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｀`'OLF, H. Hymenoptera, Pompilidae. 
―  In―

secta Helvetica. Fauna 5. Utg. av Schweizerische

I]ntonlologische Geselischaft. 175 pp., 489 fig.

一 Zirich(Fotorotar AG),1972.Pris Sfr.31:――.

1)en schweiziska entomologiska f6reningen ut‐

giver tvi serier i lnsecta Helvetica, faunor ocll

kataloger. I〕 et har recenserade arbetet, fOrfattat

a、  (len tyske specialisten Oberstudienrat Hein―

ricll ヽヽ・olf(Plettenbcrg),ingar som nr 5 i fauna―

Arl)etet inleds med en sammanfattning av
a ll(lra  europeiska arbeten 6ver pompiliderna.

Fё rf ёvergar sedan till en orientering Om pOm‐

Plll(lernas stilining bland steklarna och fort―
stitter med en ingiende redog6relse fё r deras

kroppsbyggnad, illustrerad med instruktiva figu―

rcr. De sista avsnitten f6re den systematiska

delen behandlar utbredning, tidpunkt fё r upp‐

trildande,  levnadssitt,  insamlingsme10der Och

rad f6r bestimningen.

Den systematiska delen (P・ 24--169)b6rjar
nlc(l tacknimligt kOrta besttilnningstabeller fOr

slliktena, uppdelade i en tabell fOr honor och

en fOr hanar. Fё r de olika sl● ktena finns, dir

si erfordras, kortfattade examinationstabeller

sanli beskrivningar av arterna jimte narmare
uppgifter om fOrekomst, silisynthetsgrad etc.

Fillns specialundersOkningar, hinvisas till dessa

un(ler respektive sllkte. Examinationen under‐

1:ittas i h6g grad av fina, instruktiva teckningar.

Sanltliga (489)ir utf6rda av f6rf. och av dessa

lir 15 habitusbilder. Arbetet avslutas med littera―

tllrfё rteckninbC samt ett utf6rligt register.

、、7。lfs arbete ar ju i f6rsta hand avsett att

l)clysa pompilidernas fOrekomst i Schweiz. Ar‐

1)etet olnfattar 130 dir inhemska arter och fё r

dcssa  angives icke l)lott deras fOrekomst i
Schweiz utan iven deras Ovriga utbredning.
Enlellertid har f6rf. icke nё jt sig med att en‐

〕)art l)ehandla de schweiziska arterna. Genom

ati nledtaga ytterligare 3 slikten,6 underslhkten

och 74 arter och underarter har arbetet kommit

att tiicka ett faunaomr6de, som omfattar Skan-
dinavien, Finland, Balticum, Polen, trIellan- och
Viisteuropa, vflstra delen av Jugoslavien, norra
delen av Italien samt nordsidan av Pyreneerna
och Cantabriska bergen och nordv6sthdrnet av
Iheriska halviin ned till floden Duero i Portugal
(fig. 15 p. 22).

Samtliga svenska arter finns sAledes upp-
tagna. Arbetet kan alltsA segas ut86ra ett rnycket
viilkommet tillskott iiven till vir faunistiska
litteratur. Vi iiger ju inte nAgon modern fauna
river pompiliderna, dA det snart dr 50 {r sedan
den av A. Roman och O. Lundblad reviderade
andra upplagan av Aurivillii fauna tiver v6g-
steklarna kom ut. Wolfs pompilidarbete kan
alltsA varmt rekommenderas flt nordiska ento-
mologer, som sysslar med denna stekelfamilj.
Det kompletteras genom samme ftirfattares
Catalogus Insectorum Sueciae, Hymenoptera,
Pompilidae (Op. ent. 34: 12-16) med tva tiUeBB,
publicerade i Op. ent. 34:. 17-27 och Ent. tidskr.
93: 83-87.

Arbetet kan bestiillas direkt frAn Insecta Hel-
vetica, Entomolog. Institut der ETH, Universi-
tltsstr. 2, CH-8006 Ziirich. Postcheckkonto:
80-1074.

Stcllan Erlandsson

Sprixcnn, KpNNnrn A. Agromyzidae (Diptera)
of Economic Importance. - Series Entomo-
logica 9. XII+418 sid., 543 figurer, 13 planscher.

- Haag (W. Junk B. V.) 1973. Pris H. fl. 110:-.
Fiireliggande arbete behandlar alla de f<ir

n[rvarande kiinda minerarflugor, agromyzider,
som kan t[nkas vara av ekonomisk betydelse.
Yolymen b<irjar med ett par inledande avsnitt,
sonr innehAller bl.a. en bestlmningstabell iiver
de aktuella sllktena jlmte listor 6ver de be-
handlade arternas vdrdvfixter och de olika
kulturviixternas agromyzider. Den avslutas med
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kapitel dver bekiimpningsAtgiirder och om bio-
logisk bekiimpning av ogriis med hjAlp av agro-
myzider. Huvudavsnittet egnas de olika arterna,
grupperade efter olika typer av grtidor. F<ir varje
av de 156 arterna beskrivs larv, puppa och
imago och avbildas f<ir identifikation vlsentliga
detaljer: huvudprofiler, antenner, vingar, han-
genitalier, Iarvernas munhakar och spirakler,
puppornas spirakler, minor, etc. \'idare redo-
gtirs f<ir viirdviixter, biologi, skadegiirelse och
ekonomisk betydelse, utbredning, parasiter samt
diskuteras taxonomiska och nomenklatoriska
problem. Ett slikte och 19 arter nybeskrivs och
2l nva synonymer fastlfrggs. Arbetet brir bli en
viirdef ull handbok ftir viixtskyddare iiver hela
jorden samtidigt som den iir oumbiirlig f<ir alla
taxonorner, som iignar sig At Agronryzidae.
Namnet Spencer borgar frir kvalitet.

Hugo Andersson

Cnvlll, \IruN, LyxEnonc, Lern & Moucn.l,
Josen. The Hor;e Flies of Europe (Diptera,
Tabanidae). 

- 
499 sidor, 164 figurer, 8 plan-

scher. - Hampton, England (E. W. Classey
Ltd.) , 1972. Pris pund 9.

Denna bearbetning av de europeiska brom-
sarna Ar svnnerligen viilkommen, dA en modern
sammanfattning iiver dessa betydelsefulla men
lAngt ifrAn llttbestiimda flugor tidigare saknats.
Boken inleds med kapitel om utbredning, bio-
Iogi, morfologi, insamlings- och uppfiidnings-
teknik, medicinsk och ekonomisk betydelse etc.
Det systematiska avsnittet behandlar 181 arter
eller rrnderarter, varav 4l frr klnda frAn Sverige.
Best[mningstabeller finns frir underfamiljer,
sliikten och arter. I)e utfiirliga artbeskrivningar-
na kompletteras med talrika detaljfigurer (niir-
marc 1000 st.) iiver bakkroppsteckning, pann-

strimmor, antenner, palper osv. Dessa viilgjorda
och enhetligt utf 6rdu teckningar m<ijliggtir van-
ligen en siiker artbestiimning Aven ont man en-
dast har material av en av tvfl eller flera niir-
stAende arter. Aven om boken lir ontidigt onr-
fattande som lokalfauna fiir Norden, iir den
ftir niirvarande den enda fullst[ndiga och den
enda, som upptar alla arter frAn omkring-
liggande omrlden.

Hugo .lndersson

CRIBB, P. W. An Amateur's Guide to the Study
of the Genitalia of Lepidoptera. Utg. av The
Amateur Entomologists' Society ss. A. E. S.

Leaflet No. 34. 16 pp., 15 figs. - Hanworth,
Feltham (Middlesex), 1972. Pris ca 4 kr. (Rekv.
fr. L. Christie, 137 Gleneldon Road, Streatham,
London S.W.16.)

l)etta l6-sidiga hiifte ger en handledning i
konsten att preparera fjiirilars genitalorgan.
Hdftet inleds med en anatomisk beskrivning av
sAviil $- som Q-genitalia. Denna Atfdljs av ett
iiversiktligt schema iiver hur genitalorganen fun-
gerar vid parning. Fiirfattaren fortsfltter med
att beskriva tvA olika prepareringsmetoder: en
metod dfir bakkroppen inte behdver avliigsnas
frAn djuret och en diir bakkroppen kokas i kali-
lut, skiiljes, g{r i spritskala och inbiiddas i
Euparal.

15 figurer illustrerar prepareringen samt $-
och Q-genitalia. Hiiftet avslutas med litteratur-
fiirteckning och ordlista iiver terminologin.

Jlmfiird med den beskrivning river prepare-
ring av fjfrrilars genitalorgan, som ges av Per
Douwes & Ingvar Svensson i Entomologen vol-
1, hiifte I, 1972, pp. 10-14, iir Cribbs fram-
stellning utf<irligare.

Bert Gustttlsson
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