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chester, U.K. Kasseltbandsinspeln ing, speltid 28
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Antligen iir boken hiir som alla entusiaster av C)r-

thoptera s./. lange har vantat pi. !i som var 16r

unga for att hinna kopa den nu klassiska "Grass-
hoppers, Crickets and Cockroaches of the British
lsles" av D.R. Ragge (1965) vilken senare betingar
ett mycket hogt pris antikvariatiskt, har lange sak-

nad god litteratur. En viss hjalp fick vi f6r nigra
Ar sedan genom Fauna ent. scand. vol. l6 av K.T.
Holst (1986), som dock inte blev mer dn en be-

stamningstabell over Orlhoptera s.s. - och diir-
for negot av en besvikelse. Ovan rubricerade bok
tar upp Orthoptera s./., dvs akta hoppraitvingar,
tvestjartar, kackerlackor, vandrande pinnar och

en bonsyrsa. D 24 av vAra nordiska arter av Or-
thoptera s.s. ar gemensamma med de 32 brittiska
arterna ar boken av stort intresse tdr oss.

I bokens inledande del ges en allman presenta-

tion av nomenklatur och klassificering, bl a med

uttalsregler fdr de latinska namnen. En kort histo-
risk expos6 frin Thomas Moffet "Theatrum In-
sectontm" (1634) till dags dato fdljer diireftcr.
D.R. Ragge har skrivit om geologisk historik och

orthopteroidernas utbredning pi de Brittiska ciar-

na. Darefter beskrivs morfologi, livshistoria, ut-
bredning, singuppvaktning, reproduktionsbete-
ende. predation och fiender. Rid ges ftir insam-
ling, preparation och hAllandct av olika Orthopte-
ra i fingenskap. Sdnginspelning och fotografcring
ar tva korta avsnitt t'drfattade av J.E Burton resp

R. & C. Fioord. lnledningen avslutas med en

ordlista omfattande 176 termer och en allmiin bib-
liografi innehillande 20 arbeten.

Den systematiska delen, dvs bokens huvudpart,
inleds med en artlista och besttimningstabeller
uppdelade pi Tettigoniidae, Gryllidae, Tetrigidae,

Acrididae, Phasmida, Blattodea och Dermaptcra.

Diirefter f0ljer enskilda artbeskrivningar med

uppgifter om latinskt namn, synonymer, engelskt

namn, kort beskrivning av morfologin med hiin-
visning till fiirgplanscherna och ivissa fall iven till
detaljillustrationer, vissa mittuppgifter, livshisto-
ria och beteende, sing med hiinvisning till ljudkas-
setten, habitat, utbredning och status med hinvis-
ning till kartor och utbredning utanfdr de Brittis-
ka darna. Hiir ges iivcn inledningsvis en kort be-

skrivning av hdgre taxonomisk status. Negra lill-
liilliga gaster tas aven upp, t ex Mantodea.

Bokens avslutande del behandlar istort setl oli-
ka typer av biotyper och deras speciella taunasam-
mansiittning, Orthoptera som miljriindikatorer,
hur djuren och deras livsmilj6er bast skyddas. I

t'em appendix presenteras faunan pA smiOarna ut-
med Storbritanniens kuster, utbredning t'Ordelat
pi grevskapen, Iiimpliga lokaler och deras speciel-
la fauna, artnamn pi walesiska, skottska och ir-
Iiindska. Till sist ges en litteraturfdrteckning om-
fattande 346 arbeten, rned speciellt vikliga arbeten
siirmarkerade. De l0 fiirgplanscherna av D. Oven-
den ar uts6kta och visar adulter (de flesta l'r6n si-

dan), ibland bAda k6nen, och i vissa fall iiven ju-
venila exemplar.

Kassettbandet innehiller sing av 26 olika arter,
ibland av enskilda djur och ibland av ett par hanar
som tbrsoker imponera pi samma hona. lnspel-
ningarna iir av god kvalitet. Orthopterernas sing
kommenteras av D.R. Ragge som ger engelskt och
latinskt namn, saml eventuell ytterligare informa-
tion.

Sammanfattningsvis kan sagas att bokcn iir
mycket bra och en fullt viirdig eftertradare till
Ragges bok. Speciellt fdr vir fauna iir den mycket
valkommen eftersom Holsts bok inle blev vad
man vanlat sig. Dock saknar jag sangdiagrammen
som Holst faktiskt har. Emellerrid har man ju
gjort en stngkassett, men det ena borde inte ute-

sluta det andra. Singinspelningarna ar ett ypper-

ligt hjiilpmedel tbr att kiinna igen arterna i liilt.
Dock kan man fdrviinta sig en viss geogralisk va-

riation idjurens utseende och sing i Storbritan-
nien och har hemma. I detta fall far man mycket
bok och musik f6r pengarna. NIitt slutomd6me
blir att fdrfattarna och frirlaget bdr gratuleras till
ett mycket bra arbete. Boken b<ir finna sin plats

pi arbetsbordet och,/eller i filtpackningen (i bok-
hyllan samlar den bara damm) hos varje viin av

Orthoptera s./.
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