Ent. Tidskr. 117 (1996)

Recension

Ny bok om europeiska långhorningar
U. 1995, Longhorn beetles. Illu'
strated Key to the Cernmbycidae and
Vesperidae oJ Europe, Margraf Verlag,
Weikersheim, Tyskland. ISBN 3-8236lI53-4. Pris: DM 126.00.
Bense,

Bestämningslitteratur över redan mer eller mindre
välkända skalbaggsgrupper kan tyckas vara överflödig. Ofta längtar man efter moderna bestämningsverk över kritiska grupper som t.ex. Cryptophagidae och Ptiliidae. Här är man hänvisad till
det ganska tunga verket "Kä1'er Mitteleuropas", i
vilket dessutom många gånger de högnordiska arterna saknas. Icke desto mindre är det glädjande
att få detta långhorningsverk i sin hand - särskilt
för den som vidgat sitt intresseområde till att omfatta Europas långhorningar.
Boken är tvåspråkig med tyska på vänster och
engelska på höger sida och behandlar inte mindre
än 500 arter. Författaren har valt att i huvudsak
fölia samma systematik som Svacha & Danilevsky (1987) använt i sitt arbete över långhorningarnas larvsystematik.
Efter en kortfattad inledning om bland annat utveckling, beteende, ekonomisk betydelse samt

naturvårdsaspekter följer sjä1va bestämningsnycklarna. Dessa är uppbyggda så att rnan först
nycklar sig fram till underfamiij sedan släkte och

därefter art i separata tabeller. Figurhänvisningar
finns konsekvent på samma sida som texten. I anslutning till varje artbeskrivning finns i de flesta
fall dels en habitusteckning samt en utbredningskarta. Förutom en noggrann beskrivning av varje
arts utseende finns också uppgifter om värdväxt,
utvecklingstid, I'enologi samt hänvisning till centrala referenser. För övrigt nämns i inledningen att
mer än 2000 referenser gåtts igenom men att bara
en del av dem återges i referenslistan (ca 600).
Trots att Bense behandlar 500 arter är det lättare
att bestämma en art med detta verk än med t.ex.
Bily's långhorningsband i Fauna Entomologica
Scandinavica med endast 100 arter. Till skillnad
från det senare verket är här alla använda begrepp

förklarade vilket väsentligt underlättar bestämningsarbetet för nybörjaren. Uppställningen med
både text och lättbegripliga illustrationer på samma uppslag är ett pedagogiskt föredöme. Utbred136
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ningskartorna är lbrblufTande korrekta med ett
omfattande faktamaterial som grund. De svartvita illustrationerna av arterna är mycket bra och
.jag föredrar dem framför många andra verks avbildningar i färg. Kritiska släkten som t.ex. S/en-

ostola har behandlats bra med bl.a. avbildade
genitialer.
Om man ska vara kritisk mot något i detta verk
så är det väl möjligen att bestämningsnyckeln för
placering i rätt underfamilj utgår från karaktärer
som finns på buksidan. Detta känns onödigt för
långhorningarna åtminstone för de nordiska arterna. Naturligtvis kunde man önska sig mer fakta
om arternas levnadssätt, substratkrav etc. men bokens omfång hade då blivit det dubbla. Denna bok
har en given plats i bokhyllan hos varje "vedentomolog" med Europa som arbetsfält.
Åke Lindettiv

