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-{xEL FRrDili: ColeopterfauaaD i Tlraa. En ekolotisk-djurgeogafisL studie. -Opusc. EDtom. Supplementum XIII. Lund 1956. - r26 sid., 7r fig. Ptis 15 l(,. (f6r
medlem av Entom. Sellslapet 8 kr.).

F6!I. har uader area r 9{5-48 salnt r 95o bedriyit insamlitrg av skalbaggar i TarEa-
omradet, bellget i Lycksele lappmark och till traton del i Asele tappoark, och io-
veDterat detta lengs dalgAngar'Ba frilr skogslaodet och upp i alpina regioDen. Re-
sultatet ftamlegges i en nyligetr utkommen avhaldliot, vari ekologiska och djur-
Seograliska ,rlgor veotileras. Som komplemetrt till tidigare undersiikningar av lik-
tratrde slaS i norIa Lappland och Jemtlaod har FridCns arbete sitt gi!'na verde.
Det a.tfdljes av talrika illustrationer, daribland utbredningskartor och landskaps-
bilder.

.{rtl6rteckninge[ upptar 589 arter. Petaglig ar liksom i a.Edra trordliga om.eden
IattiSdomen pa phytophaga skalbaggar. Vid itrsamlingetr har slllningar sp€lat en
domitrerande roll och sarskilt strander Dnderstikts. Tradbiotop€r slm€s dercmot ha
fAtt komma aegot i efterhand; eljest skulle sakerligen atsLiUigt flera tedskalbag-
gar ha vadt med i f6rteckningen.

Ilrorik o.h intressevickaade 5,! I6rf:s ingeende och rEa.ogsidiga a[alys av fau-
DaD i tre till sin natur myctet olika dalsAngar inom omrldet. UmellvsdaleB har
den riLaste och mest blatrdade fautratr tack vare goda passlorbindelser 6sterut;
Gejmndal€n, som ligger htigt, har er artfattig bj6rkskogsfauna och sliljer sig IrAn
de beda atrdra dalgAtrgama BetroE att a.ter rned dverveSande a.rktisk-subarktisk
pregel dar har stor lrekverls och abutrdaos; Vapstdalen slutligen har pa grund av
sitt avspa.rrade lage en antraD fautra alr Ean med hansyn till klimatet och I6rhel-
landeDa i 6uigt skulle kuBDat venta.

G€nom siDa studier av skalba8gsfaunaos sammansettDing i Tarna och ieml6-
relse med andra Ijalltrakter finner Frid€tr st6d f6r upplattdngetr, att is{ria ororAdetr
ulder sista tredisDidgen existerat vid norsLa kusten vister om Tartra och att me.Ega
arter de.rilran - av carabider omkriDg 8oo/. - &olonis€rat det utrdersokta omrAdet.
F6rI:s diurgeografiska slutsatser sytres i de flesta Iall vll Sruodade, i atrdra katrske
en aning vegade. Emot t.tgrupperitrgen kan en och atrDaa anm.trrhi[g gdras; st
* t. ex. Mdgdali s carbonar;a (sid. 78) ei .helt eller i h6g Srad kulturglmnad, utatr
eD skogsart, som ofta tillfelligt lttljer med bjatrkved till gAldaraa. I litteratu 6r-
teckoingetr sak-uas eD del nyare arbetetr om Ijalltrakternas skalbaggar; betraltande
TornetreskomrAdet har f6rf. t. ex. ej beakbt de IyDd som dar gjorts sedatr Brun-
dins avba[dlin8 r934 utkom.

Thure Palrn.

H^N ScHIEltENz, Dic Libellen usrcr Hei at, Jena 1953. r54 sid.30 largtavl.,
talrika textbilder. DtrI r2:-.

Fiii der som vill grundligt satta sig io i vara trolldetrdor (odotrater) utg6r ded-
!a bok den basta introduktioD. Ett omfattande itrledaBde avsdtt med redot6-
rels€ fati odonatetuas byggoad, larver, biologi. insamliDg och pr€parerin& uppfdd-
niBg av larver m. m. efterfolies av ett utfolligt systematiskt avsDitt, va.ri alla
svenska arter utofi tva aterfinDas. En b€stammni[tstab€ll Eed goda illustra-
tioner underhttar determination av bede fullbildade och larver. Texten avslutas
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med en rik litteraturlirteckning. FerSplansahema av K. Schuster avs€ att pla-
cera trollslandan i sin milj6. Utao att tA i detatjer betr. vinSnatet o. e. har det
lyckats konstnareo att aterge den naturliga helningen av kropp och vitrgar pA
sadant s5tt att arten lett blir igenklnd; av agrioniderDa {6religta aveD I:irglagda
detaljbilder. Dessa planscher ero mycket tilltalande aven om alla Ilrger icke ha
riLtigt atergivits, vilket ej ar se uoderlitt med taDke pa utsptutrSsort och t-yck-
er. - Som en kuriositet me, avslutnitrtsvis ntrmDas att r95{ upptecktes i BayerE
en ny agiotrid, som visat sig vara identisk med den ostsibiriska .4grion hylas
Trybom. Detroa skulle mAhetrda ockse kunna finnas i Sverige.

Iiirll Ands.

E. M. ][ALr]R, Thc Odonato ol Canada aird Alasha. vol. I. Toronto 1953. 292
sid., ett par hundra Iigurer sammatrLirda till 44 helsidesbilder.

Walker bar fatt ryktbarhet som utomordentli8 odotratolog genom tva f6rst-
klassita Boaografier 6ve1 A.schna och Sorratochlora i Notdamerika, I6.utom 8e-
nom taldka andra hor{ologisLa och systeEratiske skri{ter. Sio mycket stora er-
farenhet om deD trordamerikenska Iauoaa har haD sammaD{attat i ett fionogra-
{bkt vert, av vilLet vol. r har utkoBDit. Deioa omfuttar del r-2, den tatrra eo
aUroea del (57 sid.), der seoare behandlatde Zygoqlcra. Walker ar lika Eycket in-
s€ktanatom som systematiker, och detta mArker maa i detr trogttatrna beband-
lingen av den yttre morfologielr och de klala beledsagande bildema, I deD all-
menna delea b€haodlas aven le!'Dadssett, utvecklin& fiender, parasiter m. m. pl
ett satt som vitttrar om stdrsta {drtrogenhet med amnet. Atrdra delen 68nas sotn
$gt tt Zygoptcra, vilLa vi kala jutrgtrusHndor och flickslatrdor och vilka {- tt.
utgiira eo skarpt avgreasad underordtring av odooaterna. Walkers bearbetniDg
av dersa sleador kan Sott kallas mooosrafisk, ev€tr om beskril'oioSarna icke kun-
tra tre s:rmlna utf6rlighet som i ovaDnaEtrda DonoSt'afier. Ett exerEp€l: detr aven
i Svfige levand€ Enallagrna cyalhigcrai er lgned 4 tcxtsidor och 4 bitder. Sam-
ma omsorg ar ftuad larv och imago, ocb utbredoingen anges med bede provins
och Iy[dort, om oc] ej alltid, dessutom uppsilt pa utorBlranadensisk f6rekomst.
Bildmaterialet er mycket rikligt och omfattar vasetrtligeo teckninSar, som eBel-
lertid aro utme.rkta. Av praktiskt taget rarje art medd€las totalbild av kroppetr,
ofta aven detalier och bild av larven.

Utatr tvekao kan detrna odonat auaa betecknas som en av de besta, som ut-
Sivits. Etr komEaode vollm avses t,e\andla Aniso?tcrd.

Ki.tl Andct.

J. G. NEEDIIAM and M. J. \t'EsrF.{LL, Dratonflies oI r*orth .{merica (-{nisop-
tera). Berkeley aod l-os .{nSeles 1955. 615 sid., 34r ,i9., r farSplansch. r2,5o
dollar.

Denna hatrdbok bebandlar de arter, som icke inge i det walkercLa verket, de
esentliga trolhlendorua, soul utgtfa majoriteten. De bada b6ckema komplette-
ra strlunda varan&a ,6rtrelfligt. Det geografisla omrlde, som iDnefattas i bokeo,
ar ei eodast l,lordameriLa utaa eveo StoB Antillerna och de mexiLanska gxaDs-
provinsema. Needham-West(alls stora 'marual' ar icle upplagd som ed moDograli
men ar likval utf6rlig. Ett allmant avsnitt oD Eorlologi, faltstudier, m. m. ut€or
den sedvanliga introduktionen; setskilt leSger man kanske mlrke till anvisninS-
ama om fa.ngst och preparering. Hela uppstallnitrgen ar ockse Sjord Itii att under-
lltta 16r amatiire[ att bli odonatsamlare och -Latrnare. Detta trr etrdast en f6r-
del och kommer ocksA till synes i olika slag av tabeller, avsedda att underlatta
artbesurmningeE, samt i det iika, vadigeo lotoSrafiska bildmaterialet. Dessa
bilder f,ro utmerkta, ovanligt tydliga Id. att vara foto8ralier; avetr om mange
detaljer kosma med, kutrne de ej sasom eB ftirstklaasig teckning Aterge alla
morlologiska sardrag utan pass.r mera 16r OveEiktsbildet. De tatrilo bilderna
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av viota! och larver, de seoare vaalige! fotoglaliska, Idrstarka ytterliSare vardet
av boLeo, sorn utmarkes av sid tiirstllassiga utstfsel ofr aven priset!). F6rII.
ha ,6rbisett att liarveD av Soriolochloro sahlbalgi '[ryb. har beskrivits fiAtr Pet-
samo; uppl6rardet av Acschna s.?lrnl/ionali5 slom artskild Iretr rorrr.Jrd motiveras
icke och inneblr a!.vikelse frAn t. ex. Walters uppfattning. En lortsattuing av
verket syoes ei i'ara pltiialt.

Ki.ll Andt/.

FRrrriroF \oRDsrR6M: De Ientro6kandiska dagfjarilarnas utbredning. - Luods
Uniyersitets Arsskrift. N. F. .A.vd.2. Bd 5r. \r r. C. u-. K. Gleerup, Lund 1955.
r77 sid., r r8 utbredningskartor. Priskr20:-.

Ner under slutet ay rg3o-talet verket rsveDska Fjarilarr utkom, kunde samlama
lAntt sakare an tidigare artbestamma siDa storfjlrilar. GeDom de Idmemliga av-
bildtridgafta, de instruktiva textbildertra och icke miDst de Etmarkta artbeskriv-
ningaina kuode l1u ayen latt fdrvexlade arter sarskiljas. Som va. att vaata fdlides
verket av arse\a.t 6lad aktivitet blaod samlama och till Frithiof Nordstrlisr irl-
strdmmade ett allt stdrre antal flnduppgilter. Detta avspeAlades tydligt i Nord-
straims trasta storverk, detr s. k. priclkatalosen (19.13). I detrIra upptoSs ett stort
aat3l Iytrd av storljerilsaiter Iran nya landskap jamfitrt med rppgiltema i rsvetr-
ska Fjerihn. Det sto.a Ielet med en ftirteckning sAdan soE prickLatalotetr ar
emellertid, att man icke Ier: den helhetsbild 6ver arters utbredrin8 sod skulle
ttnskas.

Dette Jlr matr i staillet av de utbredningskartG som Frithiol Nordstr6m lanSe
arbetat med och av filka de 6ver dagljerilarna nu utkommit i tDrck. I detta ar-
bete redovisas i tert och kartor utbredniDgen i Fennoskandietr fair r 18 arter. Dtr-
ut6r'er ero Iregra arter trarnnda i texten etrbart.

I texten lemnas vanligen l6rst 16r varje art en kortfattad uppgift om ded biotop,
pa vilken arten i Jraga ldrekommer. Samtidig atrgives i ldrekommande fall - o{ta
med etergivaEde av utbredni!$uppgifter i Aurivillius' rNordeos Fjerilar. - om
artens utbredrirgsomrade udder de senaste 75 dren ttkat eller minskat, Xve$om
ilall arten iikat e[er minskat i frekvens. Derelter ltilja uppgifter om de fytrdlokaler.
som ligga i utkanten av artetrs utbredninssomrAde, \:an'id de tr:e femoskaodiska
landerna behaodlas 1-art Ii;r sig. Samtidigt redogdres kort {6r de inom omradet
I6reLoEmaDde uDderartema med upp8ifter od dessas utbredBi[g. Det nu sagda
hanfitr sig s.ialvfa[et ti[ de mera yanliSa artema. FOr de inom omredet salhD aD-
traffade angivas de olika I].ndlokalerna. Textavsnittet atslutas med en synnerligen
omfattaode och Jullstandig litteraturldrteckniog.

Fdr de flesta arterna linnas, som ovan namtrts, Lartor med !'ndlokalema aD-
giYna genom s\.arta pDnkter. Om i lrAga om intressanta f).nd enbart taodskapet
uppgivits, har fytrdet betecknats med en ting- Ftirutom FeDnoskatrdier, d!3.
\orge, Sverige och Finland med Kolahalvdr, finnas pa kartorra upptaSda deler
av de atrBransande omredena, namligetr DanEark, de nordligaste delama av Tysk-
land, BaltiEum och vastligaste Rlssland. Da det galler amredeaa uta[Idr FeDtro-
skandien har arternas IdreLomst dei angivits geDom ea eller Ilera cirklar. Htrvid
torde en inadvertetrs ha iGmugit sig. Pe etskiuiga kartor finoas i dessa omrlden
dels cirklar, dels puD]der. Fremst i de lall, da be.de cirklar och puDkter Iirnas
inom samma omrede, blir markeringens betydelse oklar. EE farrklaritrg katr mA-
henda i dras i lesta del.

Av en prickkalta JramgAr ju icke blott i yilka landskap etr art ar luntren utan
even, vilket er aw stitrre betydelse, \'ar i dessa laDdskap den tagits. Menga laadskap
ha iooB sida graaser tratur av sA olika slat, att en srdatr lokalisering er niidvitr-
di8 f6r att matr skall Ia ett riktigt begrepp om hur eD viss art forekoEmer.

Huru e aDdra sidatr etr arts utbrednitrt i stort klart tukaduggores med en prick-
karta, \'isa-s or'aDligt lackert exehpelvis at kartorna iiver corzozyrtph4 kro lnr
,g), ArgyLnis Palcs {Dr 4tl, HLrrr€atis lu.ira (nr 62), och S.oliontid.s or,on \nr Z8).
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-Lv kartorna lramgar aven vilka omrAden som ero val uodersoka och vilkasom
av lagon adedoing ha tilldragit sig litet intresse. Det ar till exempel egendomliSt,
att nlstaB itrga {yoduppgilter fioDas fra[ ett omrade i Blekioge med en utstra.k-
Dilg urgefar Rortoeby-Karlshamtr, medan dstra och vastra delama av landskapet
tydliger ero vel uDdarstikta. Andra vel uuders6kta omrlden aro Skane, Olaod,
GotlaDd, omredena runt Stockholm och s6dra Dalama. Av kartoma framgar e el-
tertid med all tydlighet, att det aterster mycket att 86ra, itraar vi kunna sega,
att de svenska storfiarilaroas utbredniDt *r klarlatd. Verket kommer utan tvekan
att i h6g $ad stiEulera iEt!€sset fdr eD trogtrannare uDders6kLing av fje.rila.r,tas
utbredfiitrg, ett arbete som Eed ,6rdel katr utfitras av oss amat6rer. Hlrvid bor
beaktas, att d€t 16r vetetrskap€tr ar av stoGta intresse att fa kaDnedom oE e!.elr-
tuellt fairekoBmaDde olika Esers utbredniDg.

verket lender Frithiol Nodstrdm ocb hans medarbetare, lttr Finland K. J.
VaIe t och 16r Norge M. Opheim, tiU ovansklig heder.

De lel, som Iisoas pl kartoma eller i textetr, aro ia. Om ma! b€tiirker vilket
stort atrtal upptifter, som litger till glutrd I(rr kattorla och framstallnfugen i tex-
ten, och att korekturlesningetr av ett arbete med sa rnycket fdrkortningar som
detta torde vara )-tterliSt vaDsklig, aro Jel€a otroligt ta. Man re.r deo st6rsta re-
speLt 16r det arbete, som ligger bakoE \.erlet, och den noggrannhet, med Yilken
det utf6rts-

llled det stdlsta intresse emotses loftsettnitrgetr p! detta rnirkliga verk,

Stig Torslc ;us,

87

E,u!ot,ol. Ts. -tirg.78. Il. r, t957


