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Here we report confirmed localities in Sweden, with collection year, for the endangered
cerambycid beetle Anoplodera scutellata. After 1950, the species has been found at thirteen
localities, and is probably still present at eleven. Six of these localities now appear to be

totally isolated (over 22 km from each other), one is about l0 km from two other, two are 6 km
from each other and the remaining two are 4 km from each other. Before 1 950, the species was

collected from at least twelve localities, but recent finds are only known from to of these.

According to old descriptions of grazing forests, much suitable habitat were present more than
100 years ago. It seems highly probable that the species went extinct from many localities
before being recorded. Rough estimates of maximal population sizes at five localities are
between 50 and 1000 individuals. Several of the remaining localities are unprotected, and
without proper management for the long-term survival of this species. We suggest that the

species is an indicator of the long-term continuity of standing dead beeches at a site, since its
occurrence coincides with that of several other rare species dependent on dead beeches.

S.G. Nilsson, Dept. of Ecology, Univ. of Lund, 5-223 62 Lund, Sweden.
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Inledning
Bland Sveriges utrotningshotade djur utgt r insek-
ter beroende av dijda triid och grova triid en domi-
nerande grupp. Siirskilt prekiirt bedcims liiget vara
fcir de arter som er beroende av bokskogar av ur-
sprunglig typ (Ehnstrcim & Wald6n 1986). Hotade
arter i bokskogen fdredrar ofta slutna skogar, men

negra arter gynnas av solexPonering (Giirdenfors

& Baranowski 1992). Bland de senare finns den

akut hotade lAnghorningen bokblombock (Fig. 1),

som behdver solexponerade bokhtigstubbar fcir sin

utveckling. Arten uppvisar i Sverige en reliktut-
bredning, med fcirekomst pa ett fAtal numera iso-
lerade lokaler. Inom ett WWF-projekt med syfte
att ta reda p[ arealkraven hos hotade vedskal-
baggar har vi undersdkt ett 30-tal bokbestind av

ursprunglig typ i nordtistra Skine, Blekinge, scidra

SmAland och Halland. Dflrvid har vi bl.a. hittat
bokblombocken p[ nAgra nya lokaler i SmAland
och en i Halland.

Hdr redovisar vi fynd av arten i Sverige, samt
beddmer frirutsiittningarna fcir artens fortsatta ex-
istens pi de lokaler diir arten lever kvar. I Mellan-
europa har arten i stort sett fcirsvunnit frfln
lAglandsskogama, men finns kvar i bergsskogar av

ursprunglig typ (Horion 1974). Overallt anges ar-
ten som tiimligen till mycket siillsynt. Det iir diir-
frir inte alls siikert att de svenska fcirekomstema dr
oviisentliga frir artens civerlevnad pl llng sikt. I
Danmark riiknas bokblombocken till de sArbara
artema.

Ekologi
Artens biologi har beskrivits av Palm (1953), och
hans beskrivning stammer ocksi till stcirsta delen
med vAra erfarenheter: "Larverna, som ha flerArig
utveckling, leva i det inre av murken, giirna sol-
torkad bokved och synes vara riitt oberoende av
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Fig. l. Bokblombocken tir hotad dcirfdr att den endast
lever kvar i smd populationer pd ett fdtal isolerade loka-
ler med mdnga bokhdgstubbar. Foto: Rune Axelsson.

The cerambycid Anoplodera scutellata is threatened
because it has only survived in small isolated popula-
tions where mony standing dead beeches occur.

dimensionen. Silunda har jag funnit dem sAviil i
grova torftrad och stubbar som i grenar pA marken
med en diameter ned till 15 cm och Aven i iinnu
levande gamla bokar med delvis avtorkad och d6d
ved. Veden skall vara riitt hlrd och fast pi de stiil-
len, diir larvema gnaga. Liksom i friga om andra
cerambycider, som leva av torrt virke, kunna an-
greppen i samma stam pege menga er i friljd, iinda
tills virket mer eller mindre smulats scinder av lar-
vema eller upplosts av rdta. LarvgAngarna iiro
lAnga, slingrande, i huvudsak liingsgAende och
fullstoppade med ljust gnagmjdl; i en utvidgning
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av dem, 3-6 cm under vedytan, inredes puppkam-
maren. FlyghAlet iir cirkelrunt. Larvema leva mer-
endels enstaka och gnaga igenom mycket virke,
innan de dro fullvuxna.

Imagines klAckas jiimfcirelsevis tidigt. Under
den kalla sommaren 195 I antriiffades redan den
25 maj puppor som kliicktes l0-12 juni. En annan
puppa kliicktes dock ej fcirriin 26 juni. Enstaka
fullbildade skalbaggar iakttogos i det fria till i bcir-
jan av augusti." Senare anger Palm (1959)
utvecklingstiden till minst 3 6r och minimi-dimen-
sionen till l0 cm med preferens fdr stammar <iver
20 cm. Vi vill till[gga att imagines ej siillan hitras
ddda i avblAsta toppdelar pA dcida bokar. Vi tror att
iiggliiggning sdllan eller aldrig sker i liggande
virke, men att arten ibland kan riverleva att stam-
men raml.r ned pi marken. Kanske blir
fuktigheten fdr hcig i liggande virke, med svamp-
angrepp pi skalbaggarna som en fciljd.

I Sverige dr arten endast funnen i bok, men i
Mellaneuropa ocksl i ek, avenbok, al, bjrirk och
kastanj (Horion 1974).

Material
Vi har erhAllit en lista civer exemplar i stdrre mu-
s6ers samlingar samt rapporter till ArtDatabanken
frin Bengt Ehnstrcim, samt sdkt igenom litteratu-
ren efter publicerade fynd. Vi har fcirscikt att da-
tera exemplar utan uppgift om insamlingsAr uti-
frAn vlr kdnnedom om niir olika samlare var ak-
tiva. Vi vill pApeka att vi inte anser att arten kan
konstateras siikert enbart frdn kliickhAl. Kliick-
hilen kan fcirviixlas med dem fcir liten noshorns-
bagge eller nAgon annan lAnghorning, siirskilt
Lept ura quadrifasciata.

Dokumenterade lokaler
Sk6ne: Stehag vid Ringsj6n, flera fynd under 1800-ta-
let, bl.a. 1860 och 1868 (c.F. Mdller); Sj6bo 1800-talet
(C.G. Thomson); Skiiralid pA StiderAsen 1882 (trol. C.-
G. Andersson), 1886 (C. Mriller), 1949-1994 (flera sam-
lare); B6keberg vid Yddingesjcin 1920 (O. Larsen, G.
Jansson); Helsingborg 1922 (Ringdahl, PAlsjci skog enl.
E.T. 75:187); Ramldsa 1927 (S. Erlandsson); Kulla
Gunnarstorp (Elisabethskogen och K. Grantorp an-
givna) 1934, 1935, 1938 (Heinze), 1992 (L. Huggert);
Skabersjd 1936 (R. Widenfalk); Hiickeberga l95l-93
(flera samlare, fcirst T. Palm); Maltesholm 1982 (R.
Baranowski), 1985 (H. Andersson); PerstorpsgArd, Sve-
dala 1990 (K. Sahlin); Rosliitt vid Yddingesjdn 1993 (T.



Ent. Tidskr. 116 (1995)

Hagg, K. Sahlin). Blekinge: Flera exemplar frAn 1800-

talet utan lokalangivelse, mtijligen frAn Werkti vid
Karlskrona varifrAn samlaren Ankarcrona har 6 ex. med
lokaluppgift. PA 1900-talet funnen vid Sjdarp 1939
(Butovitsch), 1945 (B. Rapp) och Tromtd 1950 (Sund-

holm), 1977 (S. Marklund), 1990-92 (R. Baranowski).
Smflland: LAngemAla socken vid Getebro 1942 (T.

Palm), 1952 (G. Dahlgren; se Lundberg 1993); Halltorp
socken 1959 (T.E. Leiler), sannolikt vid Viirnaniis diir
arten samlats 1976, 1978 (U. Nylander), 1980 (H. Wal-

lin). 1984 (Nylander): Bjurkiirr vid Asnen 1985 (R.

Baranowski), 1990-93 (Baranowski, S.G. Nilsson);
Agniis vid Asnen 1992-93 (fragment 1992 och ett ex. i
klackhAl 30 juni 1993, i tvA mycket grova bokhdgstub-
bar med 100 m avst6nd; S.G. Nilsson); Siggaboda
dom?inreservat, Hiirlunda sn 1993 (sannolika kleckhAl
rapporterade 1967 av S. Lundberg; levande larv och

imago i puppkammare 30 juni 1993 i avblAst d<id bok-

topp; S.G. Nilsson). Halland: Getinge troligen pA 1920-

talet (G. Fogelqvist), denna lokal besciktes 1994, men

bokskogen var gallrad och liimplig biotop saknades;

Biskopstorps kronopark, Sliittlkra sn 1994 (bakkropp

under bark pf, bokhdgstubbe; S.G. Nilsson).

Sammanlagt har bokblombocken Petreffah pe

ungefar lika mAnga lokaler fcire 1950 som efter
(Fig. 2). Fcirutom dessa fynd irnns ett markligt
fynd frln Oland: bankad frAn blommande oxel vid
Byerum 8. VI.l98l (P. Pri.itz). Denna individ kan

knappast ha utvecklats i niirheten.

Artens arealkrav
Eftersom bokblombocken ofta lever hdgt i traden,

iir det ogcirligt att rekna antalet trad diir arten

finns. Vi kan hiir bara jiimfcira antalet bokhtigstub-
bar pl tokaler diir vi pAtrlffat arten med motsva-
rande antal pA lokaler utan arten. Antalet bokhtj'g-

stubbar med en brdsthcijdsdiameter civer 10 cm har

rdknats av Gillis Aronsson pi de inventerade bok-
lokalema 1988-92.

PA Tromtci, Bjurklirr, Biskopstorp, Agnds res-

pektive Siggaboda, diir arten fcirekommer, rdkna-
des 839, 407,326, I l8 respektive 72 bokhrigstub-
bar. Vi bedcimer att hdgst l0 Vo av dessa kan vara

ldmpliga utvecklingstriid fcir arten ett visst er. Ef-
tersom antalet individer som ftirekommer Per tred

i genomsnitt knappast tiverstiger ett lO-tal, kan

populationsstorlekarna pA dessa Platser rcira sig

om maximalt frAn 50-100 individer i Siggaboda

till 500-1000 pA Tromtci. Pt andra inventerade lo-
kaler diir vi inte hittat bokblombocken fanns i Ble-
kinge 299 bokhtigstubbar vid Skiirva, 40 vid
Marielund och 18-35 pA tre andra platser, samt i
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Fig.2. Fyndplatser fdr bokblombocken i Sverige fdre
(yrkanter) och efter (stjtirnor) 1950.

Confirmed localities for Anoplodera sculellata in Swe-
den before (squares) and after (stars) 1950.

Kronobergs liin 140 i Bokhultet (Vexjci), 112 vid
Likan (Virestad), 94 vid En (Hamneda) och 6-38
pA Atta andra lokaler. Det finns sAledes Atminstone
fyra lokaler i denna region dar biotopen borde
riicka till fcir fcirekomst, men dAr arten tycks sak-
nas. PA dessa platser har sannolikt kontinuiteten
av drida, grdvre bokar varit bruten under 1800-ta-
let. Pi detta pekar ocksA den betydligt fattigare
bokfaunan i dessa omrAden, jiimfcirt med de loka-
ler ddr arten hittats.

PA Viirnaniis och centrala delen av Maltesholm
har ocksA antalet bokhcigstubbar rAknats, men
dessa uppgifter er inte direkt jiimfcirbara med
ovanniimnda, eftersom mAnga av de stAende dcida

bokama dr mycket grova p[ dessa tvl lokaler.
Trots allt finns det bara28 resp. 21 stAende drida
bokar pA dessa platser dAr arten lever kvar, uppen-
barligen i mycket smA populationer. Fren Ovriga
lokaler diir arten fcirekommer har vi inga data om
antalet bokhcigstubbar, men dessa populationer Ar

knappast stcirre iin den pA Tromtt (Fig. 3).

Bokblombocken som indikatorart pi
skoglig kontinuitet
TvArtemot en allmAnt utbredd uppfattning har det
visat sig att de flesta bokskogar i Sk6ne har ling
kontinuitet (Brunet 1995). Av de lokaler diir bok-
blombocken har konstaterats har fcirekomst av

bokskog under iildre tid belagts frAn Bdkeberg,
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Fig.3. Den kanske stdrsta populationen av bokblombockenfinns pd Tromtd i Bleking,e, men iiven denna bed1ms vara
under I 000 individer. Eftersom fdrekomsten numera rir helt isolerad dr artens frdmtid osciker riven pd denna lokal.
Foto: Sven Nilsson

Tromtd, the site that probably supports the biggest population of Anoplodera scutellata in Sweden , hut srill less than
I 000 individuals. Since this population is totally isoloted, itsfuture survival is uncertain.

Hiickeberga, Kulla-Gunnarstorp, Maltesholm,
Sjcibo och Skiiralid i historiska dokument, fr[mst i
gamla kartor med beskrivningar (Brunet 1995).
Bjurk[rr och Biskopstorp iir tvA av Sveriges friim-
sta lokaler fcir lavar beroende av lang kontinuitet
av grova tred (Ulf Arup och Stefan Ekman,
muntl.). Siggaboda urskog har varit sluten skog i
civer 2 800 Ar, och boken har funnits pA plats i
I 000 Ar (Bjiirkman 1993). Aven hiir finns en rik
lavflora, beroende av lAng skoglig kontinuitet
(Nilsson m.fl. 1995).

Det finns en rad hotade arter i Sverige som dr
beroende av grcivre dcida bokar. Vi har nyligen gAtt
igenom fynden fcir kniippama Denticollis rubens
och Ampedus rufipennis (Baranowski & Nilsson
1995). Denticollis rubens lever i skuggade, fuk-
tiga bokl[gor och finns sannolikt endast kvar
inom mindre omreden pA Sdderlsen och Linde-
rridsAsen, diir ocksA bokblombocken lever kvar.
Ampedus rufipennis lever kvar pl nAgra platser

l6

vid RomeleAsen bl.a. Hickeberga, vid scidra
Yddingesjcin, vid Skiiralid pA Sdderlsen, pA
Tromtd i Blekinge, vid Viirnaniis i SmAland och
Biskopstorp i Halland. Denna kniippare har niistan
enbart blivit funnen pA platser diir bokblombocken
ocksA finns kvar. PA flera lokaler i inre SmAland,
d[r bokblombocken hittats, saknas Ampedus
rufipennis sannolikt av klimatiska skiil. Anled-
ningen till att reliktlokalerna fcir dessa tvA arter till
stor del sammanfaller iir siikerligen att de b6da iir
beroende av en kontinuerlig fcirekomst av grcivre
drida bokar inom ett omrAde. Arternas fcirekomst
sammanfaller ocksa med en rad andra hotade bok-
beroende vedskalbaggars (opubl.). Lokaler med
dokumenterad fcirekomst av bokblombocken bcir
diirfcir ha hcigsta prioritet vid skyddet av stdrre
bokskogsomrAden. Vi anser siledes att arten, trots
sin sillsynthet (fr Nilsson & Baranowski 1994),
dr en utmirkt indikatorart vid prioritering av olika
thnkbara skyddsobjekt.
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Diskussion med skyddsfiirslag
MAnga av fynden av bokblombocken har gjorts pA

isolerade lokaler (Fig. 2), men nAgra ligger i niir-
heten av varandra. Fynd efter 1950 finns i SkAne

frAn bokskogar vid stjdra Yddingesjcin-Fjiillfota-
sjcin (Rosliitt och PerstorpsgArd), Hiickeberga,
Kulla Gunnarstorp, Skiiralid och Maltesholm. De

tvA senare lokalema iir delvis skyddade, och lt-
minstone pA SciderAsen, ddr man planerar en natio-
nalpark, bcir arten kunna leva kvar i framtiden. Det
iir angeliiget att stdrre bokskogsomrAden vid
Hiickeberga, Maltesholm och Yddingesjcin ocksA

skyddas, eftersom ddr ftirutom bokblombocken
finns mfrnga andra hotade arter. AvstAndet mellan

Hiickebergasjcin och de tvA andra aktuella loka-
lema i sydviistra SkAne iir omkring en mil, och

spridning diiremellan kan inte helt uteslutas. Det-
samma giiller Rosliitt och PerstorpsgArd pi 6 km
avstAnd. Diiremot ligger de andra aktuella loka-
lerna i Sktne, Skiiralid och Maltesholm, flera mil
frAn <ivriga sentida fyndplatser, och iir siikerligen
isolerade.

FrAn Helsingborgs-trakten (Kulla Gunnarstorp,
PAIsjci, Ramlcisa) finns en rad fynd frAn 1920- och

1930-talen, men frAn senare Ar finns endast ett
fynd pA en lokal med enstaka liimpliga triid. Enligt
rapportciren kan arten nu vara fcirsvunnen dven

frAn denna lokal. Det f,r ocksA anmerkningsvart att
det pa tve av de tre dokumenteradel80O-talsloka-
lema i SkAne, Stehag och Sjcibo, inte finns nlgra
senare fynd. Palm (1953) skriver emellertid: "Ar-
ten torde sA liinge Aldrig skog av ursprunglig typ
dnnu finnes kvar ej vara ovanlig i flera av scidra

SkAnes bokskogsomrAden, ehuru man szillan ser

de fullbildade skalbaggama." Tyviirr anger han

endast Hiickeberga, men hans uttalande grir att det

inte dr uteslutet att ytterligare nflgon lokal iterst[r
att upptacka i SkAne. Kanske kan arten ocksA hit-
tas pA ntgon av de gamla fyndplatsema. Det ar

emellertid hcigst troligt att arten fcirsvunnit frin ett

stdrre antal platser i Skine, innan nAgon entomo-
log underscikte dessa. Roths (1896-97), Sj<ibecks

(1927), Hlkanssons (1948) och Bjerkes (1956)

skogsbeskrivningar, bl.a. av iildre tiders utmarks-
skog pA urbergs6sama StiderAsen, NiivlingeAsen
och Ryssberget i SkAne-Blekinge, som en mycket
gles skog med urAldriga ekar och bokar visar att

lAmplig biotop inte var ovanlig under 1800-talet.

Thomson (1866) skriver att arten var "tiimligen
siillsynt i SkAnes och Blekinges bokskogar".

FrAn scidra, centrala Blekinge lir tre lokaler k[n-

B o ks ko ge ns hotade v e ds kalba g gar

Fig. 4. I urskogar skapas solexponerad hokved nrir
jrittebokar ddr. Bilden tir tagen i Siggaboda urskog, som

domineras av gran och bok. Foto: Sven Nilsson.

ln primaeval forests sunexposed beechwood, suitahle

for Anoplodera scutellata, occurs when bi g beeches die.
F rom S i g gabodo p r imaeval sp r uc e - I be ec h-fore st.

da, men arten tycks endast leva kvar i naturreser-
vatet Tromtd. Vi har till ldnsstyrelsen liimnat fcir-

slag till iindringar av sktitselplanen, fcir att rika
civerlevnadsmcijligheterna f6r de mAnga hotade ar-

tema pA denna unika lokal.
I SmAland finns dnnu nAgra mindre bokskogs-

omrAden av ursprunglig typ, och bokblombocken
iir kiind frtn fem av dessa. Pi den fcirst upptiickta
lokalen i LAngemAla socken har arten inte setts pA

40 Ar, och dr kanske fcirsvunnen diirifrln. Boksko-
gen vid Getebro innehAller nu endast nAgot en-
staka l[mpligt utvecklingstriid, medan det i en an-
nan liten bokskog nAgra km diirifrAn finns ett fatal
liimpliga hcigstubbar. Vi anser att arten mtste be-
dcimas som fcirsvunnen frAn LAngemAla socken
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om inga nyfynd gcirs. Biotopen vid Vdrnands har
fcirsiimrats betydligt fcir hotade arter under senare
tid genom avverkning och granplantering, men
iinnu finns chansen att riidda den rika faunan d6r.
Detta fdrutsdtter dock snara och kraftfulla natur-
skyddsitgarder.

Situationen pA de tre lokalerna i Kronobergs liin
iir gynnsammare ur naturskyddssynpunkt. Bjur-
kiirr dr naturreservat, och hiir b<ir arten ha m<ijlig-
het att dverleva om det skyddade omrAdet utcikas
med niirliggande skog med bok. Agniis iir domiin-
mark, och planer pA reservatsbildning finns. Den-
na lokal ligger endast 4 km frtn Bjurkiirr, och har
kanske koloniserats diirifrAn fcir inte si liinge se-
dan. Det kan ocksl vara lika sannolikt att arten
tiverlevt pfl bAda dessa platser sedan boken in-
vandrade dit. Det vore mycket viirdefullt om dessa
tvA lokaler vid Asnen kunde bindas samman med
en spridningskorridor med bokdominerad skog av
minst 100 meters bredd liings sjcistranden. Strand-
skogen vetter hiir mot vdster, med ett varmt mikro-
klimat som gynnsam effekt.

Fdr Siggaboda urskog pAgAr reservatsbildning,
men trots detta bedcims artens dverlevnad i omrA-
det som osdker. OmrAdet med iildre bokar iir niim-
ligen endast ca 8 ha, och det finns inga andra fcir
arten lAmp[ga bokskogar i narheten. Vid en ge-
nomgAng av omrAdet efter fyndet 1993, bedcimdes
endast omkring fem bokhcigstubbar frir nArva-
rande vara liimpliga utvecklingstrSd fcir arten (se
ovan). Det mycket civerraskande fyndet i denna
skog visar att arten kan civerleva iiven i orcird ur-
skog, diir solexponerade gliintor bildas niir grova
triid drir (Fig. a).

Artens situation i Halland dr osiiker. Trots
mAnga hcigstubbar pfl den nyupptlickta lokalen,
finns f[ troliga utflygningshAl i dessa. En del av
omredet har nyligen gallrats och markberetts. Om
detta leder till en tiit fdryngring kan bokskogen bli
fcir mcirk och liklldrig i framtiden fcir att passa
bokblombocken. Aven fcir detta omrede finns pla-
ner pA ett skydd som reservat.

Sammanfattning
Bokblombocken finns kvar i minst fem omrAden i
SkAne, ett i Blekinge, fyra i SmAland och ett i Hal-
land. Dessa elva omrfiden, frirutom de tvA vid
Asnen i SmAland och mcijligen de tre i scidra
SkAne, ligger sA lAngt ifrAn varandra att spridning
mellan dem brir vara utesluten. Detta innebiir att
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risken fcir att arten helt drir ut i Sverige ej iir liten,
men den iir svArbeddmd. Vi vet Ennu alltfcir lite om
populationsstorlekar pA olika lokaler och hur
mycket antalet individer varierar mellan Aren. En
grov skattning ger hdgst 50- 1000 individer pA fem
lokaler, och populationerna iir knappast stdrre pA

dvriga lokaler. De omrlden ddr arten lever kvar
bcir ha hcig prioritet i naturskyddsarbetet, eftersom
en frirekomst tyder pl kontinuerlig tillgAng pA

bokhcigstubbar under lflng tid. Detta har getr mcij-
lighet fcir iiverlevnad av andra hotade arter knutna
till bokdominerad skog. Gamla bokskogar tillhcir
de mest ursprungliga ekosystemen i scidra Sverige
(Brunet 1995), men skyddet av dem iir eftersatt.
Eftersom bokskogarna i Mellaneuropa iir hArt ex-
ploaterade under l6ng tid har Sverige ett ansvzu att
bevara och restaurera bokskogar av ursprunglig
typ. Det vore iiven mycket vArdefullt om man pA

negra platser kunde Aterskapa ollonskogar med ett
glest bestlnd av gamla ekar och bokar, en skogs-
typ som hyser stora naturvdrden pA platser med
skoglig kontinuitet (Nilsson et al. 1994).

Tack
VAra undersdkningar av bokskogarnas vedskalbaggar
har bekostats av Viirldsnaturfonden och Naturveten-
skapliga forskningsrldet. Tack ocksA till Rune Axelsson
f6r bilden p[ bokblombocken, Bengt Ehnstr6m f6r vtir-
defulla bidrag till fyndsammanstiillningen samr rill Dier-
mar Borisch, Lars Huggert, Tord H?igg, Kurt Sahlin och
Rune Widenfalk ftir hjalp med lokaluppgifter.
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Vart slag av insekter har viil sina fcirutsiittningar

att fascinera dem som vill fcirdjupa bekantskapen.

Bladloppoma har Atskilligt att bjuda, dven om de

siirskilt bladloppeintresserade hemipterologema
inte kommit att bilda nAgot stort skrl. Artmiingden

iir hanterlig (sA vitt hittills kiint 91 arter i Sverige,

7 ytterligare i tivriga Norden), de allra flesta dr

klart oligofaga i sina viirdviixtrelationer och ddr-

med tydliga i sina ekologiska bindningar, livscyk-
lerna iir ftir de flesta viil kiinda, de lever oftast i
individtiita populationer och iir liittsamlade, fcire-

kommer som fullbildade eret runt, de iir fcir att

vara homopterer vdlsklerotiserade och fasta i sina

karaktiirsfulla former.
Frej Ossiannilsson, nyligen bortgAngen, har

kr<int sitt lAnga livs arbete med nordiska Hemip-

tera med en magnifik behandling av bladloppoma

i Fauna Entomologica Scandinavica. I ett slag

framstAr hiirmed dessa smA vdxtsugare som en av

vAra biittre kiinda insektsgrupper. De kortfattade
inledningsavsnitten btirjar med en historik civer

bladloppekunskapens framviixt, sedan presenteras

deras yttermorfologi, preimaginala stadier, bio-
nomi och ekologi, ekonomiska betydelse samt un-

dersciknings- och preparationsmetoder. Bestiim-
ningstabeller och beskrivningar ges fcir slviil adul-
ter som sista-(=femte-)stadielarver. Alla arter ka-

rakteriseras med i regel 14, ibland fler, detalj-
figurer av fcirfattarens egen hand, avbildande bAde

adulter och, om mdjligt, femtestadielarver av alla
arter. Bara fcir helt enstaka arter dr larvema iinnu
okiinda. Fcir varje art ges ett biologiavsnitt som f<ir

de allra flesta kan definiera viirdviixt, iigg-
Iiiggande, larvutveckling, eventuellt gallbildande,

fenologi samt stadium och plats fdrhibernerandet.
Bestiimningstabellerna iir klara och vllorgani-

serade och kompletteras av de precist tecknade fi-
gurerna, som dock snarare dokumenterar var art
fiir sig iin framhziver skiljekaraktiirer. De morfolo-
giska "beskrivningarna" av artema zir i l&nga styc-
ken bara nakna hanvisningar till figurema. H[r
kunde ett visst textutrymme i stiillet ha egnats en

diskussion av skillnader mellan fcirviixlingsbara
arter eller arter som pga gemensam viirdv?ixt kan

bli praktiskt aktuella att jiimftira. Det iir ju inte si
att bara arter som hamnar intill varandra i artifi-
ciella bestiimningsnycklar 6r de enda som riskerar
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