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ar. Av andra vatteninsekter iin skalbaggar Ster-
fanns itskilliga skinnbaggarter och bland dem
oventat en stor klodyvelliknande art. Aven en och
annan spindel lockades fram till de starkt lysande
Iamporna.

F6r hjalp med bildmaterial tackar vi hjArtligt
Vingresor genom dess filmarkivarie Ivonne Jo-

hansson och Rune Axelsson, Sveriges Lantbruks-
universitet.
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Zahradnik, J. 19E5. Kiifer Mittel- und Nordwest-
curopas. Oversatt till tyska av Martin Rosch. Re-
daktionell bearbetning av lrmgard Jung och Die-
ter Jung. lllustrerad av Jarmila Hoberlandtovri
och Ivan Zpev'Ak. kompletterad med teckningar
av Jiri Zahradnik. 498 s., 782 avbildningar varav
622 i [irg. 20x l3 cm. ISBN 3-490-271l8-1. Paul
Parey. Hamburg och Berlin. Pris inbunden DM
5ll:-.

Populira, illustrerade handbocker om insekter
har alla den gemensamma svagheten att de. av na-
turliga skiil, omfattar ett begransat arturval. I den-
na bok har fdrfattaren valt att ta med ca 900 skal-
baggsarter, ihuvudsak vanliga arter med vid ut-
bredning. Dessa utgdr drygt 10 7" av det kiinda
artantalct inom regionen.

Bokcn inlcds traditioncllt mcd cn allmiin dcl
sorn bchandlar nrorfologi, utvcckling, lcvnads-
saitt. skadliga och nyttiga artcr. skydd av hotirde
arter samt insamling. preparering och f<irvaring av
skalbaggar. En enkel bestiimningsnyckel samt ha-
bitus-teckningar hjiilper liisaren till riitt familj.
D:ireftcr fdljer en systematisk del med de olika fa-
miljerna ( 105 st). Storlek, fiirg, systematik, vikti-
ga karaktiirer fcir artbestamning, artantal (i ver-

ldcn. regioncn). biologi och habitat behandlas Iiir
respektive familj. I anslutning till familjcbeskriv-
ningen tas negon eller nigra arter upp pe Iiknandc
sitt. Urvalet iir bra frir nordiskt vidkommande.
emedan sakert mer dn 90 (/o av arterna finns hos
OSS.

Ffrrgplancherna iir inte diliga, men jag har sctt
biittrc i and?a jiimforbara handbrjcker. Bokcn av-
slutas mcd ctt litet entomologiskt sakreBister. art-
rcgistcr samt cn tortcckning iiver i bokcn rrzimnda
viirdvdxter och andra substrat som skalhaggar ut-
nyttjar fdr sin utveckling.

tsoken utg6r ett vlrdefullt komplement for den
som t ex har anvAnt Nordeuropas insekter av Chi-
nery och nu vill ldra kdnna skalbaggarna bettre.
utan ansprak pa att fa exakt artnamn pa djuret i

handcn. Tyvdrr finns det ett antal fel i boken, om
iin intc sit allvarliga si dock fcirargliga mcd tankc
p:i att nybdrjarcn fcirmodligcn intc upptackcr
denr.

Fdr den som inte tvekar att kopa facklittcratur
pi tyska Ar detta naturligtvis en prisviird handbok
for minga kategorier skalbaggsintresserade.

Ake Lindetaw

Upprop

Jag arbetar med en revision av sliktet Gonocepha:
lum (Coleoptera: Tenebrionidae) i hela Afrika
och tar dirfcir tacksamt emot bestamt och obe-
stamt material som lin for studium.

G o noc e p hal u m - arterna liknar O p at rum s ab u I o -

sam och kiinns litt igen pe den tjocka jordskorpan
som i regel tacker hela kroppsytan.
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