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Nylander, Ulf. 2008. A review of the genera 
Calodema and Metaxymorpha (Coleoptera: 
Buprestidae: Stigmoderini). – Folia Heyrov-
skyana. Suppl. 13: 1-84. Kabourek. 35 EUR.

Detta arbete omfattar en revision av en grupp 
praktbaggar som lever i de östra delarna av Aus-
tralien och Nya Guinea. Boken är rikt illustrerad 
med ett flertal färgfotografier på varje art. Dessa 
magnifikt färgade baggar, vars biologi till stor del 
är okänd, påträffas oftast i blommande träd där 
de söker nektar. Med sitt utdragna huvud är de 
väl anpassade till att komma åt nektar i blom-
morna och de anses vara viktiga pollinerare. Den 
medföljande CD-skivan innehåller filmsekven-
ser på ett flertal arter som sitter i blommor.

För en art (Calodema ribbei) är larven känd, 
den påträffades i stam- och grenar på 20-30 me-
ters höjd. Trädarten är ännu inte identifierad. 
Flera arter är endast påträffade i något eller några 
få exemplar, vilket kanske inte är så konstigt då 
de i huvudsak tycks hålla till 20 meter eller mer 
upp i trädkronorna. Man får hoppas att vår kun-
skap om dessa och andra fantastiska insekter, 

Praktfulla praktbaggar från fjärran östern

som lever i de tropiska skogar som nu avverkas i 
rasande fart, kan fördjupas och inte bara resulter-
ar i några få exemplar i museer. Nylanders arbete 
är en viktig pusselbit i den stora kartläggningen 
av den anade artmångfalden som tropikernas sk-
ogar döljer.
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