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and provide data on distribution and scasonal■ ight‐ patterns for the nine included species.

The southern species Cyp力 ο″οc力′αc′″s is reported for the flrst time from this part of

Sweden The seasonal flightpatterns coincide with the two different types oflifehistoHes in
the genus Cyp力ο″.Species with adult overwintering show two periods ofnight,One in early
sunlmer and another in late summer or autumn.Those specics overwintering in the larval
stage show a rnore continuous flight― activity with peaks in the middle ofthe summer
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Under aren 1977-1979 har ett stort inSektsmate‐

rial insamlats frinÅ ngcrans mynningsomradc
och omgivandc skargard (Miner 1979) F,1lor
har aven funnits pl Holmё gadd SO Umea samt
pa Vals6arna mitt i Kvarken(Finland)(Fig. 1).

Insamlingarna har i huvudsak giortS av prof.K.

M■llcr mcd jusぬ 1lor och under 1979 aven Ma_

laise― fallor Coleoptera fran jusね 1lor vid an 1977

flnns rcdovisade i ett tidigarc arbete(Lundberg

& Nilsson 1978)liksOm aven utbrcdningen av
vattenskalbaggar(Nilsson 1979) I detta arbete

redovisas fingsterna av helodidcr. F,1lorna har

varit utsatta pa nera。 lika platser i omradet och

fingsten kan darmed ge en bild av arternas ut‐

brcdning.Dc typcr av長 主1lor som anvants fangari

huvudsak flygande individcr och kan saledes gC

ctt rnitt pa nygaktivitetcn.

Funna arter

′′た″οεα″αr′ srαε′α(L.).Fangad med jus‐ och
Malaisc―ぬ1la宙 d AngersJё n samt langs an nara
mynningcn. I antal vid Angers」 on dar den tro‐

ligen lever i den fё rsumpade alskogen. Huvud‐

saklig aygtid frin slutct av juni till bё rian av

augustl

C)P/1ο″cοα″Crar〃s Payk Endast fingad i ett

cxemplari augusti med jusね 1la vid imynningen.

Cy′力ο″ ρα′″srrノs Th. Fingad med buS‐  OCh
Malaiscfilla vid imynningen,pa Persskar samt
pa valsё rarna pl rlnska sidan. Huvuddelen av

fingstcn tagen i anslutning till an Flyger inda in

i november, med maxirnal flygaktivitet kring

manadsskiftctjuniガ uli.

Cvρ /1ο″ たο′lgsb′″g′″sls Munst. Fangad med
Malaise―ぬlla vid imynningcn,saknas i jusfalle―

materialet.Tagcn med slaghiv pa Snё an(lCg.II

Ⅳlendl)vid ett Vitmossc‐ karr. Flyger huvudsak‐

ligen i augusti.

Cッρ力ο″οc力″αc′′s Steph. Endast fingad i ett

exemplar(d)i MalaiSe‐ lhlla pa Pcrsskar i bё ttan

av augusti.Artcn var tidigare kind upp till Hう 1‐

singland(T.Nyholln,in litt.)i SVerigc.

Cソρ力ο71 να″′αb′′′s(Thbg). Fingad med buS―
och Malaise― 長ヽ1la vid amynningen, pa Pcrsskar

samt pa Holmё gadd.Sammanlagt har 189 indi―

vider av denna art fingats,vilken fOrekominer i

stёrst antal i det insamlade materialct.Maxirnal

aygakt市 ■et pa Holmogadd i slutet av ma,mc‐
dan dcn vid imynningen ar tagen i stё rsta antal

under senare delen av juni. Flygaktivitetcn ar

uppdelad i tva periodcr, en fё rsta ijuni och cn

andra i september.

Cド′Йο′?ρ″わ′sc′″S(Fabr). Denna art har ta―
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at Snё an some specimens were collected with a net

gits i ett tiotal cxcmplar i buS-OCh Malaise‐ ●1la

vid Angerans mynning Flygaktiviteten ar upp―

delad i tva pcrioder,en fbrsta kring manadsskif‐

tet juniガ uli OCh en andra kring septem‐
berノoktober.

C‐ l・p力ο″′〃′2cr″′′2′,お Sharp Endast ttngad i
ett exemplar(d)i Malaise―ね1la vid amynningen i

slutet av augusti.

Cyp力ο″ ρα″′(L.). Fangad med uuS- OCh
Malaise-lhlla vid mynningsomradet samt pa
Valsё rarna.Tagcn i sammanlagt nio exemplar
med cn flygtid liknande C.ρ ′b′ sc′′,S.

Diskusslon

l omradet har patriffats atta av de i Sverige

brekommande■ o Cllρ力ο″―arterna Samtliga ar‐

ter har fhngats vid Angcrins mynningsomride
utom C ο

`./1″

″
`′

′S Vilken endast tagits pl Pers―

skar 4ヽinga av artcrna har pitraffats utc i skar―

girden, men materialet ger intc grund it anta‐

gandcn att nigra artcr skullc saknas harutc Flcr―

talet av dc fingadc artcrna har fingats med bus―

falla,dctta g,llcr a br cた ο″gsb′″g′″sJs,C.

ρ″″cr″′″′2iS OCh C ο
`.力

racどι
`s.Malaise―

ぬ1lorna

har varit mycket effektiva f6r fingst av helo―

dider,detta gancr spCCicllt fё r den■illa som varit

spand tvars ёvcr ran nara rnynningen.

Eftcrお rekomst indclar Nyholm(1972)Cyp―
力ο77‐ artcrna i tvl olika utvccklingstyper.Den typ

sonl representeras av arterna l cο α″crar′ s‐ grup―

pen ёvervintrar fё rmodligen som larver, medan

arterna  i  vα″′αわメ″s‐ gruppcn  huvudsakligcn

ёvervintrar i dct adulta stadiet. Flygaktivitetcn

hos arterna i ソαriα b〃Is‐gruppcn (Fig. 1), har

representerade av C. ソθ′′θら′′′s, C. ρrrb′sc′′,S

och C.ρ αノ′, tycks vara indelad i tva skilda pC‐

rioder. Dcn fёrsta pcriodcn intraffar pa fё rsom_
maren kring juni mcdan dcn andra kommer pa
sensommarcn cllcr h6stcn Dctta fё rhillandc kan

med stor sannolikhet tolkas som en parnings― och

agglaggningsaktivitet  pa  fё rsommaren  och
kl,ckning och uppsёkande av ёvervintringsloka‐

ler pa sensommarcn och hё sten. Hos cοαrcra‐

′frs‐ gruppcn, har representerad av ε. ρα′frsrr′s

och C. たο″gsb′″g′ rtsis, ar aygaktiviteten mer

sammanhangande med maximum underjuli br
C. ρα′rrsr″ Is och under augusti fOr C. たο7tgs―

わ′′
=′

″sFs.
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Seasonal distribution of the conected specimcns The catches from an trapS used have been put together
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Recenslon

I′ls′ cr力′7770εッras_D′ ッ′′ορ′ηι″′,∫or771S,ルイ′,C―

ri072S,α 71″ r`ε力″′9′ιs(A.P.Gupta,ed).Cam―
bridgc Univcrsity Press, 1979. X + 614 sid.
ISBN 0 521 22364 4.£ 4000

1d6n till dcnna monograrl kommer frin den XV
intcrnationclla entomologikongressen(Washing―

ton, 1976),dir ett av specialsymposicrna agna_

des blodcener. Fem av bokens kapitcl ar omar_

betningar av fё redrag som hё ls vid dctta sym―

posium,resten har skrivits av sarskilt inttudna

spccialistcr Totalt har 23 personer medverkat,

flcrtalct mycket namnkunniga. F6rutom rcdak―
tёren A. P. Gupta, kan bland de mera kanda
namnas ch.Gr6goire,J.C.Joncs,N A.Rat―
cliffc,M Shapiro och W.Bo Wigglesworth.

Boken omfattar 22 kapitel sammanhillna i″ ra

avdelningar Den fё rsta,kanad''utveckling och

differentiering'',omfattar 82 sidor och i tre kapi‐

tel presenteras blodccncrna undcr embryonal
och postcmbryonal utvecklingsfas, blodcclls―

bildandc v,vnadcr samt blodcenernas fOrё kning
''Form och struktur'' ar titcin pa dcn andra av―

dciningcn(217 sid.).Dcn omfattar″ ra deSkrip‐

tiva kapitel, vilka bchandlar blodccllstyper,

blodcellernas flnstruktur,membrancr och mem―
brankopplingar vid inkapslingsreaktioncr samt
odling av blodcener. Dessutom ingar har tre
mera resonerande:tva kapitel om meningsskib‐
aktighetcr, dcls betriffande koagulocyten och
dcls avsccndc blodcenstypCr,samt ett om vagar
och fangropar vid studict av insekternas blod―

ccllcr.Tre● e avdeiningen,med den korta be―

teckningen''Funktioner'',omfattar 6 kapitel och

224 sidor. Har belySes blodcellernas betydelse

fё r inscktcns tillvhxt och utbildandct av konnek‐

tivvavnad, dcras engagemang i forsvar och dc―

struktion resp syntcs,upplagring och sckretion,

samt fёrandringar i blodcclspopulationcr. Av―

deining IV (6 kap, 74 sid), betitlat ''Tcknik'',

tar upp idcntiflkation, teknik fё r studiunl med

buSnlikrOskop och elektron■ likroskop,diffcren―

tialrakning, bcsthmning av blodvolym samt ett

antal histoke■ liska metoder.Har kan man ocksa

rlnna en diskussion kring tekniker och deras an―

vandbarhet.Boken avslutas med tvl indices(14

Sid.): ett taxonomiskt register och ett hmncsre―

gister

Det ar inte nagon lhtt uppgift att redigcra ett

arbcte om inscktsblod.Amnet ar kOntroversiellt

och uppfattningarna om antalet centyper och dc‐

ras uppkomst och differentiering gar vitt isar

Elektronmikroskopister sarskiber t ex farre ty―

per an de sOm arbetar med konventionell luS‐

mikroskopi Cupta har ocksi skridit till verkct

mcd varsam hand. Redigeringcn inskranker sig

till att g6ra de olika kapitlen typograflskt cnhct―

liga och nigot f6rsё k t‖ l innehansmissig sam―

ordningお rckommer a Dctta har mcdbrt att
vissa amnen bchandlas i flera kapitel D/1an kan

exempelvis lasa om b10dccnsbildandc vavnader
pa″ ra。lika stanen och likaledcs behandlas in―

kapslingsproccsscn under ″ra Olika rubriker

Koagulationen presentcras i tre skilda kapitcl

och samma g'ller fё r blodcellstypcrna Varic

kapitcl har sin egcn littcraturlista,v‖ ket ledcr till

att manga arbeten fbrtccknas pl ctt iel‐ tal st,1-


