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Jag har ofta

i

mina recensioner av litteratur om

som saluför djur och tillbehör, och en förteckning
över taxonomisk litteratur.
Boken iir helt klart ett ambitiöst projekt. Emellertid ger den vid en första anblick dock ett litet

plottrigt och gyttrigt intryck, men vid en senare

anblick klarnar det hela. Boken innehåller
mycket fakta och spännande läsning och är synnerligen välillustrerad - färgplanscherna visar
verkligen upp mångfalden bland dessa djur.
Dock försöker författaren täcka in det mesta om
dessa insekter - visserligen inte fysiologi, vilket

vandrande pinnar och vandrande blad (ordningen
Phasmida) påtalat det ökande intresset för dessa
insekter. Ett tydligt exempel på detta är publikationerna frän The Amateur Entomologist's Society (A.E.S.). År 1970 utkom en htet 20 sidors
häfte som till största delen handlade om den då
vanliga indiska vandrande pinnen Carausius
morosus. Det utkom i en andra upplaga 10 år senare. Kort därefter, 1985, dök det upp igen i en
utvidgad version, då som A.E.S. Handbook 20
och med ett omfång pä 4I sidor och ett avsevärd
breddat innehåll. Denna version dök upp ånyo
utvidgad till 78 sidor är 1992 som A.E.,S. Handbook 22. Nu nägra år senare har ytterligare en

kan vara klokt att lämna ute i detta sammanhang.
Tonvikten tycks ligga mer på biogeografi än biologi varför det finns brister beträffande reproduktion, postembryonal utveckling och försvarsbeteende som behandlas alldeles for summariskt.
Det finns en enonn mångfald som vi bara skrapat
på ytan av ännu, och här förmedlas en stereotyp
bild baserad på ett fåtal arter, med endast en litteraturreferens från 1978. Vidare upplever jag det
litet störande är att litteraturreferenserna inte är
samlade i en förteckning. De ca 170 referenserna

A.E.S. Handbook över dessa djur utkommit -

turförteckning. Det rör sig om två olika upplagor
med dessutom olika stavning på titlarna , där den
senare är den taxonomiskt valida (se Carlberg,
U., 1985, Zool. J. Anat.,113:51). Någon märkligt

vilket är ämnet för denna recension.
Bokens innehåll är fördelat på tre huvudavsnitt. Först behandlas allmän morfologi, klassifikation, taxonomiska publikationer, olika typer
av rekord inom ordningen, utveckling, försvarsbeteende och fiender. Det andra avsnittet behandlar insamling och studier. Här beskrivs insamling, avlivning, hur man håller djuren levande i fält, odling i fångenskap, fotografering, viktiga museisamlingar och diverse kuriosa. Den
sista delen beskriver faunan för de olika geografiska regionerna, ibland t.o.m. de enskilda
arterna inom specifika länder, och de fossila arter

som påträffats. Boken avslutas med ett index
över de vetenskapliga namnen, en förteckning
över de vetenskapliga namnen och deras engelska trivialnamn, en omfattande ordförklaring på

finns spridda pä 36 olika ställen i boken. Dess-

utom är referenserna till Stoll 1787 och 1813
både felaktiga och olika angivna i text och littera-

är det att under vissa av de sydeuropeiska Bacillus-afiernaoch underartetna som anges med auk-

torer, lämnas information som opublicerad!?
Rubriken på sidan 86 tycks ha fallit bort - här listas "ryska", koreanska ochjapanska arter som en

fortsättning på Europa och medelhavsområdet.

Men sammanfattningsvis, om man bortser från
dessa

brister och betraktar boken mer ur perspek-

tivet som en biogeografisk förteckning med

dessutom fullt acceptabelt.

17 sidor, en förteckning på föreningar, firmor
UIf Carlberg

t84

en

kort ,något ofullständig allmän introduktion över
ordningen Phasmida, är det en trevlig liten bok helt utmärkt för den som vill ha en modern, bred
och lättbegriplig introduktion i ämne. Priset är

