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dade skalbaggcn. som cj kunnat ta sig ut ur l6dan.
Denna hade jag cj inspcktcrat pi mer en ett ar,
dock som vanligt bcsprutat med skyddande in-
scktmcdcl sommarcn innan.

Hur hade nu dngcrhonzrn gaitt tillviiga for att
srirja frir artcns fortlcvnad och lyckats diirmed?
Aggen, sannolikt flera, hade tydligen fiists anting-
en redan pd skapdorren eller innanfor denna och
de nykliickta, m),cket r0rliga smilarverna, av vil-
ka kanske bara en <iverlevt, hade lyckats triinga in
i lidan och ddr genomgi full utveckling. Spir av
ilggskal kunde trots minutiris undersrikning cj
uppdagas. Den enda mojligheten for cn myckct li-
ten larv tycks ha varit vid negol av glaslockcts
horn, dir anslutningcn fals och sk6ra zir minst full-
standig eller mojligcn kan locket ha varit nAgot

slarvigt pisatt, som jag vid isynen av frirstorelsen
med ett lager av exkrementer och gnagavfall pi li-
dans botten glcimde unders<ika. Onekligen verkar
det nistan otroligt att en skalbagge med de sinnes-
organ den besitter kunnat "veta" att det fanns nA-
got atbart innanfor den stangda skipd<irren och
sedan med framg&ng genomf<irt invasionen. Detta
btir i hus med den svarutrotade ingern mana till
oflare f<lrekommande inspektion av samlingen el-
lcr lidornas besprutning itskilliga ginger under
iret med inse ktmcdcl. om man litar pi dctta som
skydd.

'fhure Palm, clo Hederstri)m, Miister Nilsgalan I ,

S-21 I 26 Malrnd, Sweden.

Recen sioner

I sjii och 6

Mandahl-Barth. C. 1986, Vad jug finner i sj) och
ri. -5:c revidcradc upplagan. Norstedts, Stock-
holm. 117 sidor, 64 fiirgplanscher. ISBN 9l-l-
864012--5. Ca-pris inkl moms 97:-.

I vatten finns det fisk - och fiskmat. De vattcnle-
vande insekterna och de andra evcrtebraterna bc-
traktas oftasl ur fiskcns synvinkel. De ar nyttiga
dA dc goder fisken som vi kan fAnga och hta. Dock
kan dcssa smikryp 6vcn bctraktas ur natursvdr-
marcns perspektiv, och varje liten damm blir di
full av liv och mysterier. DctIa myller av liv samlas
ofta under kollektiv-bcgrcpp som "vattulusa" och
for den som vill gi liingrc iir det svdrt att finna vet-
tig litteraturvagledning. En lhmplig inkdrsport [r
den lilla limnologiska klassikern Vad jag finner i
sjri och i, som nu utkommit i en 5:e reviderad upp-
laga. Pi fiirgplanscherna i denna bok finns repre-
sentanter f<ir de flesta vattenlevande smikryp,
och i textdelen finns uppgifter om forekomsl och
levnadssdtt. Originalet ar danskt och arturvalet
ter sig nagot exotiskt. etminstone for den norr-
liindske lasaren. Textdclcns utbredningsuppgifter
zir klart vilseledande di viildigt minga av de i Sve-
rige mycker sydliga arterna betecknas som all-
manna. Faran med en sin hiir bok iir ju att man
tror sig kunna identifiera arter med dess hjiilp.
Med det begrdnsade urvalet ar detta naturligtvis
omtijligt, och det borde klarare framgi att de flcs-
ta av de avbildade artcrna dr representanter fdr
artrika och sviridentificradc gruppcr.

I f<irordet till dcn nya upplagan anges att ds ve-
tcnskapliga namncn har moderniserats. Detta
stammer endast i undantagsfall, och m6nga av de
anvdnda namnen iir ej liingre i bruk. Vem vet idag
vad Corixa geoffroyi, C. hieroglyphica, Haemonia
equiseti eller Nemouru variegata avser? Fclstav-
ningar har i minga fall fatt fdlja med till den nya
upplagan, bland dagsliindorna EcdyurLLs och Siph-
Lurus.

De viktigaste framstegen som tillkommir ar
miittangivelser i direkt anslutning till fargplan-
scherna, en modernisering av den systematiska
Oversikten, samt en uppfraschning av litteraturtip-
sen. I min mening inneber detta att de som har ni-
gon av de tidigare upplagorna harmycket smi skiil
att inhandla den nva.

Aven den erfarne limnologen hittar ibland n6-
got udda kryp och di kan denna bok vara oumbir-
lig. Till sist vill jag varmt re kommendera ctt ner-
mare studium av de fantasieggande svenska art-
namnen som hiir tbrekommer - trattsilnatbygga-
re, sippervattenmygglarv osv.

Ander.s Nilsson

Praktverk i nyutgiva

Culot. J. 1986. Nocruelles et Gdomitres d'Europe.
Volwne I. Reprint edition. Apollo Books. Svend-



borg. ISBN 87-88757-04-8. Pris 690 DKK vid be-
silillning friin forlaget (Lundby,vej 36, DK-5700
Svendborg, Danmark). Ytterligare tre volymer
utkommer under 1987 och kop av samtliga kan ske

till rabatterat pris.

Varje systematiskt arbctande lepidopterolog med
intresse for Europas Noctuidae och Geometridae
har nigon gang behovt konsultcra detta arbete,
utgivet i original 1909-1920, som behandlar alla di
kinda europeiska arter. Arbetet iir uppdelat i tvA

riitt beh6ndiga volymer fcir vardera familj. Det ut-
marker sig fOr stor vederhaftighet i identifieringen
av arterna och deras former. Darutover finns nag-
ra nya taxa beskrivna. Vad som dock framfdr allt
gdr arbetct uppskattat zir de fiirglitografiska plan-
schcrna efter forfattarens milningar, som allmdnt
anscs utgora ctt odvertrAffat mesterverk i nog-
grannhet och sziker kiinsla for nyanserna. Arbetet
ar naturligtvis. liksom alla andra dldre arbeten av

liknande slag. numera delvis ovcrspclat, dels no-
menklatoriskt efter tillkomsten av dc internatio-
nella nomenklaturreglerna. och dels systematiskt
etier uppt;ickten av en stor miingd nya arter och
uppdelningen av andra tillfoljd av fordjupad kiin-
nedom av formernas geografiska utbredning och
de sekunddra genitalorganens byggnad. Varfor
arbetet recenseras just nu beror pi att en facsimi-
leutgiva befinner sig under utgivning, sakert ef-
terllngtad av mAnga, di originalutgivan ytterst
sillan forekommer pi den antikvariska bokmark-
naden och i forekommande fall till skyh<iga priser.
Hos oss finns originalutgAvan endast pa de storre
univcrsitetsbibliotcken. Av utsinda prover att d6-
ma iir nyutgivan fullt likvlrdig originalet.

Erik von Mentze r

Ny jordliiparfauna

I-indroth, C. H.. 1985-1986. The Carabidae (Co-
leoptera) of Fenno:;candia arul Denmark. DeI I
och 2. Fauna Entomologica Scandinavica 15. 497

s. 514 fig, 8 planscher. E. J. Brill, Leiden & Scan-
dinavian Science Press Ltd., Copenhagen. Pris/
tlcl 80 NGL, mcd abonnemangsrabatt 56 NGL.

Dc sedan liinge efterlingtade volymerna om jord-
lopare i serien Fauna Entomologica Scandinavica
har nu kommit. Genom Carl H. Lindroths bort-
gang 1979 fick volvmcn slutfriras mcd hjiilp av fle-
ra specialister. Di det for jordloparna redan finns

Recensioner 61

svensk bestdmningslitteratur (Svensk insektsfau-
na del 9, 1961, C. H. Lindroth, Entomologiska
foreningen Stockholm), kan det tyckas onddigt
med ytterligare bocker. Den nya faunan omfattar
dock hela Norden, vilket inneber att betydligt fler
arter finns med. Dessutom har utbredningsuppgif-
terna aktualiserats och negra for landet nya arter
finns ocksi med iden nya faunan.

I inlcdandc kapitel redogtirs for jordloparnas
hyggnad och karaktaristik. En kort bcskrivning
gors av hur larverna kdnns igen, dcssa kommer
dock att behandlas i ytterligarc cn tredje volym.
Lrisaren fir ocksl cn kort glimt av ildre verk, sys-

tcmatik, nomcnklatur samt gcncrell utbredning
av jordlopare i Norden. De "obligatoriska" ka-
pitlen om avlivning, montering. odling, allmiin
biologi och insantling finns naturligtvis med. I ett
speciellt kapitel behandlas etiketteringen. vilket
ir bra f<ir nyborjaren. F<ir bestiimningen ges rid
om vilken typ av utrustning som behovs och vilka
sldkten som ir speciellt svira samt hur genitalie-
preparering utfors.

De inledande kapitlen f6ljs av en sliktnyckel
vars upplliggning ar negot iindrad jiimfort med

den iildre faunan. I den nya nyckeln anges ocksi
vid varje siffra varifrin man kom. vilket innebir
att man snabbarc kan ga bakit i tabcllen och kon-
trollcra var fel vid bcstdmningen har begatts. detta
iir bra(!). Daremo( saknar nyckcln sidhiinvisning
t ill slektena vilkct skulle underl6ttat anvendandet.
Nyckeln komplettcras av ett rikligt bildmaterial
som unde rldt tar bcstiimningcn.

SlAkttabellen hryts mot slutet av [l sl utmarkta
fiirgplanscher. Personligen tycker jag att dessa

kunde placerats mellan sliikt- och artnycklarna.
Cenom dessa otroligt valgjorda planscher finns
habitusbild pi varje sl[kte. en stor tdrdel jAmfdrt
med den ildre faunan.

Resten av volymerna upptas till storsta delen av

nycklar till arterna. Lustigt nog har man inte foljt
dcn nya klassifikationen (frin Erwin & Sims 1984)

som finns redogiord for pi sid 23. utan nyttjar un-
gefiir samma uppliiggningsom i dcn gamla faunan.
Detta innebir bl a att Trachypachinae behiLlls

som underfamilj fastin den numera anses vara en
egen familj. Slilktet Rlr_ysodes behandlas i ett ap-
pcndix som cn famili trots att det numera anses gt
in under jordl(iparna. Vid artbcskrivningen av

Pterostichus nigrlta nlmns att artcn anses besti av

tve arter. Det redogOrs ocksi for arternas utbred-
ning men ej hur man skiljer dem it, en klar
brist( !).
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Den nya faunan har fett ctt utsiikt bildmaterial
av detaljer som komplement till nycklarna. Fler
genitaliebildcr underlattar bestiimningen, spe-
ciellt giiller dctta de artrika och manga genger
svArbestiimda bcmbidierna (strandjordkiparna).
Personligen tycker jag att nycklarna till Agonum-
och Amara-artcrna kunde berikats med fler geni-
taliebilder. Till manga av sldktbeskrivningarna
har ocksi fogats en svartvit habitusbild. Samma
art finns ofta avbildad pA planscherna, och det ha-
de varit battre om de svartvita bilderna fitt kom-
plettera fergplanscherna se att totalt sett fler arter
avbildats.

I slutet av varje volym finns utbredningstabel-
lerna. Denna uppliiggning motiveras av att voly-
merna utkom med ett irs mellanrum. Naturligtvis
5r utbredningsuppgifterna mcra aktuella dn iden
eildre faunan. Gcnom att bokcn omfattar iiven v6-
ra grannldndcr crhirlles en god bild av varjc arts
utbrcdning i Nordcn.

Litteraturhdnvisningarna i sliikt- och artbe-
skrivningarna ir sparsamma. I den relativt inne-
hillsrika litteraturlistan i slutet av volym 2 saknar
jag nAgra viktiga arbeten. I registret har slaktnam-
nen inkorporerats med artepiteten och dven gam-
la artepitet finns med, detta er bra(!).

Sett som helhet utgrir faunan ett virdefullt till-
skott till litteraturen om jordldparna. Aktuella ut-
bredningsuppgifter finns pA alla i volymerna upp-
tagna arter. Viktiga kompletteringar vad gillcr
bildmaterialet har gjorts jiimfdrl med den iildrc
faunan och fiirgplanscherna rir som tidigarc
nAmnts utmairkta. Ftir den specialintresscrade ut-
gdr boken ett vardefullt komple mcnt till den gam-
la faunan, di dcn bl a upptar alla iSverige hittills
funna artcr och presumtiva invandrare. Fdr ny-
brJrjarcn och dcn mer allminintrcsserade e ntomo-
logen dr bidc sprdket och prisct till nackdel. Till
dessa entomologcr vill jag nog rekommendera

den svenska faunan (Lindsoth 1961 ) som iir betyd-
ligt billigare och som man klarar sig lingt med.

Ola Nilsson

Mer om blomflugor

van der Goot, V. S. 1986. ZweeJiliegen in Kleur.
Amsterdam. 24 sidor. Pris 13.50 Hfl, cirka 3-5 kr.
Bestiilles frin Koninklijke Nederlandse Natuurhi-
storische Vereniging, Burg. Hoogenboomlaan 24,
1718 BJ Hougwoud, Nederlinderna.

I detta lilla hiifte har fdrfattaren samlat n6gra
uppsatser om blomflugor samt tagit in firgbilder-
na friin "De danske svirrefluer" (Torp, E. 1984)
och fdrsett dem med kort text. Det vdsentliga med
haftet ar dock att det innehiller tilliigg och rlittel-
ser till "De zweefvliegen van Noordwest-Europa
en Europees Rusland" (van der Goot, V. S. 1981),
vilken anmzildcs i Entomologisk Tidskrift 1985.
sid 131.

Violovitsh. N. A. l9lt3. Siberlan Syrphidae.Novo-
sibirsk. I engelsk Oversattning och bearbetning av
van der Goot, V. S. och Verlinden, L., Amster-
dam 1986. 228 sidor. Pris 20 l{fl. cirka 60 kr. Be-
stalles fran Instituut voor Taxonomische Zodlogie
(Zocilogisch Museum), Universiteit van Amster-
dam, Plantage Middenlaan 64, l0l8 DH Amster-
dam. Ncdcrlzindcrna.

En begriinsad, stencilerad upplaga av detla vcrk
fiireliggcr nu och vidgar ddrmcd vira vyer yttcrli-
gare vad giillcr blomflugorna. lnemot 700 artcr
beskrivs i lcxt och bilder samt i utforliga bestam-
ningsnycklar. Minga av virt lands syrphider tinns
uppenbarligen iiven iden sibiriska faunan och hit-
tas silunda i denna bok. I text- och figurkvalitd
overensstAmmer denna hok vAl med van der Coot
1981 (se ovan).

lngernar Stntne

Fiireningsmeddelanden
Riksforeningen
Till Svcrigcs Entomologiska Forening :ir
ncdanstasndc lokala enlornologiska fdreningar
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Ordinarie styrelseledamotcr: Ola Nilsson,
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Gtiran Andcrsson. Gotcborg, 'l'homas Falk. Sala,
Bengt-Olof Landin, Lund. Ingcmar Strurve, Es-
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Supplcantcr: Bjorn Cederberg. Mora (ordf.).
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Douwes, Lund, Lars Hcdstriim, Uppsala. och
Lars-Ake Janzon. Stockholm.
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(huvudrcdaktrir frir Entomologisk Tidskrift).


