
blandning bestiende av cis-3-hexen- I -ol, 1-hexa-
nol, 1-octanol och l-hexadecanol (emnen som
ocksi finns i blomdoften hos O. holocericea och
O. scolopax\. men inte till attrappen med enbart
lcisningsmedel. Beteendet pA attrappen med al-
koholblandningen kan tolkas som sexuellt upp-
hetsat di kopulationsapparaten var helt utdragen
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hos vissa hdgexciterade hanar. Tridgirdsborrens
hanar attraheras utan visuella stimuli av flyktiga
cioftImnen som utsondras frin Opftrys-labellen.
Dcssa attraktiva dmnen finns hos flcra Ophrys-
taxa. vilket mojligen kan orsaka korspollination
och delvis forklara uppkomstcn av vissa hybrider.

Recensioner
Gdrdcnlors. U., Hall. R.. Hansson. C. & Wilan-
dcr. P. 1988. Svensku smitkryp. En bestiimnings-
bok till ry'ggnulslosu djur utofti insekler. Student-
litteratur. Lund. 147 s. ISBN 9l-44-27301-0. Pris
125 SKr.

Bra bestamningslitteratur pi svenska iir nigot vi
entomologer inte air hortskamda med. Svenska
smikryp ir diirmed ett mycket viilkommet bidrag
fOr oss som ir intresserade av den ldgre faunan.
Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har
fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till
samtliga familjer. och inte bara presentera ett ax-
plock vanliga arter. Pa detta satt luras man inte till
att driva sin bcsttimning langre an till vad boken
egentligen zir avscdd for. Frir den vetgirige kan
detta i sig vara frustrerande. men di far man leta
vidare i nigot av de minga verk som refereras till
efter varje nycke l.

Som titeln anger behandlas ej insekterna. men
alla dvriga svenska evertebrater. Som regel har
man valt att behandla flertalet artrika gruppcr
med smivdxla former mer dversiktligt. Detta giil-
ler bl a kvalstrcn och de liigre kriiftdjuren, till vil-
ka inga familjcnvcklar ges. En introduktions-
nyckel leder vidarc till separata nycklar for olika
phyla. vilka sedan 6ven de ofta indelas i under-
grupper med separata nvcklar. Frir varje familj
ges uppgifter om artantal och utbredning i Sveri-
gc. storlek. levnadsmiljoer och vanligen n6gra
morfologiska kennetecken utdver de som finns i
n vck larn a.

Nycklarna iir rikligt illustrcrade med teckningar
av djur i helfigur eller av detaljer. Det iir genom-
giende hog kvalit6 pA teckningarna, som dr till
mycket stor hjelp.

Boken kommer sekert att anvdndas flitigt inom
undervisning. I fdrordet nAmns aven att den byg-
ger pi kompendicr som anvants pi kurser vid
Lunds universitet. Siikert kommer den avcn att

gliidja minga allment naturin tresse rade. bide
som hjiitp att identifiera djur och som informa-
tionskalla.

En sannolik kiilla till problem for anvAndare ir
att i nycklarna blandas morfologiska karaktdrer
med sidana som avser levnadssatt och -miljd. Det
scnarc kan ofta vara svart att avgora ntr man v61

har djuret isin hand. Extra svirt blir dct niir djur
frin 0vergingsmiljOer som t ex brackvatten skall
unclcrscikas. Hur viiljer man di mcllan marina el-
ler limniska former'? Det kan dven vara svert att
tilliimpa de kcinsbundna karaktdrcr som anvzinds.
t ex for vissa av de hogre kraftdjuren, nar det inte
anges hur man skrljer k<inen it.

Trots dessa mindre anmirkningar fungerar sf,-

kert nycklarna bra. och det ar bara att lyckdnska
fdrfattarna till ett fint resultat. Boken lr mig ve-
tcrligt den enda i sitt slag pi den svenska markna-
clcn och dirmed mycket viilbchovlig.

Anders Nilsson

Baccetti, B. (Ed.) 198"7. Evolutionar-v Biology of
Orthopteroid lnsects. Ellis Horwood Series in En-
tomology' and Acridology. Chichester. ISBN 0-
7458-0208-7. Pris I190 DKr.

Initiativct till denna samlingsvolym togs redan
1960 under den lnternationella Entomologkon-
gressen i Wien. Det visade sig att det fanns ett
stort behov av att samla forskare som arbetade
mcd systematik och fylogenihos Orthoptera ser?su

/a/.' trll ctt eget mcite. Ditintills hade de flesta kon-
Icrcnscr i princip uteslutande behandlat tilliimpad
acridologi. dvs griishoppsbekiimpning med be-
slaktad prohlematik. Att det sedan skulle ta mer
lin 25 ir innan m<itet blev av hade nog inte initia-
tivtagaren Baccio Baccetti tdnkt sig.
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Bokens 52 artiklar. vilka behandlar evolution
och fylogeni hos Orthoptcra sensu lato (Orthople-
ra. Blattaria. Phasmida. Mantodea och Dermap-
tcra), prcscntcras i bokstavsordning efter forfat-
tirrnas namn. Baccctti anscr att de alla behandlar
samma gru ndfrhgestaillning och darfor Ar detta
dcn mcst lrimpaclc dispositioncn. Boken hade gett
ijtt mcr samlat intryck om artiklarna hade presen-
tcrats antinqcn i systematisk ordning. eller hellre
cfter mcr specifik dmnesindelning.

Kvalitdn pi artiklarna er mycket skiftande. Si
kan man t ex finna artiklar av narmast anekdotisk
karaktar. ett par rent deskriptiva, och Aven refcrat
av artiklar som har eller ska publiceras. Flera i,r-
tiklar innehdller clock mcr substansiell informa-
tion.

Ett stort antal av artiklarna zir koncentrerade till
just cytologisk och gcnetisk information och dess
anvdndning vid studier av slaktskap, hybridise-
ring. artbilclning och biogeografi. Andra behand-
lar mcr traditioncll information som morfologiska
karaktzircr och deras anviindningsmojligheter
inom ovanstiende dmnesomriden. Orthopterers
utbredning och biogeografi tas upp frin olika in-
formationsnivier. Fd artiklar berrir ckologiska
frigestlillningar. Undantag finns. som exertpclvis

Schmidts artikel om anpassningar hos Saltatoria
till olika klimatfaktorer iolika geografiska omri-
den.

Det som jag saknar mest i den hiir volvmen ir
dels studier av mer komparativ karaktdr, exem-
pelvis jdmforelser mellan olika artcrs fvlogeni och
ekologi. eventuellt med hiiilp av cladogram eller
andra fylogenetiska trid. Ekologi- och etologiav-
snitten ar klart underrepresentcratlc trots att det
inledningsvis skrivs att syftet lir alt iiven dessa
aspekter ska beaktas.

Mitt omdcime dr att bokcn skulle ha vunnit pi
cn omstrukturering. kanske med en liten samman-
fattande introduktion till varje imnesavsnitt. Nu
ir det mvcket svert att skaffa sig en sammanhdng-
ande bild av innehiillet. Trots sitt vida amnesom-
ride och den hdga ambitionsnivin tror jag inte att
den hiir boken har nigot revolutionerandc nytt att
tillfrira evolutionsbiologin hos Orthoptcra. den ir
inte ens lrimpad som uppslagsvork. Jag skulle hel-
ler inte rekommenclera den som introcluktionslit-
teratur till evolutionsbiologin hos orthopterer,
trots dcss ansprak att tecka in ctt sa digcrt dmnes-
omride .

Nina Wedell

Rapportering av skinnbaggsfynd

Di jag fiirbcreder cn ny svensk skinnbaggskatalog
vill jag girna fa in rapportcr om skinnbaggsfynd.
Av sArskilt intresse dr uppgifter om nya Iandskaps-
fynd, siillsyntare arrer, samt alla fynd av artcr vil-
ka ir med pi den svenska hotlistan (sc Ent.
Tidskr. 108: 65-75. 1987).
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