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Sahl6n, G. 1985. Suerige.s trollsliindor (Odondta).
Faltbiologerna. 151 s, 46 fig + 63 utbredningskar-
tor. Pris 60 Skr.

Denna bok inleds av en presentation i bild av bide
de vattenlevande larverna och de fullbildade troll-
slandorna. Darpi foljer ett avsnitt om byggnad
och livscykel, avsett som en liten introduktion.
Vad byggnaden betriiffar, si ir introduktionen
otillracklig. Huddmsning fcirekommer hos alla
leddjur, just hos odonaterna inneblr den en bety-
dande forindring av bide anatomi och fysiologi
vid civergingen fren vatten- till luftliv. Kopula-
tionsorganets sdregna placering omtalas, men
dess olika delar och dessas funktion berdrs icke.
Organet ir artspecifikt utformat. Egendomligt ar
ocksa att forf. hiir ej namner att anisopter-hanen
har 3 analbihang medan zygopter-hanen har 2 par,
ett byggnadsdrag som skiljer de blda underord-
ningarna. Huru djuren nu uppfdra sig vid parning-
en och iiggliiggningen iskidliggors med bildrik
text.

Kapitlet om vingribborna och deras namn ar
behovligt. Odonaterna uppvisar en mangd syste-

matiskt viktiga olikheter i ribbornas forlopp och
f6rgrening. Texten foljs har av ett urval bilder.
Forf. sticker in 2 sidor om trollslandornas utveck-
lingshistoria med ett stamtrad. De diir upptagna
vetenskapliga namnen sager ingenting om insek-
terna, och stamtradet behover en fcirklaring.

Hirefter foljer bestiimningsnycklarna med de

for larverna ftirst. Nycklarna 6r bra utformade.
Fcirf. har gjort en sammanstiillning pe kennetec-
ken hiimtade ur litteraturen, men ei utnyttiat allt.
P g a den fcirefintliga variationen i storlek och

antal taggar, utskott, borst, samt galbladens

monster kan man vid bestdmningen ej fdrlita sig
pe ett enda kiinnetecken och bor helst ha jiimfd-
relsematerial till hands. Bilderna ar talrika och
6verskAdliga. Di det gAller nycklarna fOr imagines
kan man anvenda sedan lange kAnda klinnemdr-
ken. Det hade ej heller varit negot fel att ta med
dnnu fler, t ex vingmarkets och bakvingehcirnets
form och hanliga yttre genitalia (fcir fler arter).
Den intresserade samlaren kommer snart att upp-
tacka att odonaterna har vackrare fArger an man
vantat av texten. Detta giiller vil siirskilt aeshni-
derna. Hos mAnga arter ar ogonfargen m I m olika
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hos kdnen. och detta kan ge b6de art- och konska-
raktar. En Aeshna-hanes <igon iir verkligt skdna.

Ja, bilderna i boken hr alla tecknade och mesta-
dels bra. De utgor en viisentlig del av nycklarna,
sarskilt me niimnas Fig. 20. Det iir glldjande att
mojlighet getts att medtaga sa rikligt med bilder,
men lite text behovs ibland. Atskilliga bilder kun-
de ha gjorts mindre, siirskilt de 30 av aeshniderna,
vera stOrsta arter. SA kunde utrymme ha vunnits
ftir bilder av coenagrionid-hanarnas analbihang,
som ager viktiga artkaraktiirer.

Sverige har 54 inhemska arter, dessutom har en
sisom vandrare hittat hit. Forf. har framsynt nog
upptagit 8 andra som mdjligen kan pAtriiffas hiir.
Av dessa finns 2 i Finland, och Sympetrum nigre-
scens anges som forekommande i Norge. Denna
kan icke betraktas som en god art utan ar en
melanistisk form av S. striolarum. Jag har kommit
till denna uppfattning efter en grundlig studie av
denna arts variabilitet. Som ersattare kan den i
Lettland fcirekommande Sympecma paedisca fo-
reslis. Utbredningen belyses av kartor, en fdr var
och en av de 63 arterna. Tydligtvis har fcirf. ej
utnyttjat alla publicerade svenska fyndlistor, och
litteraturforteckningen iir i detta avseende ofull-
standig. Fyra artiklar om odonatfynd pi Island iir
medtagna; Island har ingen egen attt O hetrum
coerulescens uppges fdrekomma "mycket spora-
diskt" i Sverige. Den iir ingalunda tillfiillig i virt
Iand. Frekvensuppgifterna ge intrycket att de till
en del iir grundade pi lokala eller temporira fcir-
hillanden.

Kapitlet om insamling. preparering m m 5r syn-
nerligen utfcirligt och ger minga bra anvisningar.
Man kan faktiskt f<ida upp larver utan att fdlja allt
vad hiir siigs. Jag menar liksom frirf. att det ar
fordelaktigt att hemfora fAngade exemplar levan-
de. De avlivas lhttast genom att man droppar van-
Iig eter pir huvud och mellankropp, vilket ger en
snabb d6d. Acetonbad av odonat i spiinnbriidet
verkar knappast bra. Aceton ?ir farligt ej blott f6r

djuret dA det tillhor de losningsmedel som litt kan
bli farliga fcir miinniskan. En blandning av lika
delar aceton och stark sprit ar lika bra, och duger
ocksi for bli flickslindor. Den gamla metoden att
med fin sax klippa upp bakkroppen och ta ut
tarmen ar ej dAlig. Efterdt miste snabb torkning
ske vid max 42'C. Forf. infciren delsvenska namn,
det finns flera 6ldre brukade. Han menar att det
gar latt att lara sig de vetenskapliga namnen pi 55
arrer. Utmarkt!

Man brukar nu satta in ordf<irklaringar allra
sist. S6dana iir behovliga iiven hiir. De saknas bl a
f<ir vingmiirke och skulderlinje. Nigra iir felakti-
ga, sisom "Paraproct: de tvi under bihangen i
spetsen av abdomen hos Anisoptera larver". Pa-
raproct ar namnet pA den tvAdelade elfte bak-
kroppsterniten hos insekterna. Friljaktligen finns
den hos alla odonater. Ett annat exempel: Nod iir
ej namnet pl "inbuktningen" i vingframkanten
utan pi den korta, grova tverribba som forenar
costa, subcosta och radius. Dessa exempel och
andra ondmnda visar att fdrfattarens kunskaper i
entomologi ir begriinsade.

Litteraturlistan ar inte sa liten, och bristen pA

svenska faunalistor har redan namn6. En tillfdr-
Iitlig handbok i entomologi bcir vara med, t ex H.
Weber, Grundziige der Insektenkunde (flera upp-
lagor). Efter litteraturforteckningen nimns som
bra b6cker for nyborjare Chinerys Nordeuropas
insekter och Insekter som hobby. Jag uppmanar
livligt nybOrjaren att studera de allmanna och inle-
dande kapitlen, lhrorika for alla som vill lira kin-
na insekterna.

En ny bestiimningsbok for vira Odonata ar val-
kommen och beh<ivlig. Med dess hjiilp kommer
samlaren fort nog att lara sig artkannetecknen,
variationen, fingsttider m m. Boken b<ir viicka ett
6kat intresse f<ir denna insektordning, som i flera
avseenden ?ir unik bland nutidens insekter.

Kjell Ander


