
I Norge iir den sedan Atskilliga 6r tillbaka helt
forsvunnen. I Finland tycks tendensen vara den-
samma som i Sverige. I Danmark finns den fortfa-
randc.

Den medtagna utbredningskartan ir baserad pi
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de av mig kiinda fynden. Den visar, att bllgeting-
cn tillhor ekregionens insekter. Den verkliga orsa-
ken till bilgetingens successiva forsvinnande ar ett
problem, som aterstar att ldsa.

Aleksandrs Sulcs
*22.11 .l9ll f8.l l. 1987

lnlc utan anledning har svenska entomologer ge-
nom Aren riktatzett speciellt intresse mot den bal-
tiska insektsfaunan. Nir nu cn av dess frimsta
kannare, Aleksandrs Sulcs frin Riga i Lettland,
avlidit, har ocksi svensk, och kanske hn mer finsk,
fj iirilsforskning fcirlorat en viktig utpost.

Alcksandrs Sulcs borjade samla fjiirilar redan
1929 och under 1930-talet vistades han sommartid

pi olika orter i Leltland varvid samlingen stadigt
vaxte. l93l pabd,rjade han studier i matematik och
naturvetenskap vid Lettlands Universitet. Han
specialiserade sig pe systematisk zoologi och avla-
clc sin magisterexamen 1939. Under perioden
1936-1944 arbetade A. Sulcs som tiirare, f f a i Ri-
ga, varefter han tj?instgjordc som f<irestindare ftjr
den zoologiska avdelningcn i Naturvetenskapliga
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Museet iRiga. Senare (195+1969) uppeh<ill han
cn tjanst vid den botaniska avdelningen i samma
museum. Under denna period iignade han sig spc-
cicllt it den adventiva floran iLettland, fdretra-
dcsvis den i trakten av Riga. Ett resultat av hans
forskningar blev den goda kannedomen om intres-
santa vaxtplatser och di han under 1960-talet
ocks6 ledde fAltstudier f0r h6gskolestuderanden i

trakten av Daugavpils isyd6stra Lettland fick han
tillfAlle att bes<ika f<irut okdnda omriden, som
uppvisade en mycket intrcssant fjdrilsfauna. I syn-
nerhet i Skaunes Oos, senare avsatt som reservat
bl a pga den unika floran, kunde A. Sulcs notera
anmirkningsvirda fj iirilsarter.

Under iren 1969-197() var Aleksandrs Sulcs

mcdarbetare iavdelningen fdr naturskydd vid det
Vctcnskapliga Forskningsinstitutet f<ir Skogsbruk
i Lcttland, varefter han pensionerades. Sedermc-
ra dgnade han sig helt irt den lettiska fjarilsfaunan
och de flesta av hans artiklar, nastan uteslutande
publicerade i finska Notulae Entomologicae, kom
till under de senaste 15 iren.

Aleksandrs Sulcs' privatsamling kom si smi-
ningom att omfatta ca 15 000 exemplar, innehil-
Iande 2 100 arter av de 2 300 som petriiffats i Lett-
land. Han har sjiilv funnit och rapporterat 304 ar-
tcr som nya fdr Lettland. Han arbetade med f<ire-

d<imlig noggrannhet och i de fall han tvekadc om
artstillhorighet kontaktade han utliindska kolle-
ger fdr konsultation, varigenom hans kontakter
iiven med svenska lepidopterologer elableradcs.

Cenom bortgingen av Aleksandrs Sulcs har
nordeuropeisk fjilrilsforskning fdrlorat en fram-
stiende representant, men tomrummet efter ho-
nom har lyckligtvis till bctydande del redan fyllts
ut av hans son, Ivars Sulcs, som sedan slutet av

femtiotalet deltagit i faderns exkursioner och som
even stett som medf<irfattare till artiklar under de

senaste eren. Kontinuiteten av lettisk fjiirilsforsk-
ning synes ddrmed tryggad.

Bengt A. Bengtsson

Recension

Jacobs. W. & Renner, M. 1988. Biologie und
Okologie der Insekten. Ein Taschenlexikon. And'
ra omarbetade upplagan. Gustav Fischer Verlag.
Stuttgarl. 690 s, I 201 svartvita illustrationer.
ISBN 3-437-20352-5. Pris 68 DEM.

Detta kr-rmprjmcradc uppslagsverk om insekter i

fickformat dr verkligen anvendbart. Prof. Maxi-
milian Rcnner vid universitetet i Miinchen stir fair

dcn grundliga omarbetningen av den ftirre Prof.
Werner Jacobs f<irsta upplaga frin 1974. Uppslags-
orden ir huvudsakligen namn pi insekter, sAvdl

pA tyska som pi latin. Dc latinska namnen ar upp-
tagna frAn sliiktesnivl och uppAt. Som regel ges

f<ir sliktesnamnen hiinvisning till den aktuella fa'
miljcn vars biologi behandlas relativt utforligt.
Ndstan samtliga europeiska insektfamiljer be-
handlas, men av slakten omnamns enCast de stor-

rc eller mer intressanta. Aven minga enlomolo-
giska facktermer f0rklaras utforligt.

lllustrationerna 6r mycket viilgjorda och trots
sin begrinsade storlek mycket inlormaliva. Over
800 litteraturreferenser ges itexten och finns sam-

lade ien imponcrandc lista bak iboken. Overvik-
ten av tyska arbctcn dr pifallande. Texten hills i
telegramstil och Ar mycket faktasphckad. En hiir-
lig blandning av uppgifter om utseende, beteende.
fysiologi, formrikedom, levnadssatt m m serveras
pi ett smakfullt satt. Boken borde ha sin plats i
varje entomologs bokhylla. Tyskan borde inte
vara nigol hindcr. Tiink pi den suverine gles-
bygdsskildraren Sune Jonssons Mannen i det bl6
huset som liirde sig friimmande sprak fdr att ratt
kunna uttala de frimmande orden pA sina gram-
mofonskivor.

Anders Nilsson


