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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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att bli sammanblandade. Men det iir ju civer huvud
ett grepp som alltfdr sdllan tas i bestiimnings-
bcicker! Det hade inte heller skadat med ett eller
annat poangterande av vilka illustrerade detalj-
former som mcijligen iir unikt artkarakteristiska.
Baksidan med att som hdr avbilda ett stoft antal
identiska strukturer fcir alla arter blir att, ju frikos-
tigare urval av figurer, desto mindre uppenbart
blir det fcir nyttjaren av boken, vad som iir identi-
heringsmiissigt relevant och anvdndbart i myllret
av prydliga bilder. Minga bladloppor uppvisar en
kraftig slisongmiissig fiirgvariation som en fciljd
av att dver hiilften av vira arter er imagocivervint-
rare (bland stritama belciper sig motsvarande an-
del bara till nAgra fi procent). Denna variation
ndmns i allmiinhet kortfattat i beskrivningen av de
enskilda artema men den hade giirna kunnat dis-
kuteras pA ett principiellt plan i inledningen.

NAgon habitatanknytning diskuteras i regel inte
utan kan m<ijligen fcirstAs genom viirdviixtidenti-
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fieringen. Bladloppoma iir ju genomgAende mer
oligofaga fln stritarna, diirmed tydligare och biittre
kiinda i sina viirdrelationer. Det dr kanske lika gott
sA, ifall fcirfattaren annars skulle praktiserat sam-
ma bisarra modell fcir att karakterisera arters habi-
tatval som i sin tidigare trevolymers stritfauna
(Fauna Entomologica Scandinavica, vol. 7ll-3,
1978, 1981. 1983). Dar citerade han, i regel utan
varje inslag av kiillkritik, hcigaktningsfullt tidiga-
re, ofta mindre erfama fdrfattares uttryckssiitt, det
mi sl vara haltlcisa stereotypier eller sedda bara ur
ett tillempat-rntomologiskr perspektiv eller gil-
tiga i en annorlunda formad natur f,n de nordiska
Idndemas. Vdxtnamnen (enbart "latinska") kunde
hiir giirna stamts av mot aktuella nordiska floror.
Tyv6rr citeras, oftast utan varje shrmarkering,
ocks6 vdxtarter som inte alls frirekommer i nor-
disk natur. Jag skulle se det som intressantare i en
nordisk fauna att fcirst och friimst identifiera vil-
ken eller vilka viirdarter som hdr fcirefaller att ut-
nyttjas, mcijligen med urskiljande av vad som bcir
vara typiskt och vad som mcijligen bara iir margi-
nella eller tillfiilliga fcirereelser. Vilken polyfag
potential arten har globalt iir i detta sammanhang
en mer "akademisk" frAga. Annars hade det varit
intressant om fcirfattaren i inledningsavsnitten gri-
pit tillftillet till en allmiin belysning av vilken roll
odlade och kulturberoende vaxter spelar som vdr-
dar fcir nordisk bladloppefauna. Vad betyder bota-
niska triidgflrdar, parker och villatr?idgArdar, har
triidglrdsflyktingar och adventivvixter nAgot in-
flytande pn vArt bestAnd av bladloppor? Vilka flo-
raelement er det som civer huvud taget betyder nA-
got fdr dessa insekter i nordisk natur? Det kan tex
noteras att minst hAlften av vAra arter regelmdssigt
imagohibemerar pA barrtriid, siikert oftast p[ gran
och att detta delvis ocksA giiller arter som i sina
aktiva faser inte tillhcir skogsbiotopema.

OvanstAende frirbehlll och cinskningar skall p6
intet sett skymma min bedrimning att Frej Ossian-
nilsson givit oss en ytterst gedigen, vacker och i
det mesta fciredcimlig bok, som ligger etskilliga
klasser civer det mesta av den bestiimningslittera-
tur vi annars iir hiinvisade att arbeta med.
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