
Litteratur

K. VrErs: Die Milb€n des Siisswassers und ales Meer€s. Hydrachnetlac utrd Hala-
caridae (Acari). Zweiter utrd dritter Teil: Katalog und NomeDtlator. 87o sid.,
t{o texdiS. Gustav Fischer Verlag. Jetra 1956. Pris inb. DM 94.

Fdrsta delen av detta b€tydaode arbete, gatrska eDasteende i detr zoologiska littera-
turen, har tidigare anmelts i detrtra tidsLri{t. I och Eed and.a och tredje delarna
I6reliSger det nu ferdiSt. Eali* Viets'egna ord i inledriDtetr ar katalogetrs upp-
gift att saDEanseilla allt, soE hittius publicerats om de bada acaridgrupperuas
taxonomj och oomenLlatur, nemtgen I

.r. Regelmessi8 itr der Nomenklatur, also so, 1^,ie es die'Int€mat. R€geh der
Zoologischen Nodenklatur' vorcch.eiben, mit dem Ziel m6glichst€r 'Ei[deutigLeit,
EinheitlichLeit, Besatrdi8keit'..

12. Vollstendig hiosichtlich der bislang bekannte[ C,enera, Subgetrera, Species
uDd Subsp€cies der hdher€D Kategorietr..

13. TaxotroEisch g€tliedert Dacb Ver*atrdtschaftsverhaltniss€n, soweit solche
erkenDbar udd erkaBut sitrd, also tracb eioem natiiilichen System..

.4. Mit Atrgabe des Geno- utrd Sabtenotl4)us.r
,5. Mit kritischea ADtabe! iib€r Synooyme urd Homotryme.t
,6. Iltit ADfiibrung der tbriteo, \i.ichtigeren, besooders treueretr Litentur, soseit

diese vor allea bekifft taxonoEische Er8lxzungea, AbbildunFn, kritische Beoer-
kungen, Zusatze zu detr Diagnosetr, Angaben iib€r Verbreitung usw.t

17. Mit Aogaben iiber Geschlecht der Arten und iiber die bislanS bekanatge-
vordeoen Eot$'icklungsstadietr.,

rE. Mit llinzufiitutrt der Verbreitutrg der Aitetr utrd UDterarten.Im SlmooyEie-
Absch-Litt koBtrte tricht jede Erw:lhnung eitrer A-rt utrd dcht jede taEoistische
Liste zitiert vrerdea, eifle rahezu unm6gliche AuISabe und zuded uuadtige Belas-
tunt fiir eioetr Katalog, der dies Dicht als Hauptaufgabe het. Zudem sind rein
lauBistische Angab€o io der Ret€l weEig edolFeicb nachzupriifetr, da alas ih[en
zugru[de liegeade Material i. a. dcht elhalten zu sein pflett utrd Eehr'als Art-
namen und Fundortbezeichnunten viellach cht vorhanden liegen.r 

-Som 
be-

tecLning {6r lendema vid utbredningsaDgivelsen atrvendas de Jiir motorfordon
itrtematioBellt brukliSa bokstavema (€xeEpelvis f6r Sverige S).

,9. Mit Aogab€ der TJrpus-NurEEer der von Viets aufgestellten Arten utrd Udter-
arten aus dessen Sammlurg und mit K. O. V. gleichlalls die Typea votr furt O.
Viets.,

Tack vare h:tryisoing till detr tidigare utkomna l6rsta deletr, bibliografio, ha
citater i syDon]'milistoma kunnat g6ras kort attade men trots detta Iulbtetrdi8a
och iiverckAdliga geqom {d.kortad uppgift om synonymer, ,6rfattare, &, sida, text-
figur, b.vla, tavelfigur, Lattr och utvecklingsstadium i konologisk ltljd.

M&ga artnamlr, b€ta&rade av aldre auktorer wid dens b€skrivDirgar, aro ratur-
,Jgteis nornina nuda. Atet d€ssa ha emellertid upptagits i katatogeE f6i att g6ra
deo fullstetrdig llrea ero i allmanhet tryckta med petit. Inom shkten och under-
sliiktetr ero arterna ordnade i bokstavsf6tjd och dar{dr letta att hitta. Arbetet
tar hansF till litte.aturen till ocb Ded 1953 men innehaler i slutet som ett ti[-
lagg till den tidigare utgil.tra bibliografin sveD under 1954 och b.irra! av t955
utkomEea litteratur.

Bokens tredje del, ,Nomenklatorr, Ir uppdelad pe fFa avsdtt: r. Namden
pa 6verfamiljer, familjer och under{amilier. 2. Namtren pA slakten och uader-
E ouol. Ts. .4rg. Zi. H. z-4, 1956
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sukten. 3. Nanrnen pA arter och utrdera.rter. 4. AnEarkningar om oriktiga namn-
bilddngar. I atrdra avsnittet ero dessutom aua artema noterade urder lespektive
slekten och underslakten. Tredie avsnittet, art- och utrderartlistan, ar Eycket
verdelull, bl. a. till overderlig hjelp vid uppsdkande av synonymer.

Vi€ts' Die Milben des Siisswassers utrd des Meeres ar ett epokg6rande arbete
och en enastaende arbetsprestation. Vad tdrtattandet maste ha b€tj*t i tr?igna
arb€tstimmar kan anmllareo av e8etr errzuenhet intyga, dA han ldr eget behov
uppgjort en i viss Een li&nande katalog jamte tillh6Bnde ikonotek. Det ar ett
beuddransvart standardverk, som i alla tider kommei att bli oumbarligt och som
ketrnetecknas av den minutidsa noggrannhet och ingaende kanDedom otrl eEnet,
som karakteriserar alla viets' arbeten' 

o. L,ndbtad.

TaroLomist's Glossary of G€nitalia ilr ldsects. Editcd by S. L. TuxEN. 28.{ sid.,
2r5 textlig. Copelhag€n 1956. Ejnar Munks8aard. Pris. iDb. danska kr.60:

I inledningetr till d€tta verk trImfler dr Tuxen, att hatr vid deD irt€rnationella
etrtomoloSkotrgressen i ArDsterdam r95r Idreslot att matr borde saEDatrstllla err
oversitt av iosekt€mas ,.ttre getritalorgaD. Detta var etr god id6, och delr upF
to8s ocksa velvilli8t av deltagama i kongressetr. Vid uta.rbetandet besl6ts eEeller-
tid, att b€$etrsdotelr r,,ttrer skulle slopas, och att de olita ,6rIatt4ma avetr tinte
aedtaga se mycket om de inre organen, som de aosaSe hDpligt.

I det skick bokeo Iru I6religger, br den ha sitr dvna publik bland systematiskt
arbetaade eDtomologer. DeD irledes med en lista pa IdrkorttrinSat av de terEer,
soE begagaats vid {i81,rf6rklaringartra, varefter ldljer arb€tets i6tsta del, naE-
ligetr beskria.niogetr av de olika ordniogamas geDitalolgao, vilLa b€baadlats av
ej aindre en 30 medarbetare. Vissa ,iirfattare elo mycLet utfdrlita, an&a mera
kortlattade, meo harvid er ju oclsA att Earka, att byggnadetr ar ytterst vari-
€raode och ibland mycket LoBplicerad, vilket senare f&hAllaBde !6dvaEdi886r
en Dera detaljerad beslli!'dng. Arb€tets andra del uts6res av en ordlista pe ro7
sidor Eed namDldrklaringar och synonvmer.

En icke-€trtomolog Dndrar naturligtvis om det kan vara advatrdigt att anvatrda
en sa oerh6rt rik namnflora ptr de olika delar, sorn samDansetta insekternas geni-
talorgao. AEledaingetr ar eBellertid, att IorskarDa pa detta omrMe i stor ut-
st ackdnt skapat etna beteckningar, men ocksA att homologiema annu icke pA
lllfl* nar ero utredda. Det kofimer givetvis att drqa Eycket lange iEnan en
mera etrhetlig iromenklatur, giundad pa verklig bomologi, kan genomftiras; matr
Jer ju hoppas att detta AteiBstooe i yissa fafl kan lyckas. Sarskilt sa l?flte detta
€j skett, ar det ytt€rst varde{ullt att ha lAtt detr utjdrlita Jitrteckning pa de tal-
rika termema och l6rklarin8 pe desamma, soD Eu bjudes. Taxonomist's Glossaiy
ger en utmerLt dversikt av fragaos nuvararde late. 

O.L ndbtad.

Aucust TTTENEMANN: Leb€n und Ud{,elt. Vom Gesamthaushalt der Natur.
Rowohlts deutsche EnzyLlopadie. Rowohlt Verlat. Ilamburg 1956. r53 sid. Pris
DM r.9o.

Ater har ett albete utkoDnit av denne ,litige l6rtattare. ThieneDaotr ar Iram-
,6r allt beLant so6 limnolog med varldsrylde. Ha[ brjade emellertid sin veten-
skapliga bana tned en disputatiotr oD trichopterpuppans biologi och har aver
sedan Iortsatt att egua sig at entomoloSiska studier; det kan t.ex. erinras om
hans utooordentlitt omlattande utrdeftttklrillgar da€r chiroaomidema. Men Thietre-
maDtr ar etl [aturforckare med omlattaode islressea och med stzrk filosotisk och
idChistorisk indktning. Det racLer att hlr hatrvisa till hatrs s,.nnerliSen iDtressanta

E tornol. Tt- Arg. ZZ. H. *1, tgs6
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hatrilitationsskrift rDie Stufenlolge der Ditrge, der Versuch eines tratiirlichen Sy-
st€ms der Naturk6rps aus dem achtzehnten Jahrhundert , vilken utkom r9o9.

Om det rika inaehellet i deo rru utkomtra voljrmetr LultBa kapitelrub kema
ge en antydan: Ulser BiId der lebendeo Natu!. Lebensgemeitrschalt uod Lebeos-
Iaum. Die Bedeutung des Zeitfaktors fiir die B€siedelung extreEer Irbensstatten.
Fiibrt die Tierrclt si'klich eiletr Vertilgungskrieg gegen die Pllanzetrwelt ? Pfl,anze
und Tier im Hohen Norden, ein produktionsbiologisches Problem. Der Produk-
tionsbegiif{ in der Biologie. VorD Wesen der Okologie. Grundzii8e eiDer a.llgemeinetr
Okologie.

De Iretor, som behandlas, iro av stort almatrt intress€, alltse av viLt aveo
Itu en entomolog. Det er ktart att Thienemann sasom Iimnolog i stor utstreck-
niog tar sina exempel Iran detta sitt egentliga arbebfelt. Varie ekolog borde tz
del av innehatlet i den lisserligen till det yttre omlanget lilla melr mycket itrae-
halbrika och tatskrivDa boken, som avslutas med Iffkladtrg av fackuttrycketr, ett
namn- och sakregister och etr v5rdelull litteraturlorteckning. Ekologi ar ju eD-
ligt Haeckels definitioa vetenskapea om organismerBas I6rhalande tiU varaEd-
ra och till oBverldetr, metr kan ocLsa defitrieras som vetenskapen om naturetrs
hushellDitrg i sin helhet. OlIl ekologi i deDla senare, \'idskecktaxe omfattoing
handlar Thienernanns bok.

Det ar menga problem av pritrcipiell natur, som avhandlas: de bada bioceno-
tiska Bruodsatsema - vartill 6sterriLaren Fraoz f6r ett par fu sedatr lagt etr kedje

-, b€tydelsa av defl Ioma nedistringetrs maxima]a grlns samt av tidsfaktorn ftir
,Srklarin&D av subterranfauoans utbredning och 16r utbredningen av taunaa
saval i Alpertra som i Norden, orcaketr till djupsittfaunans fattigdom avea i tropiska
offreden, orsaken till den oventat rika viltlirekomsten i arltiska kakter i an-
slutnia8 till en teori av Torild Wul:f samt till myggplaSatr i Lappland m. m.

Thienemann har lianga gaoger b€s{ikt vert hrd, hao ar val itrsatt i svenska
tdrhalanded och etr stor beuldlare av den lappletrdska natureD och rjallveruen,
Etr antydan he'iorn lalDnar redatr bokens omslagsvinjett, da! man ser en vatrd-
rande le[hjord mot baktrunden av eo sjtt och ett bergsparti pe,rdtrtratrde oo d€Ir
bekaata I-apportel - samt en anfallande jattemygga.

Pa den allmanna ekologietrs och biocenetikens mera iDtrikata {ragor kan jag
av brist pa. utry me ej ia8A. Me det v.Ea trog att till sist vermt rekomlnen-
dera boken till eget studium och begrutrdande.

O. L*ndblad.

J. P^cLr: Biologie der primer fliigellosen Insekten. 258 sid., r38 textbilder.
Fischer Verlag. Jena 1956. Plis i liuebaDd DM 27.

Endast ett Iatal {o.skare ha agnat sit tt studiet av d-en svenska apterygot-
faunan; blott Agrel, Sch6tt, Tu bery, $-ahltretr och Agren lortjena att bar
namnas. Fitr defl, som tanker satta sig in i gruppen, bfi Paclts arbete kunna
bli etr vSlkommen orienteriDg. Till BTuppen reknas ordningat\ Cottcrtbola, P/o-
,u/a, Diplurc och Thysafiua.

Paclts arbete itrnehaller abkilligt utiiver vad titeln anger, nemfigetr eD ttver-
sikt av apterygotemas herstamning och system samt eI1 ratt utfdrliS Iramstell-
nfug av morlologin och anatomin. UppfattaiaSeo huruvida apterygotemas viDg-
l6shet er att anse som urspruDglig e[er ej har vexlat, men ltlao sJmes Du atlmaot
betrakta gr-uppen sasom i det alseendet primitiv.

Vad den postembryonala utvecklilgeo atrgAr, kuntra t\re t}?er urskiljas, ej tre,
som tidiga.re aotagits, trSrdigen den protomorfa hos colleEboler, diplurer och
thysanurer, den aramorla hos froturer. Den J6rra utmtrkes darav, att i[getr 16r-
6Ldng av a[talet kroppssegment {drekommer, dareEot hudomsning bos imagou.
Hos den senare sker en 6k-uing av a[talet segment, daremot ingen hudttmsniDs.
Da utvecktingsstadiema hos apterygoterna icke aga nAgra sp€ciriLa larvala org.n,
btira de ej kallas larver utan nymler.

Ertottol- Ts. Arg. Zz. H.2-4, !95b
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I efterliitjande avsnitt behandlar f6rlattaren {ysiologin, sasom andningen och
btrodomloppet Bamt vetrtraltubens och coxalblesornas betydelse i samband harmed.
G€trom Ruppels undersdLlliogar visades !953 att ventraltub€D ombesdrjer uBge-
Ier en tredjedel av a[dnitrgen. Hos vissa IorEer, t. e\. Srrrinthu/us, bildar tub€n
tve skilda, rdrformita :!!!rurrt sod katr strackas lrt till en lingd, som ar lika med
sialva diurets. FOrf. irverger sedan till att behandla matsmaltningen, exkretio[eo,
sekretioDen, reflexema, detr lysiologiska funLtiooen hos l1ssa orga[, tillvaxt och
regeneration samt fortplantning. EgendoElig ar deo hos vissa collemboler upp-
tradande, mycket kraftiSa reflexblodningen, som Ittrekommer vid vissa retningar.
Ett intressant fithAllaDde hos en del collemboler ar lyslirmagaE, vilken emanerar
Ires fettkroppetr.

I nasta kapitel ber6ras de olika parningsstellningama och det ftycket egen-
domliga sett, pe vilket sperman 6verI6res hos Ma.hilis. }los Or.i.selra avsettes
den langskaftade spermatoforcn ungeler p6, sarnma satt, som undertecknad be-
skrivit hbs vissa vaitetrkvalster av sHktet Aneuunrs \jtu Zeil.*.hr. Morph. u. Okol.
der Tiere, x\.r 4, r9z9). Aven massupptradande, f6dans b€skafieflhet samt my'r-
Eeko- och termito{ilin behandlas, slutligen ockse lovgirighekn (Corn?odea, IaPy,
m. fl.) samt apterySoternas fieDder och sjukdoEar.

Arbetet avslutas Eed etr kort oversikt av deri geografiska utbrednitrgen, aptery-
gotema som skadedjur pa vaxtodlingar samt deres betydelse 16r amnesorbsatt-
niaten i marken. EIr kort bestemningstabell Iitr de olika {arnilierEa I6ljer.

Syntrerligetr vardefuU ar den i boLeDs slut b€Iitrtliga litteraturldrteckningen och
det goda registret dver termer, oamn och forfattare. Litteraturf6deckningetr upp-
tar ej miodre an 86 sidor och fdrefaller vara €n fulbtendig lista 6ver den hit-
tills publicerade apte.ytotlitteraturen. Dessutom fintres en serskild ldrtecknir8
pe tidskilter, expeditiousverk och festski{ter, vilket allt torde i ovaDliSt hog
grad gatra boken till ett utomordenttgt hielpmedel f6r den, som ta.nLer farrdjupa
sig i studiet av denna hos oss ratt f6rsummade djur8rupp.

O. Lundblad.

VrcroR HaNsEN: Biler XVIII. Barkbiller, Eed et biologisk afsnit v€d B. Beier
Petersetr. Danmarks Faura,8d.62. 196 sid.,94 bilder. G.E.C. Gads Forlag,
Kobe[havtr 1956. r5 datrska Lronor.

Med ,Barlbitlerler ar alla danska skalbaggslamiljer tr€handlade i rDaamarks
Fautrar och den stattga rade[ skalbaggsdetar av Victor Hansetr andad. Dock ut-
lovar f6rf. i I6rordet ett avslutande band, som kommer att inflehe[a bestamnings-
nycklai Itu faBiljerna, 16r saval imagines som larver, samt avsnitt om morfologi,
systematik, f6rekoDst, insamlitrg, preparation E.rD. KansLe vagar man hoppas,
att de mind.e utfttrliga och delvis fd.aldrade banden i serietr om k-oeppare, prakt-
batgar och Unghordngar avetr skall Ie sin oEarbetning av Victor Halsen och,
betrelfande larverDa, av Sven Gisle I-arsson.

Danmark er ju itrget skogsland, och darI6r finns de! relativt Ia barkborrar.
Blott 56 arter ar hittills kaDda, Eedan vi i Sverige har ett 8o-tal arter. Me[ga
av vela evcket allhanaa, fdr skoger mer eller rniDdre skadliga foreer raknas
i Daomark soE sa synth€te., s5soE t.ex. Seolyt s ratzcb rgi lanson, BlasrL?hag s

minor llaftrg, Potj,graqh$ loligraPh&t L., Pityogews 4-dcns l{a,ttig, orlhotolni.us
prorimls Eichh. TiU detta lorhalande har naturligtvis bidraSit detr odsorgsfulla
verd sod sedan Utrg tid tillbaka agnats de danska sLogsbestanden. Bland arter
med skoslig betydelse Laa na$x'as Dendrotlonts icars Kug., soEt under seDare
ar upptrett som elr svAr skadeg6rare pA sitkagra[ och ave8t]tat odlitrgen av
detta vardefuUa amerikaEska tradsl,ag.

Batrdet om ,barkbillerner ar miost lika bra som alla de {dregtende av Victor
Hansetr. Mera beht ver ktrappast sagas 16r att ura[ sLall veta, att innehaDet;ir
det basta tankbara. Sarskilt vill anmalaretr l&ta uppmerksashetea pa att ftiI.
f6r vissa arte! tagit med en del goda kriterier, som sakaas i atrdra b€stemDiDgs-
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arbetetr. SE skiljes t.ex. Odholonticrs-artet L lett pa anteoBllubbans utseende
sg'mt Xykbor s sozeseni Ratz. ocb ,ttoiogl4?lrs Fabr. pa skutelletr och de sekun-
dera kttnskaraLtilrema. Tvivelaktiga arter har indraSits, s5som Srolytus lriarvt4trs
Egg. under scolytvs Fabr., CryPlsgus danivs E'gg. @h ,navlc; RoutBl under
y'rcirrss Gyll. vlrdefull tr fild:s utredaiag i Etrtom. Meddel. Bd. XXVII, h. 3-5,
1955-56, om Hylasles- ocb Try?o|hloets-ai.etna, vilLetr lesulterat i utf6rliga be-
stlmnirgstabeller i .Danmarks Faunar f6r dessa sv&a slalten.

Bandet avslutas med ett itrDeha.Isrikt biologiskt och skogsentomologiskt av-
sdtt, som fdrfattats av B. B€ier Petersea och soE bland anaat meddelar de
nyaste raitretr om f6r sLogen farliga barkbora ers uppbadatrde och beLampniDg.

Thwe Pahn.

-{. HoRroN: Faunistik der mitteleuropeischen Kaler. Band V (Heteromera).
EDtomologische Arbeiten aus dettr Mus€um G. Ftey. Miinchetr 1956. - 336 sidor,
6 platrscher.

I Horions valb€kanta ,Faunistik -serie utkom i slutet av sommaretr 1956 Iemte
band€t, som omlattar lamiljeSruppn Hcteromela. Fdrf. papekar i fdrordet, att
matrga heteromerer anses som sells)'atheter i Mellatreuropa. De har blott sparsaDt
tusanuats, vilket sannolikt till stor del beror pa att delas biolod varit I6ga tetrd.
Da 6r har ftirf. bemtidat si8 om att t6i de olika a.rterna ta med tiUIorlitliSa
biologiska uppgifter, ehuru detta, sasom hatr framhAller, e8entligen laller
utom raDeD for en fautristisk ftamstalloiag. Fti! d€ DordisLa LoleoptetologerBa
korimer helt vis.st rrst det som sags om artemas biologi att vara szirskilt vat-
kommet och verdefullt. Heteromereraa ar ju 16r de flesta populara hsamlings-
objelt.

be stdrsta fdrandringama i fraga om atter viser lafitlje\ Modcllidae, 'son\
sedan tve ertiotrdeo varit l(iremal {d! etr grutrdli8 levisiotr av Karl Elmisch i
I-eipzig. Detrne fraEstaende q)ecialist svarar Lr sammanstalhinge! av hithdrande
arter och har ocksi utarb€tat noggranna och utfdrliga besUlmningstab€ller 16. de
stairsta slaktena. Dessa ingar i bandet. Iuedan Reitter rglr upptar omkring 50
arter mordellider Ittr Mellaaeuropa, har artatrtalet genom E.Eischs uudersttkniDgar
stigit ti[ det dubbla- A\'eo no.diska Drordellidet, fdr vilka best;imningstabellema
Latr arvendas, torde vara i behov av revision efter de Ilya rdoen inom forsk-
nintsomrAdet.

Det Iemte bandet ar i 6l,rigt likt de f&egaetrde och biuder alla av amret
itrtresserade en ytteGt stimulerande och Dyttig lasning. Nagra inadvertetrs€r
r6rande svensta ftirhallandetr b6r kaDske pApekas. - Pa sid. r5! anges C,otska
Sanddns areal vara 3,6 hektarr - i stellet f6r 3600 hektar - varigeoom upp-
giften om de r 3oo ios€ktarterna och de anga ratiteterna pe ,6n {dr eo lasare
ej framstir lullt sA faatastisk. - Vinccnzellus r{lieollis P^nz, (viridi?elnis l,air.l
sages vara funDetr pa Gotska SandtiD, sofi beror pa lellesdtrg av nordiska skal-
bagSskatalogens (1939) rsddermanlandr. Ej heller der torde arten emelleitid fdre-
koEma, men val pA Oland. - Anth;cus lis2i&rs Rossi uppgives tren Bohuslatr
elter katalogen, rilket ocksa ai misstat. Daremot ar artetr med sakerhet alrtrallad
i Blekinge och pe Ohttd. - F6r{. betecktrar -trI@.erila melarturu L. som halobiont.
Hos oss ar arteD nagoD geng even ta8etr inne i landet (Varmland och Ostergdt-
land vid Hastholmetr), men det kan ju tinkas, att dessa exemplar .importeratst
Iran havs&ustea. - Citater ur aDmalalens awhaodling rDie Holz- und Rindeo-
kaler der nordsch\r'€dischen Laubbaume. blir vad aager vissa arters vardtred och
le!'nadssett i Sveri8e iblaDd ofullstatrdita och vilseledarde. I Nortlatrd titrtrs etr-
dast ett fetal 16vEad, som de katr leva i; lengre s6derut kanske de tagits ocksA
i andra och har i dessa mahaoda ett Begot a!'vikande eller eera karaktedstisLt
levtradssatt. Thurc palrn.

, Ifi""tag.t a. io.llarliSt, ellredaE Jansson i sin bok om tns fauna (1925, sid. 7)
betecknar arealen 3,60r hektar, som kaa mks(tjrstas.
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