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Nordisk litteratur om skinnbaggar

Sandhall. A. & Ossiannilsson. F. 191J5. Skinnbag-
gar, bladlr)ss och andra smd.isekter. 94 sid. Inter-
publishing. Stockholm. Pris ca 120 SKr.

Detta ar dcn sista i den linga rad av naturguider
som behandlar insekter och spindeldjur, och diir
Ake Sandhalls utmdrkta bilder forenats med en
otiast lika utnrarkt text av olika specialister. I fdre-
liggande volvm behandlas myckct kortfattat olika
smaordningar: hoppstjArtar, trcvfotingar, larv-
borstsvansar. tlillborstsvansar. tcrmitcr, spinnfo-
tingar. stovslendor, loss, tripsar och loppor. Hir
svarar Sandhall aven for texten.

Huvuddelen av boken dgnas it skinnbaggar och
vaxtsugarc och har ar texten av vAr vdlkdnde spe-
cialist pi dcssa djur prof. Frej Ossiannilsson. Alla
viktigare tamiljer och motsvarande grupper bc-
handlas pi ett kortfattat men mvcket informativt
och trevligt satl. De olika gruppcrnas utseende,
biologi och ev skadegrirelse beskrivs oftast med
mycket val valda exempel. Bildurvalet och bild-
kvalit6n iir myckct bra och iven om denna bok in-
te ar tdnkt sont en bestdmningsbok kan man med
en ringa grad av osikerhet bestdmma sina djur till
famil.j ltminstone betraffandc skinnbaggarna.
Strilarna ar vdl nagot underrepresenterade i detta
hi nseendc. i varje fall bildmiissigt.

Boken utgrir ett trevligt och bra tillskott till ver
magra litteratur om dessa trcvliga djur. I och med

fdrcliggande volym har Sandhalls bokscrie be-
handlat samtliga i Europa torekommandc insckts-
ordningar. Recenscnten delar forfattarnas fiir-
hoppning att hoken skall locka till vidarc upp-
ticktsfarder i nature n.

Norske lnsekttabellcr. Nt .4. Solem, J . O. Bestem-
nrclsesnOkkel til norske buksv@mmere (Corixidae,
Henriptera, Hctcroptera).20 sid. 19U4. Nr. 5. HAg-
var. S. Norskz breiteger. Overfanr. Pcntatorno-
irlea. l5 sid. 198.1. Nr.8. Gjerde, H. & Higvar. S.

Vannteger unntatt buksvommere (Corixidae). 7
sid. 1985. Norsk Entomologisk Forening, Oslo.
Pris (for medlemmar) NKr 15:-/st.

Hiiftena ingir i rlen scrie Norske Insekttabeller
som borjade utgcs 1982 av Norsk Entomologisk
Forcning och som hittills utkommit mcd l2 num-
nrer. Hiiftena om skinnbaggsgrupperna har enkla.
illustrerade nycklar till familjer och alla norska ar-
tcr. Haftena om buksimmare och biirfisar m fl har
ocksA tabeller ilvcr landskapsutbrcdningen i Nor-
gc. Hiiftet om ovriga vattenskinnbaggar saknar
helt utbredningsuppgiftcr, vilket iir Iitet synd.

Begr:insningen till den norska faunan gor givet-
vis att flera svenska arter inte finns med. Detta bdr
dock inte hindra att den som vill bdrja studera
skinnbaggar kan ha god hjiilp av dessa prisbilliga
haften. Sarskilt anvdndbart iir diirvid heftet om
buksimmare.
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Jansson. A. l9ti6. The Corixidae (Heteroptera) ol
Europe and some adjacent regions. Acta Entomo-
logica Fcnnica Vol. 47. 94 sid. Helsinki. Pris FIM
110:-.

Detta ar ett synnerligen viirdefullt arbete. Det ar
rcsultatet av manga irs arbete av den valkande co-
rixid-specialisten Antti Jansson i Helsingfors. Det
ir ocksi synnerligen anvdndbart. Inledningsvis
behandlas kort men innehrillsrikt buksimmarnas
biologi (med en bra. separat litteraturfcirteck-
ning), insamling och preparcring. Diirefter ftiljer
bestiimningsnycklar till undcrfamiljer. sliikten
och arter. Dessa dr illustrerade med utmhrkta de-
taljbilder av bl a hanarnas pala, strigil och genital-
organ. Dot ar att notera att inte ens fdrrfattaren
lyckats finna sAkra bestzimningskaraktarer fdr ho-
norna inom vissa artgrupper even fdr allmSnna ar-
ter inom sliktet Callicorixa, mellan Sigara stiutal
dorsalis, S. fossarwnlscoui m fl. I sidana fall har
honorna utelamnats i bestlmningsnycklarna. Men
mer eller mindre anvindbara kdnnemdrken disku-
teras vid behandlingen av dc olika arterna.

FOr varjc art anges svnonvmer. ges en kort be-

skrivning oftast med svartvita foton av djuret samt
anges artens utbredning. Dessutom finns prick-
kartor over dcn europeiska utbredningen (och
ibland liingre osterut) diir fyllda resp ofyllda cirk-
lar anger om fdrfattaren sett material frin lokalen
eller ej. Ett utomordentligt arbete ligger bakom
dessa kartor, vars information bygger pi material
frAn forfattarens egna insamlingar samt ett stort
antal musei- och privatsamlingar. En forteckning
over taxonomisk litteratur samt ett register 6ver
sliikten, undersliikten, arter och underarter med
synonymer avslutar arbetet.

Buksimmarna lr inte bara intrcssanta djur for
insektsamlaren, de dr ocksi synnerligcn viktiga ur
fiskeribiologisk, limnologisk och naturvArdssyn-
punkt. For bcstiimning av dessa djur har man hit-
tills tvingats anv:inda utlandsk - inte alltid sa till-
forlitlig - speciallitteratur spridd i ett stort antal
publikationer. Alla ovannimnda intressenter bor
dirfor vara tacksamma mot fdrfattaren av detta
anvAndbara arbete som livligt rekommcnderas.

C arl - Ce dric C ou I i a n os

trjiirilarnas framtid i Europa

En internationell kongress mcd temat "Future of
Butterflies in Europe: Stratcgies for Survival"
kommer att anordnas i Wageningen i Holland l2-
15 april 1989. Kongressens milsattning ar att upP-
rAtIa ett arbctsprogram for fjiirilarnas bevarandc i

Europa. Planerade teman Ar: fjdrilarnas status i

Europa. kartering, populationsdynamik, isole-
ring, skotscl och konservering m m. Mer informa-
tion kan fds fran:
Congress Builtling, lnternational Agricultural
Centre, P.O. Box 88, 6700 AB Wageningen, The
Netherlands.


