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Recensioner

Sandhall. Ate. l,lgZ. Trollsliindor i Europa, rn-
der medverkan av Ulf Norling och Peter Nielsen.
lnterpublishing, Stockholm. 251 sidor. ISBN 91-

86448-18-8. Ca pris 400 SKr.

Fotografen och ftjrfattaren Ake Sandhall har med
dcnna verkligt tunga fotofauna estadkommit ett
praktverk som det dr svirt att gdra rettvisa itext.
'I'itcln iir dock en aning missvisande. di boken
ingalunda tiickcr in hela dct geografiska Europa,
utan endast norra, vAstra och centrala Europa, ner
till mellersta Jugoslavien ioster, nordligaste Ita-
lien och sodra Frankrike. Att detta omrdde valts
beror frirmodligen pa svarigheter att anskaffa bra
fotografiskt material fran de rnest perifera regio-
ncrna, dAr ju faunan utokas med ett flertal ovanli-
garc arter.

I boken avbildas de 90 inom omradet forekom-
mande trollsliindcarterna med hjalp av ftirgfoton,
de flesta tagna av fdrfattaren. Foton ir egentligen
det enda settet att rattmatigt iterge sldndornas
fantastiska firger i tryck. Att bildmaterialet ocksi
:ir bokens storsta fortjanst verkar kanske onodigt
att pdpeka. Ett bra exempel pa kvalitdn iir t ex bil-
den av den sittand ehaten av Libellula depressa ptt
sidan 173;en skiirpa och detaljrikedom som siillan
patrAffas i fotofaunor frin nigot land.

Man kan invenda att det faktiski forekommer
l'lcr iin 90 arter trollsl4ndor inom det iboken be-
handlade omridet, men det overskjutande antalet

ir i si fall inte sto , och det giiller ofta inte helt
systematiskt utredda arter, eller sidana som iir di-
ligt kiinda si att man inte med siikerhet kan siiga

var gransen fcir deras utbredning gar.
Boken inleds med nigra allminna kapitel om

slandornas byggnad och beteende, samt givetvis
deras livscykel. Sedan foljer nigra fotoexempel pi
olika miljoer i Sverige och pi kontinenten med re-

dogorelse frtr vilken trollsliindefauna som finns pa

dessa platser. Detta ar givetvis mycket sviLrt att fa
heltiickandc - man tycker alltid det fattas nigon
miljotyp - men urvalet Ir vdl representativt.

Strirre dclen av boken utgdrs sedan av artbe-
skrivningar, dar arterna visas pi fArgbilder, ofta
bida konen, Texten vid artbeskrivningarna ir
kort och koncis - kanske lite vil kort ibland; det
finns stora vita hilrurn att fylla bredvid fotogra-
fierna pA vissa sidor. Mcd detta villjag nu inte siiga
alt den befintliga texten Ar otillrecklig, utan att
den eventuellt kunde ha kompletterats med fler
uppgifter. Det finns mer att saga om de flesta arter
dn var dcras larver lever, hur hotade deras bestand
iir, hur parning och iiggliiggning gar lill, samt hur
deras flykt glr till. I drlighetens namn ar dock inte
denna bok avsedd att ingAende besftriva allt om ar.
tcrna, utan endasl presentera dem i bild och text.

Arternas flvgtider och utvecklingstider finns an-
givna - mcd reservationer i de fall dessa inte ar
kiinda. Smi kartor finns ocksi f<ir varje art, dir
deras utbredning visas i mycket grova drag. Efter
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artbcskrivningarna presentcras aven ett fetal van-
liga Medelhavsarter; kanske som en hjiilp it de
solhungrandc cntomologcr som har ork nog att ta
mcd boken pA charlerresan - vilket inte alls skulle
vara nagot dumt anvhndningsomride f<ir den. Bo-
ke n avslutas mcd kapitel om bl a trollsl:indoma i
fblktron, insamling och preparering (de senare
I'drtattade av Ulf Norling).

Sist iboken finns en bestamningsnyckel upp-
stiilld pa ett lite innovativt satt. Den fungerar bra.
och utformningen g<!r kanske att amatijren inte
avskracks att forsoka sig pd cn bestiimning. di
nyckeln nastan helt arbetar med bilder. och anta-
let fackuttryck air nere pzi ctt absolut minimum.
Nyckelkonstruktciren (Pctcr Nielsen) har dock
fallit for det klassiska nrisstagct att forsdka skilja
tt Cordulia aeneu frin sliiktena Sorntochlora och
Oxyguslra Benom att arten ska ha e,l tvarribba i
bakvingens cuhitalfiilt. En viss procent av exem-
plaren har niimligen rlri - nigot som kan stalla till
protrlem fcir nyborjaren. Fiirgbilderna bor emel-
lertid undanroja alla sidana felbestimningar -
t'drutsatt att anvdndaren verkligen jtimfor exem-
plaret med dessa och inte snaillt slannar dir han
hamnat i nyckeln (vilket kanske intc iir alltkir
ovanligt). Enligt mina crfarcnheter trirekommer
ocksi honor av Erythronrmu najas mcd ljusa fliic-
kar pa bakhuvudct. vilkct i dcn hiir nyckeln liksom
i dc flesta andra trollsl:indenycklar leder fram till
helt andra skiktcn. Dessa avvikande exemplar dr
dock sa ovanliga att de inte inverkar i nagon h<igre
grad pi bestiirn ningarnas riktighet.

Mcn bokcn iir bra, kanske den bdsta fotoguidcn
som hittills publicerats for nigon insektgrupp i

Svcrige. Jag rekommenderar den verkligcn till
alla inse ktinl resserade. Den torde vara utmarkt
att utforma studiecirklar kring, vilket forhopp-
ningsvis kan ge boken en stor publik. for det iir
dcn viird. Dess anvindbarhet ar slor iivcn vid re-
sor, tack vare dess stora taickning, nagot som an-
nars brukar ligga nordiska ellcr helsvenska faunor
till last. For utlindska lisarc kommcr givetvis det
faktum att boken Ar skrivcn pi sveDska att gdra
den mindrc cftcrtraktad, vilket dr synd, di dess li-
ke inte finns att fa tag i. Men en engelsksprakig
version kanske inte skulle siilja i Sverige, sa jag an-
tar att det fick bli en kompromiss. Dct cnda som
avskrdcker fran inkopet hlir iSverige iir vil priset,
men dylika rtivarpris pi bra litteratur iir ju nagot vi
fir leva med numera.

Gdran Sahldn

Somme, [-. 1987. lnsektenes suksess. En vellykket
dyregruppe og dens tilpasning til miljget. Universi-
tetsforlagel, Oslo. 134 s, rikligt med svartvita illu-
strationer. ISBN ti2-(X)-4321 6-5 . Pris 231 SKr.

Lauritz Somme, som dr professor i Oslo, var fdr
mig kand genom sitt arbete med insekternas kold-
hArdighet och overvintring. I boken Insektenes
.saksess visar han upp ett bredare register. Har be-
handlas populiirt och 0versiktligt insekternas bio-
logi pe ett frascht satt. Innehallet overensstammer
ganska vdl med den traditionella entomologiliro-
bokens allmdnna del, och nigon rjversiktlig gc-
nomging av de olika insektgrupperna saknas.

Somme skriver pi ett enkelr och trevligt siitt,
och innehillet kdnns friischt dA dcn gamla skiip-
maten kryddats med minga nyare forsknings-
rcsultat. Speciellt dc mer fysiologiskt inriktade
kapitlen upplevdes som mycket givande.

Sakinnehillet dr genomgAende korrekt. En del
generaliseringar kanske dr llte val grova. T ex
skriver Somme att alla insekter automatiskt borjar
att flyga niir benen inte beriir marken. Uppenbart
giiller dena inte for de grupper vars imagines ir
vattenlevande.

Tyviirr har flera av illustrationerna drabbats av
fdr svagt tryck. Troligen beror denna miss pi en
for stark forminskning av onginalen vilket resulte-
rat i f6r tunna streck.

Aven om norskan Ar trevlig att liisa sA hoppas
jag att Insektenes szksess blir ovcrsatt till svenska
sd smdningom. Detta med tanke pA dess sprid-
ning. Den kan med fordel lzisas som komplement
till Fiiltbiologcrnas bida Knuffa-bocker om insek-
tc r.

Anders Nilsson

Yngre kollega jubilerar
Vi gratulerar vir danska motsvarighet i tidskrifis-
floran, Entomologiske Meddelelser, som 1987 fvll-
de 100 ar. Med anledning av detta jubileum kom-
mer man att publicera cn oversikt av tidskriftens
historia i ctt kommande hafte. En liisning vi ser
fram emol. Entomologiske Meddelelser, som gcs
ut av Entomologisk Forening i Kopenhamn, lik-
nar till innehallet mycket var egen tidskrift. Det iir
bara att hoppas att dessa bida traditionsrika tid-
skrifter kommer alt kunna leva vidare.


