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Med denna bok kan man identifiera till sliikte de
makroskopiska evertebrater, huvudsakligen
insekter, som forekommer i nordcistra Nordame-
rika. Endast de i vatten forekommande stadierna
behandlas, dvs huvudsakligen larver, men Aven
vuxna av skinn- och skalbaggar.

Det iir en ren bestiimningsbok i forsta hand
avsedd att anvAndas vid universitetsutbildning.
De ingAende bestiimningsnycklarna har f6re
publicering testats av studenter under minga 6r
och modifierats till att bli sA lAtta att anvAnda som
mdjligt.

Varje kapitel behandlar en ordning eller annan
taxonomisk enhet. Allmiin information ges om:
klassificering, livshistoria, habitat, fddointag,
respiration, insamling och identifiering. PA detta
fciljer en rikligt illustrerad bestiimningsnyckel till
sliikten samt utvalda litteraturreferenser.

Vad giiller insekter, bygger boken mycket pA
andra utgAvan av "An introduction to the aquatic
insects of North America" (Merritt & Cummins
1984), som behandlar hela kontinentens fauna
och iiven fler levnadsstadier iin vad som nu iir fal-
let. Syftet med det regionala perspektivet tir att
fcirenkla bestiimningen. Dessa nycklar varierar
mycket i kvalit6, beroende pA hur bra de nycklar
som utgiort underlag iir.

Recension

En niirmare granskning av kapitlet om vatten-
skalbaggar visar pA mAnga oncidiga fel. Larvnyck-
eln iir direkt felaktig pA mAnga punkter. Flertalet
fel hade kunnat undvikas genom studier av nyare
europeisk litteratur. SlAktena tir ju oftast desam-
ma.

De kapitel som behandlar andra grupper An
insekter har mindre karaktAren av kompilat, dA
de delvis skrivits av specialister pl grupperna.
Det iir ocksi hiir bokens stdrsta f6rtjiinster finns.
Kapitlet om vattenkvalster, skrivit av B.P. Smith,
tir direkt nydanande dA makroskopiska karakt6-
rer anvants i stor utstriickning och nyckeln anpas-
sats till studium av spritkonserverade djur.

Mask- och sniicknycklarna gAr i de flesta fall till
art, och iir mycket vAlgjorda.

Fcir m6nga grupper gir nycklarna i denna bok
att anvanda pA vAr egen fauna, bara en viss fdrsik-
tighet iakttas. En stor del av sliiktena 2ir desam-
ma, men man bcir vara observant pa att de i n6gra
fall anviinds olika i europeisk och amerikansk tra-
dition.

DA n6gon motsvarande bok ej finns fcir v6r
egen region, iir vi vana att anviinda bestiimnings-
litteratur avsedd fcir andra regioner, friimst Stor-
britannien. Jag skall ej niirmare gA in pA vilka fel
och vAndor detta medfdrt. Klart dr att behovet av
regionalt anpassade nycklar till vatteninsekter iir
stort.

Aven om jag i stort sett gillar Peckarsky med
fleras bok skulle jag for anviindning i Sverige i
forsta hand infcirskaffa Merritt & Cummins
(1984) mer omfattande verk.

Anders Nilsson
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Det sjunde europeiska mritet for carabidologer
hcills i London 1989. I likhet med de sex tidigare
mOtena publiceras fciredragen som uppsatser i en
bok. Temat fcir det sjunde mcitet var "The role of

carabids in ecology", ett tema som alltsA klokt
nog vidgats i boktiteln.

Forutom 16 korta bidrag grundade pA posters
rymmer boken 30 uppsatser plus "Concluding
remarks". Uppsatserna har indelats i fyra sektio-
ner: (1) jordlciparsamhtillen, begriinsningar och
evolution, (2) agroekosystem, predation pA ska-
dedjur och effekter av insekticider, (3) jordlopar-
samhdllen och miljcikvalitet, och (4) livshistoria,
populationsstudier, migration och f6dointag.
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