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M. phalaris, men Ertel (1975) fann att detta var
felaktigt. Hon konstaterade att den fullvuxna lar-
ven av M. phalaris har endast en lob framtill pi
spatulan, medan de av Tomaszewski observerade
larverna har tvi lober. Den fullvuxna larven av E
phalaridis har tvi lober framtill pi spatulan och iir
kanske identisk med de av Tomaszewski be-
skrivna larverna.

Larver av E. phalaridis lever, mflnga tillsam-
mans, innanfcir bladslidorna. Angrepp medfcir att
striet vid angreppsstiillet blir mcirkfiirgat och
mjukt. Ingen gallbildning fcirekommer, och det
syns inga yttre symptom pi bladslidorna. Genom
att striet blir mjukt, viker det sig liitt.

E. phalaridis ilr hittills kiind endast frin Norr-
botten, diir den 1996 upptriidde bide pi odlad rcir-
flen i Vojakkala och pi vildviixande rijrflen intill
Torne dlv. Populationstitheten var mycket hcig i
ett av fdrsdksfiilten med i storleksordningen
100 000 larver per kvadratmeter. H2ir var samtliga
fertila skott angripna, och hela bestindet lade sig
under hristen. Arten pitraffades I 997 iiven pi vild-
vzixande rrirflen vid Kalix iilv.

Aggen liiggs i grupper om upp till ca 100 iigg,

A new gall midge

fciretrddesvis vid basen av det dversta fullt utveck-
lade bladet pi skotret. Aggliiggningsperiod och
utvecklingstid fcir arten zir inte kiinda, men data
frin Vojakkala tyder pi att det diir fanns endast en
hggliiggande generation under 1996. Fullvuxna
larver ldmnar sraet och civervintrar i en kokong,
huvudsakligen i markfcirnans civre skikt.

Angripna strin kan viixa till niistan normal
Iiingd, innan de blir mjuka och lzigger sig. En viss
skcirdeminskning (27 Vo) jamflrt med tidigare ir
kunde noteras vid augustiskrird i det kraftigt an-
gripna fiiltet, men det dr osdkert, hur stor del av
minskningen som kan tillskrivas angreppet av E
phalaridis. Vid odling av rcirflen som industri-
grcida skrirdas den under tidig vir, och det finns
skiil misstiinka, att skcirdef<irlusten vid angrepp av
gallmyggan di kan bli stcirre.

Tvi parasitoider ph E. phalaridis har noterats,
Platygaster sp. och Tetrastichus sp. Den senare,
som pitraffats endast pi vildviixande r<irflen,
civervintrar pi striet och kan diirfcir sannolikt inte
etablera sig i rcirflensodlingar, eftersom den kom-
mer att bortfciras frin fiiltet i samband med skcir-
den.
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Det var givetvis med stor gladje jag tog emot uppdra-
get att recensera den nya versionen av Sveriges
trollsldndor. Jiimfrirt med den tidigare utgivan frin
1985, har boken ungefiir samma format och samma
antal sidoq men diir slutar likheterna. Det kan med en
ging siigas att den nya boken 2ir en klar fcirbiittring. Ja,
det iir rent utav en mycket bra bok 6ver Sveriges
trollsliindor. Och inte bara Sveriges trollsliindor. Fak-
tum ar att alla Nordens trollsliindor beskrivs och be-
handlas i boken. Den gamla utgivan har troligen bi-
dragit mycket till det tjkade inrresset fcir rrollsliindor,
inte minst fdr mig sjiilv, och den nya boken kommer
sakert att rika intresset frir denna insektsgrupp ytterli-
gare.

Hur skiljer sig di den nya boken frin den gamla?

Uppliiggningen lir ungefiir den samma men samtliga
avsnitt dr omarbetade till det battre. Boken inleds med
trol lsliindornas byggnad och li vscykel. Dlirefter friljer
nigra avsnitt om hot och skyddsitgiirder, vilket kan
vara vart att fundera pA i dessa tider di en vig av bio-
logiskt mingfaldstiinkande genomsyrar naturvSrdars-
arbetet. Utvecklingshistoria och systematik behandlas
ocks6 i de inledande sidorna. Efter dessa fciljer
bestlimningsnycklar till adulter och laruer. I nastan
alla fall finns en h?invisning till figur niir man viiljer
mellan tvi karaktiirer i best?immningnycklarna. Detta
tycker jag lir bra, och mAnga andra som skriver
bestiimningsnycklar borde ta efter.

Nyckeln till adulter iir till viss del omarbetad till, i
mitt tycke. en biittre nyckel. Aven om manga av [eck-
ningarna frin fdrra boken finns med iir samtliga plan-
scher omgjorda med minga nya teckningar av bra
kvalite. Niir det gziller bestiimning av arter utanfrir fa-
miljen Coenagrionidae tyckerjag att nyckeln fungerar
bra. Diiremot tror jag att en nybcirjare har svflrare med
familjen Coenagrionidae. Personligen friredrar j ag hos
denna familj att titta mer pi hanarnas analbihang iin
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formen pfl prothorax. Detta iir kanske en smaksak, vad

vet jag? Det hade hur som helst inte varit dumt med en

plansch d2ir hanarnas analbihang i familjen Coena-

grionidae redovisas. Motsvarande plansch fijr honor

skulle liimpligen vara en prothoraxplansch. Anis-
optera-delen av nyckeln iir bra och fungerar utmarkt
dven under fiiltbetingelser.

Att skriva en fungerande larvnyckel till troll-
sliindelarver ar inte latt. Jag har "tragglat" mig ige-

nom ett antal larvnycklar, inklusive Sahl6ns gamla.

Efter ett tags "tragglande" fijrstir man vad naturlig se-

lektion kan stiilla tilt med. Fdrfattaren siiger ocksi i
inledningen till larvnyckeln att den fungerar bast pa

fullstora individer. Men hur vet man om man har en

fullstor individ framfcir sig. Med den kunskap som

finns idag om larvkaraktiirer hiller dock 2iven larv-
nyckeln en hyfsad klass, och jag tror att med lite erfa-

renhet kan de flesta arters larver nycklas ut r2itt. Lik-
som frir adulter iir planscherna omgjorda och det finns
minga nya teckningar som underliittar artbestiim-

ningar betydligt. Tyviirr iir n6gra av teckningarna fort-
farande grovt tecknade, vilket gdr att det blir omdjligt
att se nigra egentliga skillnader mellan vissa figurer,
t.ex. Calopteryx virgo- och Coenagrion hastulatum-

larverna. Jag antar att de iir rejiilt nedminskade och

diirfijr fitt denna "grovhet". I larvnyckeln har nya ka-

raktiirer tagits med, som t.ex. fargteckning. Jag gliids
siirskilt ijver att supracoxalarmaturen som artskiljande
egenskap tagits bort fijr aeshnider, och att det finns en

plansch med aeshniders prementum. Ett tips, till den

som inte redan vet, dr att rita ut och mata fdrhellandet
mellan liingd och bredd pfl aeshnidernas prementum.

Detta fdrhillande iir, som det stir i nyckeln, en bra ka-

raktar fdr att siirskilja mellan arter med extrem skill-
nad. Olyckligtvis fungerar detta inte pA arter diir pro-
portionen iir likartad. Det hade diirfdr varit bra om fler
karaktiirer givits i nyckeln ftir urskiljning av de tre
huvudgrupperna av aeshnider.

Efter bestiimningsnycklarna ftiljer artbeskrivnin g-

arna. An en gflng noterarjag att en fdrbattring gjorts.

Texten fijr varje art iir precis lagom l6ng och informa-
tiv fcir en bok av detta slag. Ett siirskilt avsnitt om ar-

tens "ekologi" finns med, vilket underliittar fcir den

som skall leta efter speciella arter, eller tror sig ha hit-
tat nflgot spiinnande. Kartorna iir iiven de helt omarbe-

tade och uppdaterade. I varje ruta pfl utbrednings-

kartan finns dessutom teckningar pi viktiga arttypiska
karaktiirer. Ett mycket bra och trevligt initiativ. En

varning iir pi sin plats - det ar latt att man pi ett flertal
sidor blandar ihop artbeskrivning och utbrednings-
karta ftir arten ifriga. Det gir dock alltid enkelt att

reda ut vad som hrir till vad. Den svarta fiirgen fOr ur
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bredningen at Onychogomphus forcipatus har fallit
bort i Norrbotten. Fyll i och du fflr du en perfekt ut-
bredning av den nuvarande kiinnedomen av Nordens

trollsliindor.
I denna nya bok har det ocksi tillkommit en tabell

6ver landskapsfynd. Trevligt ftir alla oss som iilskar att

frossa i sfldana tabeller, och inte minst fdr dem som

vill gtira nya landskapsfynd. Det finns fortfarande
mycket att upptacka pa utbredningsfronten' Jag vet att

ett flertal fynd tillkommit sedan bokens tryckning, och
jag iir tiimligen siiker pfl att Sahl6ns gamla bok har bi-
dragit indirekt till biittre kunskap om trollsliindornas
utbredning i Sverige under de senaste l0 iren. Alla
sliindor har givits svenska namn. Detta iir som vanligt
niir det giiller svenska namn pfl de flesta insekts-

grupper, bide ett plus och ett minus. Fijrdelen 2ir att

trollsliindor blir mera tillgangliga utanfiir entomologi-
kretsar. Fcirfattaren hiivdar att han i strirsta min f6r-
sijkt anviinda redan vedertagna namn, i Sandhalls
"Trollsliindor i Europa" si har mAnga av sliindorna ett

annat namn. Detsamma giiller fdr en tredje vanlig
insektsbok, Mandahl-Barths "Vad jag finner i sjd och

6". Inte nog med det, namnen skiljer sig it mellan

Sandhalls och Mandahl-Barths bok. Till exempel kal-
las en av vflra vanligaste sliindor, Leucorrhinia dubia,
ftir myrtrollslanda i Sahl6ns bok, mindre kiirrtroll-
sliinda i Sandhalls bok och mindre trollslzinda i Man-
dahl-Barth. En sfrdan fdrvirring pi namnfronten gyn-

nar inte svensk namngivning. Aven om jag inte till
'100 

7o hiller med om alla namn vore det bra om vi alla
kunde enas om att de namn som Sahl6n nu givit de

nordiska trollsliindorna iir de som bdr glilla, eller?

Boken avslutas med ett avsnitt dzir tips ges till den

som vilt studera trollsliindornas ekologi och beteende,

samt en referenslista med mera liisning fdr den vetgi-
rige. Tyviirr har ordfcirklaringslistan som fanns i

gamla upplagan redigerats bort. Denna kunde giirna
ha fitt vara kvar, eftersom en sfldan underliittar ftir
nybcirjaren.

Visst saknar man figurer diir hela djuret av bide
larv och vuxen dr avtecknad, men en sidan bok skulle
bli betydligt mera volyminds, och jag tror inte det iir
fdrfattarens avsikt med boken. Sfldana bcicker finns
redan, itminstone f<ir adulter. Nej, istiillet iir boken

mer av typen fiilthandbok och inget praktverk, och

som fiilthandbok fyller den vdl sin plats. SA kiire
insektsviin, har du redan den gamla upplagan, kdp den

nya ocksA och vice versa. Du kommer inte att Sngra

dig niir du viil bdrjat liira dig mer om dessa smaragd-

fiirgade I uftakrobater.

Frank Johansson
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