
Litteratur

Z. P. \lETcAL[: General C.atalogue of the Homoptera. Fasc. I\r Ful-
goroidea, Part 13 Flatidae and Hypochtonellidae. Raleigh, N. C.. 1957.
Pp. I-VIII, 1-565. Pris $9.50.

Den nu utkomna delen ir den sjunde i serien ,Geleral Catalogue of
the Homoptera,, liksom de tidigare f6rfattad av prof. Z. P. ]letcalf, som
arled i b6rjan aI 1956. Den tar heDsJ-n till litteraturen fram till 3l/12
1955. Ytterligare tva ar samme f6rfattare utarbetade delar, omfattande
familjerna fusidae och Cicadellidae, komma att utgivas posthumt.
Homopterkatalogen i sin sida er ett slags fortsittning pi den redan 1927
pibdrjade oGeneral Catalogue of the Hemiptera,, a\' vilken dock det
mesta sonl utkommit etenledes aYser olika stritgrupper, med enstalia
undantag bearbetade ar' f,Ietcalf.

Ftir specialisten ero dessa kataloger oumbirliga och av oskattbart
viirde. llen iiyen de forskare som arbeta med stritar ur andra sJ'npunkter
iin den taxonomisk-chorologiska kunna ha stor n]'tta av dem, ftirsiyitt
man 6verhulud taget har intresse ar tidigare litteratur tiyer nanrngi\-na
arter, shkten eller familjer. Ftirf. har nimligen vid sitt kalalogiserings-
arbete striivat efter att fri med all vetenskaplig litteratur, der ridkom-
mande forurer omnemDts, om sA etrdast i fiirbigfrende. Inom klammcr
anges fiir varje cital lakoniskt den slnpunkt del 16r sig om, l.er. ,de-
scribedr, rker,, rlisted', rmimicr]'r,'flia161p[i5111r,,morphology of
head!, 'phlsiologl' of digestive system' etc. Pi detta satt kan antalet
citat ftir en enda art i niigra fall nirma sig eller dverstiga hundratalet.
Givetvis redovisas fiir varje citat det ar origirralfirlf. anvinda namnet.
L-nder rarjc sliktnamD upprikuas, jiimte de arter som katalo8f6rf.
accepterar som h6rande till sliktel i frdga. dren (med petitstill sAdana
artnamn sonr tidigare nigon ging riiknats dit, med lederb6rlig hinvis-
ning tiu riitt plats i det aktuella sJ'slemet. Katalogen Ar, som ftirf. i sitt
ftirord slger, ingen revision. Dock har lletcalf Daturligtvis i m:inga fall
tlingats till sjllystindiga stellningstagarrden. Di hall var en framsteende
systematiker, kan man ej betsivla att detta skett med all dnskvird yeder-
hiiftighet.

Den n\utkomna deleu med dess 9E2 rgodar arter upptager ingen
sveDsk och endast ett firtal europeiska sirdana. \Ien den som i likhet med
rec. f.n. dgnar sig et andra ftirsummade insektgrupPer, kan nog inte utan
en viss ayund bEddra i boken. Tink onr alla hittills beskrivna insekter
yatit katalogiserade pi samma selll Yilken oerh6rd besparing i tid och
arbete f6r tarje akti! entomolog! Utgiyandet al' dessa kataloger ler
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tidigare ha m6tt slora finansiella svirigheter. I vilken min det ftir
framtiden tryggats iir rec. obekant, Men givetvis fiirtjinar ftiretaget allt
sttid fren inlresserade personers och institulioners sida. Pi alla entomo-
logiska och zoologiska institutioners bokhyllor b6r homopterkatalogen
vara sjiltskriven.

F.ei Ossrannilsson

Ii. HaRz: Die Geradfliigler flitteleuropas. {9{ sid.,255 textfig.,20 farg-
taylor. Gustav Fischer verlag. Jena 1957. Dlt 69.20.

Ovanstiende arbete omfattar de iusekter, som inbegripas under den
gamla svenska benAnroingetr rlt\ringar, d.v.s. kackerlackor, biinsyr.sor', grls-
hoppor, vArtbitare, srrsor och tvestjirtar. Redan fiirut finnas flera t)'ska
bocker hirom; sirskilt kunna nimnas de bekanta Tiimpel 'Die Gerad-
fliigler )Iitteleuropas. (1907) och Zacher ,Die Geradfliigler Deutschlands
und ihre Verbreitung' (1917), bida dock redan i r-issa hinseenden ftirriLld-
rade. Harz'arbete ir betl-dligt mer omfattande och utfiirligt. F6rf. sager
i sitt f6rord, att han sdkt estadkomma ett yerk, ,das den hcutigen Stand
unseres lVissens iiber dic Geradfliigler darstellt, einen tiefen Einblick in
ihren Kdrperbau, ihr Letren und ihre Verbreitung in llitteleuropa 8e
ryehrt und auch zeigt, vas rlir noch nicht rvissen.' Han s]'nes ocksir i
emille[t grad ha l]ckats med sitt program, och han har i stort sett rett,
ner harr seger, att ha[ sarnolikt inte fiirbisett nagot vesenlligt tidigare
publicerat arbete, som angir hans dnrne. Redan i firordet anger han vad
han menar med llellaueuropa: det omfattar det omride, som slriicker
sig fran Nord- och Ostersjdkusten till och med Alperna samt frin Rhen
till och med liarpalerna. Inom detta omride 6r retyingefaurtan ganska
rikt utvecklad och omfattar icke mindre en 200 arter, !ara\' 15 endast
fiirekomma s6der om Alperna.

Verket inledes med en liten allmdnt hrlllen skiss pe ett par sidor, med
bl.a. anvisningar om auliggandet av samlingar. Hirefter f6ljer den s]'ste-
matiska delen, som fJller resten av boken. Denna benemnihg Ir egent-
ligen missYisande, ty i densamma inbegripes, ftirutom de rent taxono-
miska uppgifterna med utf6rliga bestemningstatleller, ocksi cn redo-
gtirelse ftir morfologi och anatomi ivensom fiir arternas biologi och eko-
logi. Denna disposilion ir genomgiende fdr hela arbetet. l'arje Srupp
inledes med en allmiin tiversikt. Ftir ordningen Saltatoriq er denna 6ver-
sikt synnerligen utfairlig och intressarrl. Sl behandlas exempelvis stridu-
lationsorganen och arternas olika seng, som kan yara mJ'cket yarierande,
s1'nnerligen utf6rligt. F6rutom vanlig sing finns t.ex. ,WechselgesanE,
Werbegesang, St6rungslaute, Suchlaute, Anspringlaute, Paarungslaute,
Ftiigelrascheln, Flugschnarren'. Aven honorna av vissa arter kunna
stridulera. Olika med sriDgen eller fortplantningen fiirlrundna rdrelser
behandlas i ett serskilt avsnitt. F6r varje art f6ljer sedan en morfologisk
beskriyning med an8ivaDde av artens utbrcd[ing, ofta ocksir ftiljd av ut-
ftirliga ekologiska uppgifter.
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I slutel av boken finnes elr l8 sidor stor liltereturf6rteckning samt elr
lista pi t)'ska och latinska slekt- och artnamn. De 20 kolorerade lav-
lorna, vilka risa nrigra al' de lanligaste och mest iiigonfallaDde arterna,
ibland i olika firgformer, kunna sirskilt fiir nlb6rjaren \.ara av verde.

Sonr slulomdiime kan sigas att Yi her f:ltt ett fullt moderlt arbele,
soDr b6r vara s1'nnerligen stimulerande ftir deD, som vill s:itta sig in i
gruppen, men som iverr genom sin gruldlighet kan vara den lingt
komne specialisten !ilkommet.

O. l,undblotl

AbhandluDgen zrrr Laryalsystematik der Insekten 2. WERNER, [URT:
Die Larvalsyslematik einiger KleinschmetterliDgsfamilien. (Hyponomeu-
tidae, Orthoteliidae, Acrolepiidae, Tineidae, Incun'ariidae, Adelidae.)
.{kademie-Yerlag, Berlin 1958. - Pris hiftad DlI. 19.50.

Det her f6religgande arbelet erbjuder ett allvarli8t och till stor del
llckligt utfallet fiirsdk att inordna larverna till de mellaneuropeiska ar-
terna av nlmnda smifjirilsfamil jer i etl examinationssystem, som fiir
fram till artdefinition.

Fiirfattaren betonar, att den stora svirigheten f6r klassifikationen lig-
ger i ,der ]Iangel an But ausgepregten und leicht erkelnbaren llerk-
malcn,' och det i'ill man nog girna tro. Redan larvernas svagt kitinise-
rade hud 96r, alt lissa proportionsf6rindringar mesle ske, ner de kon-
setveras. Det nuiste derfdr bli en i yiss min olika uppgift att bestemma
fiirskt och kolserverat rnaterial. Och di systematiken hiir m{ste baseras
i stort sett p:i den inb6rdes placeringen av borst, se kan nog det hela
siigas vara Problematiskt. Detta framgar ocks:i med alt 6rskvird t)'dlig-
het av tabellerna. \lan mirste alltsi anvinda dessa med stor urskillning
och praiYa sig fram till det relta.

Dir tidigare litteratur i imnet huvudsakligen sysslar med systematik
baserad pi larlernas niringsvixter och typiska sitt att angripa dem,
si iir verket i viss mrin ett pionjerarbete. Stor mdda har dirf6r mast
liggas ned pi att anskaffa arbetsmaterialet genom fiDgst och uppf6d-
ning. llen, som ofta sker, ha just de stora sriirigheterna, som mist 6\'er-
vinnas, girit boken dess st6rsta plusverde.

Dc talrika bilderna iiro geoom sin enkelhet och uteslutni[g av 16r
bestimningen oviktiga detaljer klart iiverskidliga. - SArskilt intressant
ir kapitlet , Larval-imaginals! slematischer Verglcich., Her redog6res ut-
f6rligt och kritiskt f6r de tidigare f6rs6k, som gjorts att stilla inagines-
och larvalsvstcnratiken pi samma bas. och man fir en god 6rerblick
iiver srerighelerna. Fiirfattaren deklarerar diirvid sin egen s6ndpunkt
frin faU till fall. - Verket avslulas med en utftirlig litteraturfdrteckning.

Bror Hanson
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