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Da 33 av de 44 beskrivna arterna aven fё re‐

kommer i vart land och utgё r ca 60,る  av var

fauna torde boken ha stort intresse aven f6r

svenska lasare vafOr den prcsenteras har.

Den inlcds med en allman presentation av in‐

sektsordningen Odonata, s.s. kopulation, agg‐

laggning,livscykeln samt rad vid insamling och

preparation.Dareftcr tas yttre dctalier upp SOm

ar av taxonOnliskt varde vid artbestamningen.

Detta stycke atfё us av bestamningStabeller som
gar ned till sl五 ktena,可

'lVa besthmningen av ar‐ternattrgё rasgenomdirektajambrelsermedde
avbildade diuren pa planscherna Som yttcrligare

埼alp fё r artbcstamningen flnns en■ ygtidtaben.

Nasta avdelning ar artbeskrivningarna av alla

arterna dar bada kё nen,ねrgvananter, karakte‐

ristiska detaber SOm skijer narstiende arter at ar

avbildade ifhrg i ca l,5-3,5 ggr f6rstoring.1)essa

planschcr ar av mycket god kvalitet. I texten

redovisas insekternas vingbredd, kroppslangd,
flygtid,biotopval och utbredning.

F6r att gё ra boken sa fullstandig som m● ligt

har en bestamningstaben ёver larverna av A.E.

Gardner mcdtagits.Denna ar himtad ur''Thc
Entomologist's Gazcttc''(1954)da Gardner has‐

tigt gick bort och a hann fullborda cn nybcar―

bctning av dctta arbctc.

Boken avslutas incd 44 utbredningskartor ёver

alla artcrna.

Av framsidan att dё ma kunde man l,tt fa den

uppfattningcn att hela insekter ar avbildade.

Men sa arickc fanet Endast ett par av arterna ar

avbildade i helflgur,hos de resterande ar endast

kroppen samt artkaraktarsdctaber aV Vingarna

mcdtagna
Trots att boken framst ar skriven fOr engelska

fbrhallandc(vilkCt rnan bё r komma ihag nar dct
galler aygtid och storlek)torde den vara av stort

varde fё r cn svcnsk lasekrets som ar intresserad

av dessa insekter. Siledcs,trots sitt nagot h6ga

p面 s,trOrjag anda att den som ar intrcsserad av

dessa insektcr nog skaffar sig boken.
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Dctta lina haftc ar framst sk五vet br att ttalpa

amat6rentomologcn och ge denne goda rad vid
studict av tronslandOr Fё rfattaren har saledes●

gitt diuptin i amnet utan ger en enkel och trevlig

framsthllning om Oldonaterna.

Boken inleds lned en allman bcskHvning av de

ollka stadicrna i slandans liv, livscykein, par‐

ningen och fOdosё k hos savhi nymferna som hos

lmagines.

Darcfter tas de insamlingsmaterial upp som

behё vs 16r att fanga nynfer och adulta ttur.

Anvisningar fё r att ta henl lcvande larver och

vuxna slandor lanlllas.Ett par inetoder att odla

larvcr i nnnandc och i stinastaende vatten be‐

skrives.Klackning av imagines och de svaHghe―

tcr som dar kan 15rekomma tas darefter upp.

Stort utrymine larrinas at avlivningen dar nera

ollka metoder besk:Hves. I anslutning till dessa

tas nttra olika prcparationsmetoder upp.

F6r den sonl vill studera dessa inscktcrlamnas

nera uppSlag till llmpliga studicproickt. Haftet

avslutas med en lista ёver limplig och citerad

litteratur

Tin hiftct har lllan ocksa skrivit tva tillagg.

Det fё rsta ar insarrllingsregler, dir bl.a. en lista

6ver sillsynta arter som ci b6r insanllas rlnns

medtagen.Det andra ar en lista ёvcr de i England

brekominande arterna.Dct fё rsta tillagget tOrde

aven vara av betydelsc fё r Svenge.

Som slutord skune jag Vilia rekOΠ linendera

detta lilla hafte till(denl som redan ir intressera‐

dc av dcss insekter,samt till dem som vill prova

pl cn ny grupp insekter.
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