
Andra intressanta arter

Fёr att ge en uppfattning om vilka fingster man

kan crhilla med句 ,lp av skalar eller rannor pl

myrmark tarjag har Ocksi upp nagra av de arter

som i ёvrigt erhё lls i ttillorna. Av de totalt 334

arterna ar bjande utё ver″α″α′″s″ FgrfrarsFs

nya fёr Norrbotten: Il'ど″οbFfrs slrb″ οrrr″ ″″s

Steph。 ,ノ44ρ′グザrr771 b″ αC力 pゞr′ ″fr′ ,l ssp.gy′ ′′″力α′′

Sahlb.,3′ b′ορ′′cr夕 s r′ 77′ b″OStrs Reitt.(tidigare

nordligast Upl)samt cα ″ρο′カピルs711arg′″
`′

′′s

Motsch(ockSa tidigare nordligast l」 pl).Tre arter

var nya fbr VasterbOttcn nanlligen E′ α′力″′s′αρ‐

ρο″′εJrs, Jリッグ″οb′′s s`ρ r′ 77′″′0″α′Fs Th. samt

Иr力

`ra sr″
α′7グ′′′′α Brd

Jordlё paren Pα ″αg′

“
s cr″χ′η″0″ L.,som ti―

digare i Norrbotten endast ar kand frin Lu‐

lel‐ trakten(C. H. Lindroth 1942)erhё nS i 2 cx.

vid Kalix och likasa i 2 ex. vid Angesbyn ouni

1969),medan jordlё paren Carα b〃 sc′ar力″α′″sL.
erh61ls i 6 ex.frin Vb och i2 ex.fran Nb

AnmarkningSvart nog erhё lls● ett enda ex.av

E′αρ力″夕s“′′gJ″ οslrs F. i de ёver 1000 proverna

trots att si var fanet i flera fall pa liknande bioto‐

per vid Kalix 1966 och 1967(Lundberg 1968)

Resultatet av dessa insamlingar bё r sporra
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ward University Press, Cambridge Massachu―
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F6rf. ar prOfessor i entomologi vid Barkcley

Universitetet, California. Han har tidigare i en

rad arbeten behandlat humlornas levnadsfё rhil―

landen.

Undersё kningarna,som redovisas i detta arbe‐

tc,har delvis utfё rts i hans lbraldrahem i Maine.

Fёrf. har sarskllt intrcsserat sig fOr hunllornas

energiomsattning,som utforskats med bl a fysio‐

logiska och biokenliska metoder. Boken har 12
kap. och 2 appendix. Kap. l innchaller kort
redogbrelse fё r humlornas biologi. I kap. 2-7
redogё res fё r matningSmetoder, energiomsatt―

ning m m. 1く ap. 8-1l behandlar narstaende ar_

ters rclation till varandra di det ganer p01lina‐

tion,insamling av nektar m m.Kap.12''Ecolo‐
gy and Coevolution'' 1,mnar uppgift om lokal‐

lorhallandena dar ttiltarbetena bedrivits i bl a

Aterfynd av jordldparna Chlaenius costulatus och Harpalus nigritarsis l5

andra samlare till att pr6va denna fingstmetod

och di aven i andra delar av Sverige. Vi har i

Lappland bl.a fatt den sallsynta jordlё paren

D′αε力〃α ακrF(ヽα Gyll.med ttalp av skilar och
rannor pa myrmark  Den vackra kortvingen
盗、,c`rοροr″∫ら′″g″οr力′ Hel16n har Thurc Palin

饉tti skllar N Uppsala(Palm 1965).Jag ar Ocksa

6vertygad om att aven exempelvis C力′α′77′IIS

クタαグ′Fsfr′ εα′″s Payk bё r ga att aterrlnna i sma_

land eller Vasterg6tland med samma ttngstme‐

tod.

Slutligen vin jag passa pa att tacka Ulf Bo―

str6m br attjag tttt disponera hans ttngstmate―

rial och iven behiHa detjag vantintresserad av.
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vitmarker med dess karakteHstiska vaxter sa_

som Ericaceer med flera slakten fё rekommande i

var■。ra rnen fOretradda av andra arter.Arbetet

inustreras lned diagram,tabeller,teckningar och

foton i svart′ vitt.

Appendix A innehaller redogё relse fёr hur

man haller humlor i kultur. Appendix B ar en

fё rteckning av nordamerikanska hunllor och
snylthumlor (Psirた y′夕s). Till denna hё r en

dubbelplansch i ttrg med hanvisning tili fё r―

tcckningen ёvcr de humlor och snyithumlor,som

flnns i Nord― och CentralameHka Boken avslu―

tas med en omfattande litteraturfё rteckning och

ett ordentligt register.

Fёrf. har fё rsё kt gё ra framsthHningen sadan

att icke blott specialister utan aven en intressc‐

rad allmanhet kan ha behallning av arbetet.Den

ar i f6rsta hand skriven fё r amerikansk publik.

Innehallct ar dock sidant att det kan vara av

stort intresse aven fё r ickc‐amerlkaner.

sr′′′α77E″′α71″ssο ll


