivDing
rv de enskilda arterna. Dessa avsDitt ltf6ljes av en mycket utf6rlig litteraturf6rlectning och
utfdrliga nadnregisler 6ver slv rivlar som nariDBsvarter.
lled vlr nuvarande i mlnga stycken bristfalliga keDnedom om yivellan'erDa har en
alh slekten eller slaktgrupper omfettaDde bestamnirgstabell stddd pa morfologiska karaklarer ej kunnat ularbetas. I st lel g6r man grorbestemningen med utgengspunkt frln
Boken

knytnil8

neringsvaxten och larvens selt att angripa denna. Bestimningarna kan sedan konholleras
under de enstilda arterna, dar det ofla ges ingAende larvbesl.rivnigar. Diir lterfinnes ocksl

mer eller mindre fullstendiga uppgifter om niringsvdrt (eller -vexterl, egg. Iarver och
puppor, utvecklin8stid, Senerationer, parasiter m.m.
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ErNAR KLEFBEC( och OLoF AILBERG. 1966: Entomologisk Tidskrift. Register/Index,
lrg.31---80 (1910-1959). Lund.86 sidor, pris 12:- kr. (fdr medlemmar 9:- kr.)
Under ovanstleode titel utkom i slutel av fdrra lrel ett arbete, som av nordiska entomologer sekerligen kommer atl hdlsas som sardeles behovligt och valkommel. Det ar elt
alfabeliskt register till Entomologisk Tidskdft, omfattande ej mindre en 50 Arglngar.
Arbelet dermed pAborjades av Einar l(lefbeck och har efter dennes ddd pd ett synnerligen

f6rtjenstfult sitt fortsalts och avslutats av Olof Ahlb€r8.
Vid uppstallningen av registrel her ett liknsnde i Opuscula Entomologica (1936

551

ljenat som m6nsler. Silunda hrr tidskriftsinnehAllet i f6rsta hand uppdelats pA fdrfattare
ech sak. Sakregistret ar i sin tur indelat i underavdelningar (A. Systematik, B. Nlorfologi,
anatomi, histologi, C. Fysiologi och erperimenlell ekologi, D. Biologi och beteende, E.
Utbredning och ekologi, F. Skadedjur, G. Teknik, H. Biographica och historia. I. Fdreningsmeddelanden, K. Diverse) och dessa i ennu Digre enheter, f6r A. Systematik er€mpelvis:

l. Nybeskrivninger, 2. Nybenamningar, 3. GruppsysteDatik och -1. Speciell systernatik.
Sist i boken finns ocksl Litleraturdversikter, receDsioner och en Bilaga med register Sver
innehallet i Entomologbladet, som utkom udder lren 1937-39.
THUBE PAI-M
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Pentalomorpha (sic!). Die Tier$'ell Deulschlands. 5{. Teil: lfanzen oder
1966 (\'EB Guslar l.ischer Verlagi. 236 pp.. 1{9 fig. Pris 39:{0 DM.
E. WAGNER: Cimicoororpha. Die TierNell Deulschlands, 55. Teil: \Yanzen oder Heteaopleren, ll. Jena 1967 rvEB Gustav Fischer Yerlagl. 180 pp., ll.t fig. I'ris 32: l0 Dlt.
Overfanriljen Gcoco sae indelades 195{ av Leston, Pendtrgrast och Soulh\\ood i tvi
serier. Penlatomomo.pha och Cimicomorpfta. l)en lSrra omfaltar familjegrupperna Pertalomoidea, (:oteoialea, I-ggaeoiilea, -{radorilcd och Sdldoidc , den senare Tingidoi.lea,
ReduDioideo. Cimicoidtu saml Drpsoco.otle(. -{v \\ragners h[r anm:ilda tvA hiiften omfattar
salunda ur 5{ de f6rstnimnda fem grupperna. nr 55 de f}'ra sislniimnda. Eflersom fam.
-ltiri{l.re. som inglr i (,-imicoi(lea, redan 1952 dgnats ett hiifte i Tier$'elt Deutschlands, (nr
111. :ir dock denna fanrilj i nr 55 belundlad endasl i supplemenliir form. Detta supplement
ar emellertid hela 51 sidor langt. l'tterligare ell h:ifte kommcr atl behandla Hgdrocorisae
och Amphibiocoisae, varigenom bearbetningen a\ Hetetoptero i denna serie blir Lomplett.
De fSreliggancle tYA h:iftena:iro rikligl illustrerade. var och en ar de nuturerade "Abbild'
un8en' bestir namligen ar flera detaljteckningar. I)essa iiro ocksA a\: b€t]'dligt bitlre
kialilct ln i en del tidigare arbeten av sanlme fdrf., vilkel lacksamt noteras. Efler de inledande kapitlen (i nr 511 om morfologi. biologi elc. samt med lerminolo8iska definitioner
och litlerrlurf6rleckning bestAr texlen av besliimningslabeller, kortfattad€ beskrivningar
pe slaktena och de tyska arlerna samt likasA kortfsttade uppgift€r on) dessas ekologi och
utbredning. Drt ligger nera till hands all jiimfiira dessu h:iflcn med andra mod:irna
bestiimningsbdcker: Slichels slora verk i fvra band 11955-S2r, \Yagners egen bearb€lning
a\ Heteroqtera i Tier\r'elt llitteleuropas (1$611. samt SouthNood & Lestons "Land and
Nater Bugs of the Brilish Isles tl959i'. I jimfdrelse med Slichels bok. som upptager alla
europeiska arter. f,ro de h?ir presenterade rikligare illustrcrade (Stichel saknar i stora
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arsnitt avbildningar a\' genitalia), mera litthanterliga och betl'dligt billigare. De:iro
utfiirligare i terlen och bitlre illustrerade sanrt upplaga fler arter iin \Yagners bok i
Tier\i'ell llitt€leuropas. Soulh\rood-I-estons lilla prisbiuiga l)ok hrr sina ftirljenster
bl.a. mAnga €kologiska uppgifter och cn del larvbeskrivningar
men besliimningslabellerDa kompletleras ej al' beskrivningar pa arlerna. Dessutom saknas
mAnga svenska

arler i den engelska bokeD. nredan Tier$'elt Deutschlands etnrinstonc i tabellerna m\.ckct
frikosligt upptager even bl.a. nranga hii{inordiska arl€r. \agra svcnska xrler saknas dock

eren har.
l"Srfallaren. Eduard \Yagner, b€hOver nalurligl[is ingen presenlalion. Han er sikert en
av liirldens mest produktiva beskrivare av insekter TicrNelt l)eutschlands i5 ulg6r
hans opus {19! \tycket ay det retenskapliSa underlagel titl de nla handl)iickerna iir hans
rerk. \Ian kan inle lasla denne fliti8e forskare fiir att lissa sliikten
exempellis -{colyptd
fortfarande iiro i l,chor ar en mod:irn bearhetning. I niridsupplemenlet
saknar orafi
- n)'avbildning ar lesican hos Phoenicocotis lfiirut /'s.rllusl obscurellus (!'all.l.
en
da denna
d€talj ir feltecknad i Tiers-elt {1. Ell fragetecken fir man s;itla f6r \Yagners nomenklatur
i -L99us-omridet. Han anvinder iinnu i del her anmiilda. 1967 lrl'ckta a.belet sl:iktnamnet
E.rolggus \Yagner fdr prateniis-Bruppen. nedan pabulinus rll.fl- fAr heta /,yrus. Genom
Opinion 667 l1963l har dock pr.rtcnsis ll .l officielh nominerats som t\.p f6r ayyus Hrhn,
och p(Dxlinrs :ir cnligt samma Opinion t-'-p ftir Lyrocrrris Reuler.
De nl_a b6ckerDa rekommenderas emellerlid var och en som iir intresserad al. europeiska
terrestra Helcrolrcr.r. \lan motser med forrenlan del 6t(:rst{ende hiiftet.
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