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Recensioner

Gilbert, P. & Hamilton. C. J. 1983. Enromology.
A guide to information solrrc?s. Mansell Publish-
ing Limited. Pris f 18.00.

Ner amatOrentomologens ytliga och allmenna in-
tresse dverger lill ett melmedvetet studium av in-
sekterna, eller nar dcn ungc zoologistudcntcn bc-
stemmer sig fdr att agna sig eI cntomologisk forsk-
ning. infinner sig frigor av typcn: Var och hur fin-
ner jag ratt litteratur? Var kan jag finna samlingar
med typexemplar? Var kan jag kdpa speciallitte-
ratur, materiel. levande eller preparerat material?
Vilka ftireningar finns? Svaren eller rattare sagt,
en viigledning till svaren pi dessa fr6gor har Pame-
la Gilbert och Chris J. Hamilton sammanstdllt i en
trevlig liten bok. Pamela Gilbert iir tidigarc (1977)
keind som forfattare till den mycket anviindbara
boken "A Compendium of the Biographical Lite-
rature on Deceased Entomologists" (se t ex Ann.
ent. fenn. 47( 1981): 32).

InnehAllct zir uppdelat pi itta kapitel. I det inle-
dande kapitlet beskrivs cntomologins utveckling

och historia. grundandet av fdreningar och sall-
skap, aldre litteratur och forekomst av insekter i
litteratur och konst. Foljande kapitel behandlar
taxonomi och nomenklatur, vilket innefattar upp-
gifter om litteratur sasom kataloger. bestimnings-
verk, faunor, trivialnamn. uppslagsverk och
ordbocker. Dct trcdjc kapitlct behandlar labora-
torieodling av insekter. insamlingsmetoder och
-etik, viktiga samlingar, Icverantdrcr av maleriel
och matcrial, fotografering, illustrationer och illu-
strationsklllor.

I ett omfattande kapitel pi 79 sidor behandlas
den entomologiska litteraturen. Her listas 250

tidskrifter med uppgifter om innehall, utgivning
och adress samt b6cker och oversiktsarbeten over
speciella iimnesomriden. Det fdljande kapitlet
beskriver litteratursrikningens hjalpmedcl sasom
rcfcrattidskriftcr, mcdlemsblad ("Newsletters").
datahaser, hibliotekskataloger och l2tl st viktiga
bibliotek med uppgifter om innehAll. De foljande
tvA kapitlen beskriver hur man h6ller sig i jour
med litteraturen och forskningen och fortecknar
34 sammanslutningar som ger ut Newsletters, 5 st
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konferenskalendrar, 106 entomologiska siillskap
och f<ireningar samt bio- och bibliografier. Det sis-

ta kapitlet behandlar allm:in service sisom over-
settning, biforskning och biologisk bckhmpning.
Boken avslutas mcd clt indcx pe 23 sidor. Littera-
turreferenserna. namn pi fdrcningar, bibliotek
etc har numrcrats i ldpandc foljd. vilkct grir inne-
hillet mycket leltiivcrskedligt. Totalt finns 1 305

sidana listade- alla med divcrsc viirdefulla kom-
mentarer. Bokens innehill tiicker alla viirldsdelar.

Bokcn 5r ingalunda cn fullstandig fiirteckning
over tidskriftcr. bibliotck ctc. och dct har ej heller
varit frirfattarnas avsikt. utan cn viigledning till
olika informationskiillor och som sadan mycket
anvindbar. Jag tror diirfor att boken kommer att
finna sin sjiilvklara plats i institutionsbibliotek (se-
viil entomologiska som allmdnna zoologiska), som
introduktion till forskarutbildning i entomologi,
och hos den seridst verksamme amatOrentomolo-
gen.

Ulf Carlberg

Chv:ila, M., 1983. The Empidoidca (Diptera) of
Fennoscandia and Denmark. I I. General Part. The
Families Hybotidae, Atelestidae and Microphori-
dae. Farna Entomologica Scandinavica 12. 281 s..
639 fig. Scandinavian Science Press Ltd.. Klam-
penborg. Pris 200 D.kr (med abonnemangsrabatl
140 D.kr).

Den foreliggande volymcn anslutcr som cn andra
del om dansflugor direkt eftcr volym 3 (1975) i

samma serie och av samma forfattare. Dcn tidiga-
re volymen hadc rubriccringen "Thc Tachydromi-
nae (Dipt. Empididac) ...". Anlcdningen till den

Zindrade rubriksiittningcn ar att de flugor som vi
traditionellt klassificerat som familjen Empidi-
dae, dansflugor, vid tilliimpning av den fylogene-
tiska taxonomins principer mist splittras i fyra se-
parata familjer. Den underfamilj Tachydromiinae
som fiirdighehandlades i den f<irsta volymen bil-
dar diirmed en delgrupp av samma rang inom fa-
miljen Hybotidae, vars bida civriga underfamiljcr
tar det huvudsakliga utrymmct idcn nya volymen.
Diirtill behandlas hir tvA andra nysiirskilda famil-
ler, Atelcstidae och Microphoridae, sammanlagt
18 sliiktcn och 48 nordiska arter. Hdrmed aterster
fortfarande presentationen av den stdrsta art-
miingden, familjen Empididae s. str.. innehillan-

dc clc typcr av dansflugor, som brukar vara i ni{gon
min bckanta ocksii utanfor dipterologernas lcd.

Dctta ar cn avvikandc dcl av Fauna Entomolo-
gica Scandinavica, gcnom att den allmiinna delen
(s. l3+5) iir ovanligt omfingsrik. Denna bestAr
bl a av en ingiende och rikt illustrerad jiimforande
morfologisk presentation och av en huvudsakli-
gast darpe grundad kladistisk analys resulterande
i uppdelningen av dansflugorna i dessa 4 familjer,
vilka som sAdana ocksA utforligt definieras. Som
Chv6la niimner har det under de tvi senaste ir-
tiondena genom flera specialisters arbeten statt
klart att den gamla gruppen dansflugor utgor en
onaturlig, parafyletisk enhet. Tiden var nu alltsi
mogen att dra de praktisk-systematiska konse-
kvenserna av denna insikt. Det ar bara att instam-
ma i Chv6las forhoppning att den nya systemati-
ken skall fi allmint erkannande och tilliimpning.
Praktisk systematisk ar inte llngre bara en drag-
kamp mellan splittrare och hopklumpare, drivna
mer av personlig liiggning iin av objektivt accepte-
rade handlingsregler. Att systematiken kan riske-
ra att bli mindre lAttlerd och "praktisk" 6r ett pris
man fir ta. En fylogcnctiskt riktig systematik ger
nycklar till nya sanningar inom m6nga fiilt av b6de
tcorctisk och tilliimpad biologi.

De typcr av dansflugor som hehandlas i dcn nya
volymen dr overvigande ganska smi och oansenli-
ga arter, oftast upptradande ifeltskiktet inagot
fuktiga biotoper. De ar overvagande rovlevande
som fullbildade flugor. Ett getfullt biologiskt fe-
nomen som friretes bland dessa djur dr svirmning
och dansflykt helt utan samband med paming.
Parning ifrirening med danssvarmar begriinsar sig
bland dansflugorna till Empididae s. str. Urevolu-
tioniirt ekologisk-etologiska aspekter och for ftir-
djupad fdrstielse av svlrmning som allmint feno-
men bland insekter bjuder siikert dessa smiflugor
mcij lighet till spiinnande uppteckter.

De flesta arterna litcr sig tillfredsstiillande be-
stammas aven med tidigare litteratur, framst Col-
lins bcarbetning i British Flies (1961). Men Chvri-
las arbete innebiir en genomgripande revision.
Lectotyper designeras t<ir mAnga arter. Tve arter
av Oe dalc a beskriv som nya. Bestdmningsschema-
ta, artbeskrivningar och illustrationer prdglas av

klarhet och konsekvens och hiller foredtimligt
h<ig klass. Nu v[ntar vi bara pi att fi iiven de mer
populiira "riktiga" dansflugorna tillgodosedda i
vir nordiska faunaserie !

l-ars Hedstrdnt


