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GULL.{:\-DER, BettIt: Nordens dagfjiirilar. Norstedts. Stockholm 1959. 53 sid.
32 fargpt., 7 textfigurer. Pris l5 kr.

Helt pliitsligt ha flera arbetel tiver dagfjirilar d]'kt upp pi bokhandelsdiskarDu.
Sista tillskottet utg6res ai Bertil Gullanders '\ordens dagfjiritar,.

F'6rfatlaren har medtagil alla kiuda arter i liorden och arbildat dem. l)essutom
ha en del laner och puppor avbildats. Bilderna iro i stort sett bra om in en del
.rnmerkDingar kan ktas mot ferger[a serskilt Iad det Biller pupporna. Beled-
sagande text ir kort och koncis.

I i[ledningen tilt boken skildras kortfattat fjirilarnas s]'stematik, infAngande,
preparering m.m. Et1 avsnitt behandlar ljusfangst och det har kunnat uhlemDas
utan olegenhet, det geller ju da8fjirihr. Is6llet kunde en bestemningstabell 6ver
arterua medta8its, \'ilket skulle underHlta ideutifieringen sarskilt ner det giller
pirlemorfjerilar och blivingar. Slutligen bdr pipekas att de dagflygande bastald-
srirmarna ha mer eller mindre klubbformade antenner och att tingstellningen med
vingarna hopslagna itver ryggen iven fdrekommer hos matarna.

Som helhet kan segas att det lir er! trerlig bok, behindig till formatet. Priset er
isen 6verkomligt.

Ketl-Joho Hegoist

LAxGER, ToEBE\ \1'.: Nordens Dagsommerfugle i faryer. 
- 

I(tipenhamn, trIunks-
gaards Forlag .{/S. t:o. 125 danska kronor,

Verket er en f6r minga m]-cket vilkommen boli, kanske negot d!'r f6r amal6rcn.
Pi ej mindre an 311 sidor fir man hir en ovanligt flllig text om samtliga i Norden
iakttagna dagfjerilsarter, illustrerad av 16 helsidesplanscher i firg larav den sistr
Iisar arter, som ej iro funna i SkaDdinavien men m6jligen kunna tinkas dyka upp.
Planschernas firgitergirning er i allmenhet m!'cket god. Sirskilt geller detta
l1'caenidernas olika bli-violetta n)'anser. BruDgula-gulrtida fer8toner dra dereDrot
en aning f6r mtcket At grtint och verka derigenom negot bleka. En mera allvarlig
anmirkning Dreste dock giiras mot en del al' pla[scherna, nimligen att de olika
kliclreernas inpassniug ej absolut stemnrer. Detta ger ett oklart inlrl'ck it bilderua
samt dubbla antenner och borde ej fi fdrekoruma i ett eljes sa pass pikostat yerk.

Terten gleder framfdr allt genom siu utf6rli8het. Det lilla stlcket med 6ver-
sattnirrg ay lalinske nsmnel. som den btirjar med f6r yarje a , Ar trevli8t att fa
och ger ett minnesstdd.

F6rfattaren lrar limnat m1'cket f1'lliga uppgifter om arternxs tariablitet, och
del kan ju ocksi vara bra, att sonr hir fi en del abberationsnamn i samband dir-
rucd. F6r en ntb6rjare kan emellertid denna mingd namn lett bli en smula f6r-
virrande. Han vet ej vad, som er viktiSt eller ej sid bestennilrgen al sirra sonrlingar.
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Och han fiirledcs litt att tro, att varenda exemplar med nigoD liien rvvikelse iir en
sensation. llen det er kanske biltre se, in alt aUs ej fii leta hur ptlss lariabel
err art iir.

f)en st6rsta delen av texten upptages ay utfdrliga uppgifter om utbredlriltg och
ftirekomst i Norden, varrid man ii|en fir reta en hel del om de biotoper artcrna
f6redra. Detta, i f6rbindelse Dred de ofta ganska iugierde biologiska uppgifterna
om fjErilarna och deras fiirstadier, Senerationstexling och tiler\,intring, ger boken
dcss slora Iirde. llir har ilen fackmanDen tillging till en mingd ylrdcfulla fakta,
samlade i ett rerk och diirl6r lett tillgeuguga.

Boken slutar med en slstemalisk iirersikl, ett kapitel om dagfjiirilar pit Fiir-
tiarna och Griinland, register, utfdrlig bibliografi och summar]'. Detta sista kapitel
behandlar huvudsakligen utbredningsuppgifterna i kort sammandrag.

Det er ej roligt att i sista hand belr6va g6ra ett ftirbehirll mot en bok, sorn ir sir

stimulerande oclr inuehiiller sidaDa milgder med yirdcfulla uppgifter. l)et urdste i
alla falt sigas, alt del ir ett klart minus, att det ej finns ndgra som helst tabeller.
Verket blir diri8enom f6r en amat6r oDddigt tungarbetat. YisserliSen finn^s ju
planscherna och de ofta mtcket utf6rliga beskrilDiogar[a i texten. Andir ir det
givet, att det fiir err nlb6rjare, som ej vet vad harr uirmast skall titta pil, kan verka
riitt hoppl6st att identifiera en blirvinge eller en pd,tlemorfjerit. Och nirgot riktigt
grepp om artskillnadema lir han kanske aldrig.

B. H. Hturson

SPARI-\-G, Ii\-cRtD: Die Larr-en der H1-drachnellae, ihre parasitische LDtwicklung
und ihre S]'stematik. 165 sid., 10:t textfig, Parasitologisclre Schrifterreihc. Heft 10.

Gustav Fischer Verlag. Jena 1959. l'ris hiiftad DII 13,85.

Dct nJ'ss utkomna arbetet med ovanstiende titel iir sirskilt ai tr':i skil mJ'ckel
virdefullt. Dels har f6rf. ur den m)-cket spridda litteraturen sanmanfort allt som
dittills var lrekant om ratlenklalstrcns lan'er. dels har hon genom talrika egna
undersdkningar vidgat vir kiruredom om dessa larrer, antingen genom hell n:-a
iakttagelser eller genom att bekrafta eller kritisera lidig{re.

.{rt etet ir uppdeht pi f}-ra kapitcl: 1. Einleitung: 2. llorphologisch-sJ'stematischer
Teil;3. Allgemeiner Teil;4. ZusammeDfassung. Hirtill kommer litteraturftirteckoir8
och namnregister. Andra kapitlet inDehiller, fitrutom redogttrelse ftir metodiken.
beskrivning av larl ernas allmenDa morfologi, borstbesattrringen, bestdmDiugstabeller
ftir familjer, slekten och arter. si lilngt detta Ar kent, diagnoser f6r desintna samt
st"npunkter pir familjernas oclr slAkteras srslematiska sldllning, gruDdadc pil larver-
nas morfologi. Tredjc kapitlet redogdr ftir yatlenktalstrens utveckling och de olikt
uttecklingst]'pe ra, parasilismens infl\,tande pA morfolo8in och dess samband med
levnadssettet, vatlenkvalstreDs f]bgelri, beltst geDom vir numer:r vidgadc kinlre-
dom om larverDa samt en iilersikt 6ycr hittills khnda larver och deras rilddjur.

Vrd larlernrs dorsah borstbesittning betraffar. lrar fiirf. kunnat faststiilla, alt
denna i huludsak :ir densamma hos alla larver. serskilt ifriiga om de { predorsal-
borslen, even onr i vissa fall avlikelser kan f6rekomma. Pi gruud xv shrndom
atrikande lige k{n en homologisering f6rsviras. Fdrf. iDstemmer i undertecknads
uppfattning att subgen. -lnohgdtecl,lte b6r slopas samt att friy(sid(e ocll. Hgdrll-
plwntidae btira bibehillas endast som subfamiljer. l)aremot yill hon bibehrilla 1{trr-
ligare en undcrfamilj, niimligcn Ettthyasit'?e, som hon pir grund aI palpbyggnaden
auscr bilda en me.llanform mellan de birda andra. Deltfl iir enligt mirr ntenirrg iiter-
flitdigt. di palptn har praktiskt taget samma form som hos ?'?ryasinoe. P:i grund ay
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bl'ggladen av den larvala palpen hos Protzie \Celongx) och Parrnunio anser l6rf.,
att desslr sfikten meste fiiras lill Hydrgphartidae och ej bilda en siirskild familj,
Prot.iidae- Vid bedomniugen av d!'lika frigor mriste man dock enligt min meuing
ir.en ta hiinsvn till imagines, och med hinsl'n till de imaginala karaktererna skilja
sig de biida slaktena h6gst lisentligt frin lrldrr phantidsliktena. .ltminslone bdr e[
subfanr. Prol:iinoe bilrch:illas- I f6rf:s isikt, att Orrrs och Frcnlipoda b6ra bilda en
egen fanrilj, Oridae, och ej en underfamilj ltder Lebertiidae, kan jag ins6rDrua,
likas:i rrnser jag att sliiklet Huitfeldtia biir ftiras lill Pionidee, ej lill Unionicolidae,
dit jag rv fiirbiseende fiirt sliktet 19.11 oaktnt jag redan 1927 bcskrivit larven och
pipckat dess stora likhet med en Piono-larv. Nir ftirf. kritiserar berettigandet av
de brida srbgenern Tetrapiul( och risp€..$ipi.rnd niste jag ge henne ritt. Bidt
grunda sig pi uteslutarrde hos honorna befintliga karaklarer. Bekant ir ju ocksi,
alt Iissa irelr(piono-hoDor sturtdom uppYisa l)i.r2crsipiona-karaktirer. Inttessant er,
att fiirf. kunnat konstatera Yesentliga olikheter i palpb)-Bgnaden hos olika lryd-
r(.ftn(-nrters larver samt ku[nat sitta detta i samband med det plrasitira le\.Dads-
siltel. n:irmare bestamt med skilda ftirarkringsst len pi yirddjuren eller pi olikt
virddjur. Egendomligl ftirefaller mig dock &tt fiirf. anser sig ha konstalerat en helt
olika palpb)'ggnad hos llydrocfina gloDoso-larveu, som hon funnit pe R(rn(rt.(l och
.\ epn, och hos fr. xriscurol(-larven, som ]:ir leva pi Notonette. Ir. u,liscu,orr.:ir si
nira besl:iklad med H. globostt och ibland sd s\'air att skilja frtiD denna, att jag
betraktar de som e[dast ert form a{ den se[are. Skulte emellertid Sparings iakt-
ta8elser bckriftfls, s:irel betriffande det olika lelladssittet som om larvernas olika
bvggnad, mriste de bida formerna anses specifikt vil skilda oaktat imagines stuDdonr
visa tldlign tivergingar. Fttrn)ade kontrollurders6kningar torde hiir bli naidyAndiga.
1927 kritiscrade jag Wesenberg-Lunds antagande olll vardYixtng hos dglois-nymfen.
SpxriDg h{r nu kunnat konstatera, att err s:idatr icke fiirekomnrer. Vad betriffar
yattenktalsterlaryernas lerDadssett konstaterar f6rf. i fiirbigirende, att hon aldrig
funnit larrer parasitera pi ratteninsekters larver, enda undantaget utgdra yattetr-
hemiplerernas larver eller n1'mfer. \:id diskussionen r6ralde tattenkvalstrens f\.lo-
geni, konrmer fdrf. till den slutsatsen att gruppen er enhetlig och monofyletisk.
Hirom kunnr nog meningarna lara delade, hroende pir hur lingt tillbaka man
vill gi.

Ftirutom yad redan ovan anftirts innehiller Sparings arbete flera beskrivningar
ay ftirut okiinda larver och deras ler.nadssitt, iiggliggningstider, antll generationer
etc. Arbetet utgdr som helhet ett \-isentligt bidrag till vid6andet al' rir kinnedom
om ett hitlills f6ga beaklat felt, der lnnu m]cket iterstir alt utritta. 

O. I.nndblad

KunT HARZ: Geradfliigler oder Orthopteren. Die'fierwelt Deutschlands. 46. Teil.
232 sid., 566 textfig. Gustav Fischer Verlag. Jena 1960. Pris hift. 33.10 DlI.

Fiir nrigra dr sedan utkom Harz' slora arbete dve Die Geradfliigler llittel-
europas', vilket redan anmilts i denna tidskrift. Haus senaste 6ver Tysklands arter
er rtskilligt mindre men i dvrigt uppstillt efter samma plaD. Giretvis irneber detta
i viss nrirn en upprepning, och figurerna aro dch'is desamma. Flera rrya finDas dock.
och eve[ en i f6rra arbetet ej upplagen art har tillkomrnit, nemliSen den kosmo-
politiska kakerlackan Srrpello s pellectilium, sonr huvudsakligen lever inomhus och
reda[ 1954 konstaterades i'l'1'skland (Heilbronn) efter att nigot tidigare ha pivisats
i Fralkrike. Dess hemland iir ej s:ikert kint.

Arbelet onrfattar ordningarna Blattodea, Ltantodea, Sal,{ioria och l)ermaptera.
Etbnbl Ts. .lttt.8l. II.3-t.19@
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F6r var och en av dessa grupper ir texteD uppdelad pi en allmin del rdrande
kroppsbl'ggnad, lernadssett, fringst och preparation samt en speciell dtl omfattnnde
lrstimningstabeller f6r sHktcn och arter. Denna senare del ir rikt illustrerad samt
innehiller dessutom ritt utfdrliga uppgifter om arternas upptradande i naluren.
bl.a. om kopulation, EgBEgBninB, stridulatiotr, nassupptridande, utbredning etc.

Illustrationerna fdrefalla var:a goda. Ay de flesta arter finnas sivil helfigurer sonr
detaljfigurer iiver f6r artbestimningen viktigare karaktirer, sisom antenner, ben.
yingar, kopulationsorgan, eggH8gare m.nr. Det kan tilliggas, att en rrtfiirlig litlera-
lurfiirteckning finnes i sid. 6-8 och 39-53 samt att boken inledes med etl fiir-
klaring iiver de yetenskapliga termer, som koDmit till anvindning.

Arbetet torde med fiirdel kunna rekomnre[deras ockse till svenska enloDologel.
cj miDst pir grund av de lalrika fi8urerna, vilka ulderlitta bestamningen.

O. Lundbkrd

GUNNAR IsR^ELsoN: Lndcrsdkningar av shalbaggsfaunan i markgengar av smldeggdjur.
\atur i Goingc l,ir l-2 1059-

fiu de riirdefullaste koleopterologiska unders6kningar som utforts i yirt land hdr de

sonr lraft lill f6remal u orskandel ai faunan inoD elt begrensat omrade- vilket under en

liiDgre loljd av lr grundli8t och allsidi8t pen€lrerals. Som erempel pi sAdana kan nirnrnas
-{nton Janssons m{n8iriga undersdkningar i Or('brolrakten. Oscar Sjtibergs i Loos socken,
Hiilsingland, Einar l(lelbecks i Dalarna, Einar Wir6ns i Lundsberg och Pllkem, Sven Palm-
qvisls i Iliilsingborgs omgivningar och GuDnar Israelsons i lraklerna nermast lliissleholm.
Alltsedan borjan av 1950-talet har den sistniinrnde i ,Natur i Gaiinge, Arli8en puhliceral
omfAngsrika listor pe "skalbaggar fran hiissleholnrstraliten,. Tack vare leklor Israelsons
mAlmedvelna och framglngsrika insamlingsarbele kiinner man numera ej mindre iin 2070
olik{r arler skalbaggar frln det till arealen relt obetydlifa och av naluren ej sfirskill Fln-
nade omrAde som H:issleholmstrakten ulgdr. Elt slort anlel f6r Slerige n]'a skslhaggar
har upptlckts xv lsraelson, nu senast Cercyon lorrinolxr Sharp. Crroleu( spodicda slurtlr.
Ptoltcnsiella.llorciii Dod.. Ocgusa hihetnic'o R)-e. Orgpod.l .uguloso Kr.. Tgchius lineatulus
Sleph. och Ceulho.rhgnchus (Ipicorrs Gyll.

De LAda senasle Aren har Gunnar Israelson:ignal nr.'"cken lid at studium ar markfaunan
i gnagargAngar. och de ytlerst mirkliga och inlressanla resultale[ av detla {rbele har
offentliggjorts i deD o\.an rubricerade uppsalsen. Genonr all referera vissa delar a\. inne-
hallel i denna kan mAhenda andra skalbagBsiolresserade lochas att pr6va pl rad liknande
undersokning{r i andra delar as Sverige kau Be f6r inseklulb}te.

vid unders6kningar av markglngarnas fauna begagnar lsreelson som fAngslf:illor'JJ nrl

Slasflaskor nred en inre halsdiameter av 10 mm och med skruylock. Ofrigat glas iir alt
fiiredraga. I bottnen pe flaskan lig8es liimpligen en bit fillrerpapp€r f6r absorption av
itverflodig fuktighet. Flaskorna griivs ner direkl i nrark8Angarna (som givehis nrasle lara
bebodda). sl att de st{r lodriitt och har den dppna nrt-nning€n i nivl med gangens bollen.
R€stauralion ay gAngens tak kan ske med dirrrse nralerial. l.er. nri€ira pinnar sonr sldd
f6r etl larcke av griis eller f6.na. en flat sten c.l. FAngstglasen stiills ut med nlgra nreters
mellanrum. och inspeklion av innehlllel sker l?impligen \'ar 3:dje eller l:de dag. H:iryid
tar man upp flaskorna, skrurar pA locken. b]-ler ul de ganrla fllngstglascn mot nl'a och gdr
den n:irmare unders6kning€n i lugtr och ro henrma r.id arh€tsbordel. Flaskorna larr elen-
tuellt firrses nred nlSoI lockb€te (t.er. starkt luklande ostl, men det er Snnu oklart. onl
nlan h:iriSenonr nAr nlgon egentlig f6rdel. Faklum iir n:imli€en. enligt lektor Israelson.
att djxren sn;illt gtrr ner i fllngstglasen. i\,en onr de :ir lomma och rena.

Entomol. Ts. Arfi.8l.II- 3 1- 196tt
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llarkgingarnss skalbaggsfauna har yisat sig \.ara f6r\:Anansv:irt rik och innehllla arler,
som f6rut ansells som dc sl6rsta sillsynlheter eller rent aI tidiSare larit okinda som
srenska. SA har i fliissleholmstraklen exempellis uppdagats n:islan alla yera nordiska
Choleua-nrter, flera av dem i stor individrikedom. Catops granclicollis E., Dy f6r landet, och
Ptomapha|us ,oriido.nis Rosh., som i en enda fADgstserie uppltiidde i ej mindre :i[ 98 ex.

Genonr alt vid sina serieundersiikningar sliue ul fangslflaskor under sA gotl som allo
meDader ar lret sanrl pa se\.il 6ppen som skogbele:(t mark hsr lsraelson kunnat faststelh
dels all Iaunao i gAngarna ir und€rkaslad en utprlSlad Arslidslarialion, dels att den {iirlar
h6gst alseviirl nr€d nrarkbeskaffenhet, \'egeletion och andra miljdfektorer. Rikast f6re-
faller frunan alt vera senh6st och vlr, dA han pA goda skogsmarker uppnAtl ett genonr-
snillsresullat xr 3-{ djur pr d-r_gn och fiilla, medan man pl 6ppna marker och somnrarlid
isamt nalurligt$is ocksA under den kalla lrstiden) fir ndja sig med legre utbyte.

Sjehfallet \,ore (lel av storl intresse om l6rsdk med den brskrivna fAngslnetoden kunde
gdras i skilda delar a\'\'Art land, slrskilt under s.k. sork&r. Sonr ett enda exempel pl tad
man kan riinle i utbJ-le yid det hiltills f68a praktiserade insamlingss:itiet mA endast erinras
onr den slora. inlill er 1950 ob€skrirna aleocharinen Oxgpodo opette Sj6b., som Sjtib€rg i
Loos fann etl dussinlal exemplar ulat i glngar av skogsnriiss r'id r6lterna ay mossbcluxna
slubbar och slamnrar i del nordsr.enska barrskogsornrAdel-

THrRE l'AL\r

HENRY and ll^voBlE 'IowNEs: Ichneumon-Flies of America Norlh of }Ierdco. l. Sub-
family lletopiinae. - United States lialional Museum Bulletin 216, Pa l. sid. l-318, 1959.

2. Subfamilies Ephisltinae, Xoridinae, Acaerilinae. - United Slotes National lluseutn
Bulletin 216. Part 2. sid. l--6li5, 1960.

De paresitiska hrmenoptererna ha blirit fdremal f6r elt lilligt inhesse uxder del nu
srart gangna decenniel. Della torde till stor del vara beroende pl att inoDr den praktiska
entomologien en viss omsv:inBning skett frln kemisk bekempning, som fick ett krafligt
uppsring efler sisla vlrldskriget, lill biologisk. En mingd arbelen lill stor del av ny slil
med bl.a. omfaltaDde l)'psludi€r i olika museer ha utkommit och underlAtta best:imningar
av de till H)_menoplera Parasilica h6rsnde arterna, vilka tidigare yerkat hoppl6sa att
sekert identifiera.

\ir det giifler lchneumonoideu har delvis kaoliska fdrhillanden rAlt, serskilt dA inom
slektgrupperingen. Delta och det till synes oSverskidtiga ant&lel beskrivna afier har yal
f6fi med sig att l.ex. in8en i Ilrl land efler Roman relal ge sig i kast med denna stekel-
grupp. Det iir dirf6r man med stor lillfredsslillelse hilsar bearbelningar ev grupper inom
denEa Srerfamilj. \lakarne Tos'nes bearbelning av de flordemerikanska l.inenmonr'd(le
Ar ett storl steg franrat och det Ir framforallt genom deras intensiva lypstudier i olika
museer soDr dessa nu ulkonrrla delar iiao sA vlrdefulla. I den f6rsla delen behandlas under-
familjen ,Velopiinae. Beskrivningarna iiro utf6rliga och de flesla arlerna presenteras med
utbredni[gskarlor. ltycket goda hel- och delaljfigurer ero sanrmenforda pa slulet. Aodta
delen omfattar underfamiljerna Ephidtinae. ,Ioridrnae och -lcaenitinte. I denna del har
flera specialisler nredarbetat och behandlat nagra sl:ikten. Della er gitetris en sl]'rka lll
specialutrednin8ar 6r'er svArare sl:ikten konrmil med. bl.a. diirf6r ati nran {Ar allt s,amlat
i en skrift. Behardlingen ay sliklen och arter ir ;i!en i d€nna del lila fyllig som i den
f6rsla delen. likasA bildnalerialet.

Arbetena rekomnrenderas livligt och de ha lrots att de behandla nordamerikanska
ichneumonidfaunan iiren aktualilet ftir rArl land. IIAnga stiikten och even arler iro ju
gemeDsamma. Torlnes har dessulonr. som tidiSare Iramhellils. Senont sina t!-psludier i
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bAde europeiska och amerikanska museer kunnat ge en bellre taxoromisk behandling ar
sliktena. Det iir all hoppas att Dlgon eller lllgra a\. vlra yngre entomologer lar si8 an
sludiet ar ichneumoniderna. Flera n]-a och bra atbelen finnas nu att tillgl. som b€handla
dessa. \lan tlehtiver bara nemna: J. F. Perki[s. Ichneunronidae, ke\. to subfamilies and
lchneumoninae I. i ,Handbooks for the identification of Brilish irsects'. lg,tg och )1. l.
Conslentineanu. Irhneumonidae, lchneumoninae Slenopneuslicae, \'ol. IX,t. i Fauna lle-
publicii Populare Romine. Insecla, 1959. Bukarest.
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