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engelsksprikiga tidskrifter. Syftet med denna separata presentation kan riven ifrigasiittas eftersom

I

bestdms. De etlerfciljande avsnitten beskriver hur

Entomologisk Tidskrift I l4:3 presenterade jag
Nyligen
utgavs en ny bok i samma imne. Denna ging av
en amerikansk fcirfattare och i mera pikostat utfcirande. Syftet med boken ar att presentera paleoentomologi fcir en bredare ldsekrets och ge en
grundliiggande riversikt i timnet. Den iir uppdelad i
tvi delar. De frirsta sju kapitlen behandlar forskningshistorik, metodik, subfossila insekters fcirekomst, paleoekologiskt vrirde, faunahistoria, klimatrekonstruktioner och nytta inom arkeologin.
en handbok om kvartzira insektliimningar.

De fem resterande kapitlen, ger exempel pfl undersokningar i olika delar av veirlden. Boken avslutas

med en diskussion om framtida mcijligheter for
paleoentomologisk forskning. I slutet av boken
finns. fcirutom en innehillsrik litteraturlista, ett
appendix med de leddjur som omndmns i texten
och en lista. som fiirklarar olika facktermer.
Det inledande kapitlet ger en historisk dverblick som bdrjar med de tidigaste underscikningarna av kvartara insektliimningar vid 1800-talets
slut. Den

di ridande uppfattningen var att huvud-

delen av tynden representerade utdcida former.
Denna helt t'elaktiga bild foriindrades snabbt ett
halvsekel senare. di nigra fbrskare, diiribland den
svenske entomologen C.H. Lindroth, reviderade
bestzimningarna av samma material och konstaterade att alla rester tillhtirde djur i den nutida faunan. Den moderna kvartlra paleoentomologin utvecklades av "Birminghamskolan" under slutet av
1950-talet, med G.R. Coope som fdrgrundsgestalt.
Metoder utarbetades fcir effektivare insamling av
subfossilen ur sjiisediment, torv, m m, och insektfynden b6rjade systematiskt utnyttjas fcir att rekonstruera forntida milj<ier och klimat. Kapltlet
avslutas med en presentation i bide tabellform
och text av de personer, som numera arbetar inom
forskningsfiiltet. Tyviirr ger textdelen inte mycket
mer information dn tabellen. Flera av de forskare
som anges rir antingen inte aktiva liingre eller har i
vissa fall endast gjort ringa insatser inom
paleoentomologin. Vad vdrre dr, flera personer har

blivit bortglomda, vilket kan bero pi att de ej
presenterat sina resultat

i

internationella eller

de flesta av de omntimnda forskarna tir refererade i

de senare avsnltten av boken.
Kapitel tvi och tre behandlar

pi ett riverskidtigt
och llttfattligt sitt de tekniker med vilka insektrester insamlas och prepareras tiam, samt hur de
man utifrin det spektrum av olika habitatkrav de
olika djurfynden representerar, kan ge en detaljerad bild av fbrntida miljoer. Med hjiilp av temperaturkiinsliga arter gir det att rekonstruera forntida klimat och klimatfririindringar. Syftet Ar att
tjka vAr fdrstielse frir hur naturliga klimatprocesser fungerar, vilket i sin tur kan hjiilpa till att
gdra fdrutsAgelser ftir framtiden. Klimatrekonstruktionerna har f'cirfinats en hel del under de senaste tio iren. vilket underliittats av databaser och
statistiska program. Med metoden "Mutual Climatic Range" (MCR) iir det mdjligt att kvantitativt rekonstruera sommar-, vinter-, och Arsmedeltemperaturer, samt grad av kontinentalitet. Klimatavsnittet belyser just hur dessa klimatrekonstruktioner fungerar och flera exempel pi klimatdata frin senglacial tid i Europa och Nordamerika
presenteras. I kapitlet om faunahistoria ges exempel pi de stora forzindringar som skett i vissa arters
utbredningsmcinster under Pleistocen. Exemplen
bercir huvudsakligen fynd av arktiska djur i numera temperade omriden. I detta hiinseende iir det
speciellt intressant att ocksi fe ta del av de underscikningar av iikenfaunor som forfattaren sjiilv bedrivit i sydvristra USA. Fcirsta avdelningen av boken avslutas med hur man kan anvdnda insektfynd
i arkeologins tjiinst. Europeiska och amerikanska
unders<ikningar presenteras. Minga insekter gynnas av mrinsklig piverkan, och fynd av dessa djur
kan ge upplysningar om lokal miljo i bosiittningar,
hur byggnader har anvints, problem med skadedjur, sanitiira fcirhillanden etc.
I andra delen av boken presenteras paleoento-

mologiska forskningsresultat

frin olika geogra-

fiska regioner. De omrtden som underscikts iir de-

lar av Viist- och Osteuropa, Sibirien, omridet
kring Beringssund, samt Nord- och Sydamerika.
Mest intressant tycker jag att avsnittet om de sibiriska underscikningarna iir. Hiir presenteras tidigare mer eller mindre okzinda fakta. Att de hittills
varit okiinda beror antingen pi att de presenterats i
sviritkomliga rapporter eller att de iir publicerade
enbart pA ryska. Kapitlet avslutas med en relativt
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utfrirlig syntes av miljo, klimat- och faunautveckling under kvartartiden i omridet, baserad pi
insektfynden. Liknande mer ingiende synteser
saknas tyvdrr for de andra regionala presentationerna. Sammanstdllningarna har diirfdr mer karaktdr av uppriikning av lokaler som understikts
och av artfynd. Flertalet exempel pi artfynd 6terkommer ocksi stiindigt i texten. De kunde ist[llet
ha presenterats i tabellform tillsammans med mindre vanliga fynd.
Det korta avslutande kapitlet diskuterar problemstiillningar och framtida mrijligheter frir kvar-

tdr paleoentomologi. Huvudsakligen

behandlas

hdr behovet av nya klimatrekonstruktioner med
hjalp av McR-teknik i Nordamerika och DNAanalyser pi fossilt insektkitin. Jag tycker nog att
det sista avsnittet iir lite fantasikist, med tanke pi
att studier av subfossila insekter iir en frirhillandevis ung vetenskap. Hiir finns ju en mringd tilkimpningar, som fortfarande iterstir att utforska. Undersdkningarna har t.ex. hittills mest fokuserats

pi

liimningar av skalbaggar och fjiidermygglarver.
medan andra grupper sisom skinnbaggar, nattsldndelarver och steklar dr mycket mindre undersrikta, trots att de kan fcirekomma i miingd i kvartdra avlagringar. Subtropiska och tropiska regio-

ner pockar pi att bli paleoentomologiskt undersrikta. Problemstiillningar kring insekters kolonisation av ensligt beliigna riar skulle kanske kunna
kisas med subfossila insektdata.

Boken zir rikligt illustrerad med teckningar, fo-

ton och kartor. Teckningarna zir uteslutande utfrirda med hjiilp av grafiska dataprogram. Minga
av dem ger dock ett platt intryck. Det iir mrijligt att
uppni betydligt battre resultat. Fotona dr genom-

giende av bdttre kvalit6. Siirskilt de som Ar tagna
med svepelektronmikroskop (SEM) lir tilltalande.
Kartorna har overvdgande forminskats fdr mycket. I
vissa fall krzivs fcirstoringsglas fdr att hitta lokaler
som omtalas i text och tabeller. Kartorna iir ocksi
mycket fattiga pi geografisk information med un-

dantag f<ir veirldsdelarnas konturer och latitud/
longitud-angivelser. I vissa fall ger de missvisande information. Ett exempel iir utbredningskartan fcir den tibetanska dyngbaggen Aphodius
holdereri. Den finns numera bara pi hciga hdjder

i

Himalaja, diir den frimst lever av jakspillning.
Betraktar man utbredningkartan i boken verkar
det som den riven trivs bra i det tropiska liglandet
i Bangladesh. Mycken information finns i tabellform, vilket kortar ner texten och underliittar liisningen. Bra iir tabellen i slutet av boken som frirklarar olika fackuttryck. Listan tiver de latinska
insektnamn, som finns i texten, innehiller 6ven
engelska trivialnamn. En allvarlig brist iir dock att
alla artnamn saknar auktorer.
Trots nigra kritiska synpunkter dr jag <iverviigande positivt instiilld till boken. Den ger pi ett

liittillgiingligt satt en god bild av kvartdr

pa-

leoentomologisk forskning och den ger svar pi
varf<ir det finns anledning att studera insektllmningar. De ldsare som rinskar mer information
har ocksi mdjlighet att gi vidare till andra arbeten, som finns upptagna i den mycket innehillsrika litteraturfbrteckningen. Bokens pris bcir inte
heller avskriicka nflgon, i synnerhet med tanke
dess relativt pikostade utfcirande.

pi

Geoffrey Lemdahl

Pantermiitare siikes !
Undertecknad fcirbereder en artikel om pantermataren (Pseudopanthera macularic) och dess

besynnerliga utbredningsbild

i

Sverige

och

Fennoskandien. Denna skcina, varmt gula fjliril
med mcirkbruna flzickar iir under 1900-talet framst
funnen vid Hiickeberga i Skine och i mellersta
Viirmlands dalgingar. Aven i Norge och Finland
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