
Recensioner
Nytt om daggflugor

Biichli G. & Burla. H. Diptera Drosophilidae. lnsecta
Helvetica, Fauna 7. I l6 s, 216 figurer, 4 planscher (3 i
ferg). Schweizerischen Entomologischen lnstitut, ETH-
Zentrum, CH-8'092 Ziirich. SFr 20:-.

I faunaserien Insecta Helvetica har den fdrsta
Diptera-delen utkommit, f<irfattad av de tvi viil-
kiinda drosophilidforskarna Biichli och Burla.
Den behandlar alltsi daggflugorna (inkl. banan-
flugorna), Drosophilidae. Arbetet, som iir pi tys-
ka, inleds med korla avsnitt om biotoper, narings-
satt, uppfddning, preparering, faunistisk ekologi,
taxonomiskt anvdnda karaktiirer m m. Det mor-
fologiska avsnittet 5r kort och klart, alla anvinda
strukturer iir tydligt och klart illustrerade.

Huvudavsnittet utgdres av bestiimningstabeller
och korta kommentarer till de behandlade sliikte-
na och arterna. Tabellerna iir rikligt illustrerade
med enkla, goda bilder; oftast ar bAda alternati-
ven ien jiimforelse avbildade och bilderna finns pi
samma sida, som den text de skall fortydliga. Om
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en karaktar anvands pi flera stallen, upprepas de
aktuella bilderna se att man slipper bliiddra fram
och tillbaka fdr att hitta dem. Kommentarerna in-
nehAller inga beskrivningar men ger ibland ensta-
ka uppgifter och jimfcirelser, som kan styrka iden-
tifieringen, och bestir huvudsakligen av biologis-
ka notiser och utbredningsuppgifter. Fiirgplan-
scherna ger 12 virdade habitusbilder och l2 ving-
bilder avslutar.

Faunan er fdredtimligt uppstiilld och illustre-
rad, nog det basta jag sett ner det geller flugor, och

den bor mojliggora even for nyb6rjaren att be-

stimma drosophiliderna, iiven om det naturligtvis
krevs en del iivning att igenkiinna vissa bilder hos

exemplaret. Dissektionen av genitalierna kriver
ju ocksi ovning.

Boken tiicker inte helt den svenska faunan. Alla
vAra 8 sliikten och 15 av 16 underslikten finns med

samt 44 av vira 55 arter. Det er framst ett antal
nordliga former som saknas.

Hugo Andersson

Knulfr f6r insekter 2

Fiiltbiologerna. 19t!6. Knufla fdr insekter. Del II - Om
insekternas ekologi och evolution. 199 s. Boken kan be-
stellas frAn Fdltbiologema, Box 6A22, l9l 06 Sollentu-
na, tel. 08-754 46 ,10. Pris: rl0 kr f<ir medlem i SNF eller
Feltbiologerna. annars 64 kr.

I och med utgangen av 1986 iir Fiiltbiologernas in-
sektsknuff <iver f<ir den hiir gingen. Ett flertal in-
sektskurser har ordnats runt om i landet och fyra
bricker har man givit ut. Fdrutom de allmiint hlll-
na "Knuffa"-bcrckerna (tvri delar) har det blivit en
bestiimningsbok 6ver svenska trollsliindor och en
dver svenska hoppriitvingar.

Medan "Knuffa f<ir insekter Del I" beskriver de
olika insektgrupperna handlar del II om insekts-
ekologi. Del II iir skriven av samma fdrfattarteam
som skrivit del l, men i del II har man hdjt ambi-
tionsnivAn, och boken iir skriven med en tydlig po-
puliirvetenskaplig ansats. Det iir ingen liitt uppgift
fdrfattarna givit sig i kast med och med tanke pi
att de enligt egen utsago inte iir "proffsentomolo-
ger" iir det ett ftirvinansviirt fint resultat de har
presterat.

"Knuffa f<ir insekter Del II" s<inderfaller inne-
hAllsmiissigt i tvl delar, iven om detta inte marke-
rats av fdrfattarna. Den fdrsta delen (ungefiir en

fjiirdedel av boken) behandlar allminna ekologis-
ka och evolutioniira teorier medan resten av bo-
ken ignas At utvalda problemomriden inom in-
sektsekologin. Varje kapitel iir fiirsett med aktivi-
tetstips och boken avslutas med litteraturtips upp-
delade kapitelvis.

Den allmiinna delen av boken varierar stort i
kvalitet. Bitvis presenteras underbart enkla och

sliende f<irklaringar av komplicerade begrepp,
men i mAnga avsnitt har fdrfattarna inte riktigt
natt den logiska stringens och exakthet i sprAket

som fordras i en allmiinteoretisk text. I nigra fall
iir skildringen direkt tveksam, som exempelvis nir
"character displacement" i faltbiologernas version
blir liktydigt med utslagning av hybrider mellan
ndrstiende arter, nar ogrenad artbildning (anage-

nes) utan kommentarer presenteras som ett full-
verdigt alternativ till grenad artbildning (kladoge-
nes), eller nar man anviinder gruppselektionistis-
ka resonemang av typen "en population stravar ef-
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ter bredare f<idoval fcir att minska konkurensen".
Vidare verkar frirfattarna haft olika uppfattning
om vad lermen symbios stir ftir. Symbios definie-
ras i boken som "samliv mellan tvl arter/popula-
tioner der begge drar nytta av samspelet" dvs un-
derfdrstitt mutualistisk symbios, men anviinds i
texten mest i betydelsen ickesymbiotisk mutu-
alism. I och med att termen mutualism nndA f<rr-
klaras i kapitlet om konkurrens finns det ingen an-
ledning att anviinda "symbios" niir man egentligen
menar "mutualism"-

Huvuddelen av boken iignas som redan namnts
it utvalda problemomrAden inom insektsekolo-
gin. Vi fir liisa om pollinationsekologi, bladlus-
ekologi, gallbildningar, insekter och ljud, sociala
insekter, insekter i as och dynga, insekter i tre, in-
sekter och fdrsurningen, insekter inomhus och in-
sekter och miinniskan. Fdrfattarna har praktiskt
taget inte behandlat nagonting alls av den spekta-
kuliira tropiska insektsekologin, utan har skrivit
enbart f<ir svenska fdrhillanden. Den hiir delen av
boken hiller genomgiiende en hcigre standard en
den inledande delen, kanske beroende pi att frir-
fattarna haft lattare att lesa in sig pi och skriva om
dessa mer konkreta och avgrinsade omriden.

Trots att forfattarna haft hjnlp av en rad sak-
granskare har tyv6rr flera irriterande felskrivning-
ar inte korrigerats. Forfattarna f6rs<iker exempel-
vis <ivertyga oss om att fritflugan har generations-
vixling, att makaonfjirilens larver f6rekommer i
en gr6n och en brun fiirgform och att rovsteklar in-
te ar negra pollinatdrer. Att det plstis att "trii be-
star till stdrsta delen av cellulosa och lignin som
bAda 2ir niringsfattiga matspjelkningsvitskor, sA

kallade enzymer" vill jag inte lasta fdrfattarna; det
mAste bero pi nAgot slags avancerat tryckfel.

Pi flera stdllen i boken beskrivs mycket urfdrligt
speciella unders<ikningar som fdrfattarna liist om
utan att originalarbetena refereras till i texten. I
nigra fall kan man hitta respektive arbete i littera-
turtipsen langst bak i boken, i vissa fall Aterfinns
kdllan inte ens diir. Jag tycker att det i en bok som
iindi iir si ambiti6st upplagd skulle ha varit pA sin
plats att genomglende referera till kiilloma i den
l6pande texten.

Varje kapitel avslutas med aktivitetstips som ar
ignade att stimulera liisaren till egna unders6k-
ningar. Minga av de underscikningar som skisse-
ras ar mycket omfattande och indA kanske inte ve-
tenskapligt si givande. Tipsen iir genomglende
rett luddigt formulerade och ligger kanske p[ nA-
got fdr hdg nivl f<ir genomsnittsliisaren. Trots
dessa brister ger aktivitetstipsen indl en hel del
intressanta id6er och uppslag.

Referenserna i litteraturtipsen har frirediimligt
forsetts med kommentarer om innehill och svflrig-
hetsgrad, i vissa fall ocksi om hur man kan fA tag
i dem. Adresser ges till flera bokfcirsiiljare i Eng-
land, men tyvarr har man inte niimnt det bekvi-
maste och billigaste settet art fA tag pl biicker och
kopior av tidskriftsartiklar, niimligen via bibliote-
ken.

"Knuffa for insekter Del II" har minga frir-
tjiinster. Den er lattlest, modern och skriven med
en popularvetenskaplig ambition som iir ovanlig
f6r svenska insektsb<icker. Som en fdrsta intro-
duktion till insektsekologin iir boken definitivt be-
de lflsvird och prisviird.

Fredrik Ronqubt


