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/rrsel'rcr soar ,roDDy. Oiers:ittning och beubclDing lv E. Iijellunder. 2EE sid., 305 lentfig..
6 ta\.lor. Forums Forlag. 1967. Inbund. kr. f1.50.

Denna nJss utkomna bok, grundad pA den dxnska rpplagan, iir skriren al ell liolal
farfattare. Den iir \isserligen liten till formatet nren slnnerligen innehellsrik och trehand-
lar iDsekterna ur alla miijliSa svnpunktcr. Dess titel er f.ii. inle riktigt adckvat, l) ocksa
kriiftdjur, spindeldjur och lusenfotingar ha f6tt komma med. \'isser)iijen bchandladc nrcra
i fiirbigaende.

Elt Legrepp oDr innehAllet fer Dran kanske l,;ist genom ntl n:imna kapitelrubrikerDa:
lcddjurens byggnad och utleckling, insekterna och deras omgivning, leddjurens beteende
miinster, ile soci&la ilseklerna, insekternas nylh och skada, hjiilpmedet rid sludiet ar-
insckterna, samlingarna, ktulilatiya och klantitalila undcrsiikningar, studicr a\. cl)stak:r
arter, publicerinE ar' resultale[, fridlvsniDi.l al' insekter, biotopcr, lilleralur. ordlista och
regisler. ILom tart och ell av dessa kapit€l fi[ns emcllerlid en miin8d undcrrubriker.
Si t.er. redogtires f6r insckternas slanrtarla, derar namniaivning, slslcnratik och utbred
ning, markens och sdLvatlnels inscktli\', \':rttenfiirorcnin!.iar, iDsektvandringnr, d1'ervinlring.
n:irfugsyal, oricntcringsftirDrlga, fortplantnini{ och,.-ngelvird, fdrsv&rsmedcl, ljudalstring
och mycket annat, flyrorn{r, tambiel och hurulorna behandlas sirskill. Ftir insamlings-
tekniken redog6res ingacnde thiYfAngst, farllor etc.), likasA f6r djurcns prep:rralion och
monlcring, sonr ju iir olika f6r olika iirupper (2iren larrPepareringt och fiir samliDiiarnas
etikeltcring.

Boken;ir skriven hurudsakligen f6r amata)ren, och dct ntedges villigl, alt dennc fir cn
utmiirkt oricntering om insekterna och deras nlAngformighel, bide ifrAga om ulsecDde
och lcvradssiitl. Boken er m]-cket rik pA uppgiflcr a\. allehanda slag. och den ntss gilna
6\'ersikten Ar kapitehubrilierna k.rn blott ge en s\'ag fdresl:illnins diirom. Tl'.r':i!r n)Aste
jag komllra nred nigra smiirre annriirkningar, sorD d<rck inle kan fiirta rlet goda helhcts
intrycket. SA iir t.ex. sprlkbe handlingcn pi fle stiillen olillfredssliillandc. n;imn s Dri
blolt ett par. Sid. t8: 'Det ulseendc djuret har mellan tva hudiimsningar, siviil sonr den
tid, som fdrfl] ler mellan dem, kallas elt stndium.. Stadium ir ju crncllertid en ut\,cckl:ngs-
peri l cller ett utiecktingstillstind, \'ari ett djur bcfinner sig. men Yarkcn djurct eller
tidcn kan kallas stadium. Ordet "typmiissigt, lsid. 19, 24 Dr.fl.l air Iiil knapp:rsl slenska.
Sid. 199: ,f6rhoppningsvis, sorn iitersiittning av dct danska ,forhibcntlig, :ir ej hcller
god svenska. Del riktigr hade \ralil ,fitrmodligcn.. En dcl lryckfel cller oriklighelcr ftire-
kommcr ockse. Sid. 18 s:iAcs att kroppen hos klalslrcn :ir ,elt avlengt, tills-r-res oledat
shrcke'. xroppen kan ju hos kr'alstren hlt den mest rerlandc och ib}ard fantastisla form,
klolrund, skiylikt tillplattad, smal och langslrickt. oledad eller skenbnrl ledrd (del senare
hos t.ei. eriophvider och ph)-llocoptidcrl . -{tt siiga alt skorpionernx lsid. 10) i lart l:lnd
rcpresenteras ev de s.k. bokskorpionerna rktokrtparn.r) nr oliimplist, dA de bed:r grup
perna eDdast har na nlikheten gcDrcnsaml loch i viss m6n utsecndetl.I)c brukar nnDrera
alllid sk jas At. Sid. 20 krllas kopepoderna f6r r ltenloppor. \'ilket cj nr redertaget sprAh
bruk. Sid.81 kallas de ist:illet f6r klyvfotingar, r'ilket kanske :ir b:ittre lehuru d{ersiittning
frAn tyskan). Det iir kladocererna (dafDier etc.i Ii brukdr kalla vattentoppor. Sid. 22
s:i8es andra antcnnparet hos dafniema irrfa utve(kl{t till ell sinnesorgan, \'ilket fel beror
pe att rid 6versiittningen trsrommcorFan! blivit sinnesorgir istiiltet f6r simortilrn. Dct ir
f6rsla antennparcl, sonr er sinncsorgan. Sid. 31 krUas fi_llopoderna pi slenska fdr ,bl:rnd
fotinBap ist:illet f5r lrladfolingar, Sid. 32 iir bcnct av cli krnftdjur {vhildat och siiges
tillh6ra cn vallcnloppa. Det:ir emellcrlid bcn rl en Cyclops, alltsa cn kltvforing. Sid.6l
sur ,Piilanrus, istnlet fdr Philenlhus, Fdr en srensk publik hade det varit av ett tisst
inlrcssc, om pA tal om Ostersj6darna isid. 6l---02) nigra fler a'r' dc endast diir f6re-
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kommande arterna hade omreDnts, enir dessa irars fauna och flora ju Ir synnerligen
egeDartad, bl.a. ocksa ur invandringss!'npunkt. Sid. 74 fu det ju dcn melanistiska formen
av Djdrkmahren, som star till vffnster, ej till hi]ger. Sid.82 siges att man i skogsg6lar
kan finna bladfotingel Chitocephalus grubei (arlnumnet f.6. felstavat). Deth geller Dan-
mark, mcdan vi i Svedlie istiillet har Tanltmastir stagndlis (och till samma bladfoting-
grupp de bAda arktiska Branciinec,a paluilosa och Polgartemia lorcipatal. Antingcn den
fdrstniimnda eller nagon Lepidurus-^rt borde ha omniimnts. IfrAga om {Ara slindor boade
man kunna enas om alt kalla de minste (lgrion etc.) f6r flicksHndor, dc medelslora
lCalopictgt) 16r jungfrusl:indor och de stdrsta arterna lrollslandor (sid.83). Sid. 86
pAstls att vattenskinnbaggar av sHktet Co.i.o (och nersuende) skulle leva pa dafnier
eller t.o.m. pA Innu st6.re djur. Hunge ord har ernellertid anstiut talrika fdrsok och
pasur med bestamdhet, att de Ieyer pl detritus och tlAdaker. Sjely har jag inte gjort
nAgra unders6kningar rdrande deras f6da, men Hungerford var ju vrirldens fr:imstc
kinnarc av desra djur. Sid. E7 pistis stt Plea skulle yara funnen i Sklne, vilket synes
vxra orikti8t. Denoa uppgifl herr6r nermast frln Tullgren & lVahlgren 'Svenska insckter,
{jimf6r min utredning i Ent. tidskr.44, 1923, sid. 74-76). Om vattenkvalstren (sid.95)
seges &tt det 8"b€nta n-rmfstadiet mlste geDotDgl ytterli8are en period sorn snyltare.
Detta ir i allminhet inte fallel, endast hos slektct Unionicole kan nagot sedant i{ia ruE,
nymferna av yera andra erter lever frilt. Samnra sida paslfu 

^ll Limnochatcs suger saft
frAn valtenverler oclt genomgAr sina snyltstadier pA dessa. Allt detta iir fel, men ater-
falter pA fel i det danska originalet. Dcn suger ej vertsaft, och larven lever bl.a. pA
Gerrii och Hgdtometra. D:iaeDrot fiirner man ofta de or6rliga stadiernl f6rankrade pi
yattenyirter. Sid.96 sages de djur, som lever i snabbt rinnande beckar lir-nera sig a\,
mikroskopiska Yiixter. Det borde dock ha framhellits, att en mycket stor del av djuren
Ir roldjur (yissa insektlari'er, yattenkvalster) . Sid.07 slges lara flesta sj6ar vata eulrofa,
vilket nog ej nr riktigt- Sid. 1f3 fig. 137 Ir ett pupphus med kvarhingande Aeltadar av
knott (.Simulium) :rlbildat. Det plstas emellertid \'{ra en larv. Sid. 119 kallss Sprrac.idium
f6r ,yatteDlagge'. Den har inget svenskt nanrn, mcn de den lever i spillning, er namnet
yattenbagge vilseledande. Sid. 134 seges slekeln .{mmopftiao sticka sin bvteslarv i ,crl av
de tre f6rsta bakkroppslcderna, diir de iikta benparen sitta,. Dessa ben sitta ju pn nrellan-
kroppslederna, och det er dir sticket sker, ehuru enligt Adlerz stick ocksl kan fdrekomma
bakom dessa ledcr. Sid. 1{5 lamnas e felaktig uppgift om stridulationcn hos Iarlbitare
och grishoppor. Det ir de fdrra, sonr (nider ringarna mot varandra, de senare dAremol
bakbenen mot vingarna. !'elel beror pl att 'Lsrgrsshopper' dversatts med griishoppor
istiillet 16r med vArtbilare, Griishoppor heter pa danska ,Markgrsshopper,. Sid, 192 iir
texten i slutet av spalt 2 felaktig och osammanheng$nde.

Or'aostaende annriirkningar ir en smula sl6rande. men det iir likv en sh'el nytti8 och
inslrukliv som slimuleIarde bok, som nu limnas allmiinheten. \'i ha ingen liknandc f6rut.
och den bdr galra god nytta. Ty*irr iir priset alltf6r hdgt,

O. Lundblad

BEi..cT-OLor I-AriDr\..: Fiilrlquna- Insekl€r 1. \alur och kullur. Stockholm 1967. Pris
42 kr.

l.6r omkring l0O Ar seda[ utkom en f6rsta p{ srenska skrivna sammanfattanale syste-
matisk genomglng av den svenska inseklfaunan. Det r-ar C. G, Thomsons 'SkaDdinaviensinsckle.,. Omkring ett hrlvsekel scnare Iar tiden mogen f6r nesh verk i samma Imnc.
De[ \'ar den vdlkiinda boken ,Svenska insekter,, skriven ar- A. Tull8ren och E. .wahlgren.

Nu, eftcr ytterli8are ett hahsekel har ett nytt rerk bdrjat utgivas, Landins "Faltf{runa.Insekler,.
Den nu utkomna delen iir den f6rsla av tre planerade och behandlar de s.k. Ugrc

insektordningarna, till och med Hemiptera. Boken inledes med Sversiktliga och rikt illu
strerade kapitel onr inseklernas byggnad, f6r\,andling och forlplantning, levnadssdtt m.nr.
Fdre behandlingen av de enskilda insektordnilgarna ges en Srersikt i form a\. cn bestem-
ningslabcll 6vcr dessa. Den synes mig vara \/el genomfdrd och fdrscdd med mlnga och
goda illustrationcr. Dctaa omdiime giiller i stort sett even de f6ljaDde best:imningstabel-
lema f6r de enskilda ordningama. I dem uppta8es varje slekte inom ordningen, som har
negon art reprcsenterad i den svenska faunan. Yid Iarje sEktnemn anges anlalet svenska
arter och i manlia fall, dA arlantalet nr IAgt, even artnamn. \llltangivels€r och utbrednings-
uppgilter f6r dessa nemnda arter Sives spoiadiskt. Figurerna [r, som namnb, i allmainhet
vllgjorda och framhirrer utmerkt de detaljer som de illustrerar. Det finns knappast
nigon karaktlr niimnd i tabellerna son! ej iir avbildad. Figurfiirklaringar finns endast i
Enlr,,nl. Ts. -lto. t!). ll- I 2.116.\
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den lSpandc lextcn och alltll ej alltid i omedelbar unslutDing till bilderna, vilkct fdrefaller
mig Dagot sl6rande. A andra sidan kan emellertid framhillas, att figurerna ir placerade i
nera anslutninB liU de textstillen som de illustrerar och:rlltid latta ati finna n:ir tabellen
anv:indes. Att Lrrverna iir medtagra endast i ordnings6versikten t]_cker jcg iir en brist.
som borde kun[a rcp:ueras ured utgiYande av en fjiirde del ar_ rcrkcl. iiir vad som iir
kiint om insektlarverna kunde behandlas i Hmplig form.

l)et ir ett mycket gott initialiv Landin lagit Aenom att utfdra denna inseklfuuna. Det 5r
st_nnerligen bchSvligt med en sldan modern sanrmanst:illning, och dct iir att hoppas atl
de fdljandc delarna snarl fdljer och att de komnrer att hAlh samma hdga standard sonl
dcn f6religgande.

Per lnge Petsson

l.imnolauna Luropeea. Eine Zus:rmmenslclluog aller die europiiischen Binnengewiisser
bewohnenden mehrzelligcn Tierartcn mit Angaben iiber Ihre Yerbreitung und Okologie.
Herausgegeben von Prof. f)r. JoAcErM Ir,r,rEs, Schlitz. Unter llitarbeit von zahlreichen
Wissenschaftlern IIuropas. X1', 47.1 Seiten, I Ausschlagtafel, Fornral 20X32 cm, Ganz-
leinen DM 110i . Gustav I.ischer Verlag, Stuttgart.

Dctta iir ett i sitt slag cnastlendc och m6nstcrgilt verk, som f6r fdrsta g{ngcn ger €n
sammansta ning av alla i Europas sdtvatten levande flercelliga djurarter med uppgifter
6ver deras utbredning och ekologi.

Initiatiytagare och ulgivare er dcn kindc hyd.obiologen och specialislen pi Plecoptera
ptofessor J. Illics. Som mcdarbetere har han lyckats f6rrerya i3 forskare frAn lE nationer.
\.ilket iir en fulgod gnranti fdr att de om respektive grupper rneddelade upp{iifterna er
en dokumcnlltion av vlrt retande av i dag onr den europeiska sdlvallcnsfaunans 120(X)
{ cr.

l)c olika grupperna behandlas pi ett likverdigt siitt i t:rbellform. l[ed stmboler anges
varje arts utbredning inon de 25 djur{ieografiskq rcgioner vari Europa indelats ay lllies.
Ett oSonkast upplyser var en art Ir siikert faststelld (event. som endcm), var f6rekomsten
iir trolig eller osiiker och i vilkx omradcn arten med siikerhet saknas. I en siirskikl
kolumn anger symboler dcn eller de biotoper erlen f6redr:u.

Varje specialist inleder sitt avsnitt med en allmen 6i'crsikt av den ifrAgalaralde grup'
pens ekologi och det aktuella liget betr:iffatrde kunskaper om s-r-stemalik och faunistik.
Orienterande lilleraturdversikter Ar konsekr.ent bifogade.

Limnofauna Europaea Ir eD utomordentlig tillgln8 f6r liDnologisk och djurgeosrafisk
forskning. Till de iatressanta delaljer som kan utliisas ur verkel h6r utbredningen al dc
ca 1900 a er sorD er endemiskt bundna till c.r av de 25 europeisk.r .egionema. Rikast pa
endcmer iir medclhavsrcSionerna och Kaukasus med vardera 200 eller fler artcr av dennr
typ. Ledande beheffande endemiska sj6innevADarc ar Vastbalkan (Ochridasjdnl, i frAga
om grundvaltensendeDrer dct dinariska karstomradet. Rikast pi beckarter, 146, :ir Kauka-
sus; men det lr inlressant att ber8sbickarna i ett sA bcgrensat onrrAde som Korsika
hyscr cj mindre an 40 endemer, deray 4 exklusiva sEkten. Ilties framblller pA annat sleUe
(Umschau in \v--issensch. u. Technik, 1966i att Korsika betrSJfande biickfaunan intar
samma slillning soEr Ochridasjdn b€heffxDde sjdfaunan, i det att 6n utg6r ett refugiunl
f6r mycket gamla typcr sonr i ovrigt saknas i nutidens Europa. 

I.eB B.unitin

(:ARL H. Lr\DRoTEt Biologi 7. Entotnologi. Uppsala 1967. (Almqvist & WiksclllGebers
F6rlag ABi.236 pp.,202 tertfig.,4 pl., varav 2 i fArg. Pris inb.65:- k..

Bokcn Ir enligt f6rfattarens fdrord franrst avsedd alt anvindas fdr undervisning i
cntonrologi vid uniyersitel och fackh6gskolor i Norden och skrll, nir det Siiller universi-
telen, tiicka grundkursen fdr tre betyg (Bcr6mligi i ma8islerexamen. l)en bestar av en
allmiin del om 8-1 sidor, en 105 sidor lAng speciell d€I, samt ett ayslulandc kapitel 'Tillliiorpxd entomologi' om l8 sidor. Till sist f6ljer en ordlista over vanliSs drnska orh
norska inseklnamn samt ett sak- och ett namnregister.

Om terten ska[ f6rst sAgss atl den givetvis irr precis sA r'€derhiifli8 och korrekt som
man har ritt alt venh si{l av IArt lands fdrsle och - nir detta skriles - innu endc
universitetsprofcssor i cntomologi, och dessutoB sA Ettlesf, intressanl och underhAllaDde
som matr vlntar sig av Carl Lindroth! Naturligtvis hede Lildroth kunnat skrir,{ en mvckel
stdrre och utf6rligare bok, men den skulle dA blivit en handbok, ej en lirobok fdr
magislerexamen. F6r detta sitt Indamal egnar den sig utmerkt. Boken kommcr ocksa atl
bli tiu stor nytta vid undervisningen i enlomolo8i vid lantbmksh6gskolan, dock skuue
rtn(lcrtccknad i det sxnrmanhanget bl.a. Snskat en n&got utf6rligare tranrstiillning a\

Efltottol.13. ,!tr. 39. lt. I 2. 1 8
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kutikulans skikfnin{i och struktur. K:innedom onr dessa ting er nimligen ntidriiddig fiir
att fdastA kontaktinsekticidemas yerkningssili och den s.k. Zacher-effeklen.

Kapitlet ,Tiltampad ertomologi, fAr frdmst uppfattas som en f6r de fid unircrsitclcn
sludcraDde avsedd orieDtcring. Vid lanlbruks- och skogshdgskolorna behiiter rnen Ei\'ct-
r.is utfdrligare Iiateratur i denna del av iimnet.

TcrtfiBurerra i boken har alla ulforts av fru -{strid Ulfslrand, i regel cfter fa,rhgor i
lilleraturcn. De utmerkcr sig FenoDrBAende ftir stor klarhet och enkelhel och giir elt
elegant inlryck. I dssa fsll :ir dessa bilder t.o.m. si enkla och klara all skalaD ftirelaller
on6digt slor. Viktigare iir att de gcr korrckt information, yilket i ett par undanlagsfall
icke iir fdrhelhndet. Som misslyckad nreslc nran beleckna bilden a\' huvudluscn (fig. 107),
pA vilken 5 av de 6 ertrenrileterna utruslats nred trilcdade larser. Den fdr losscn ksrak-
tiiristiska specialiseringen av tibia, t'lrs och klo till ett fastklam.ingsorgnr :ir i deDn& bild
knapprst mer ilr ant-r*dd. Ett annat .)lrcksfall i :rrbetet uttj6r fi(. lll. ritad "fran, original
av undcrtcckDad. Den drlc Lildcn, cn frio:d-9. uppvisar en rad felaktigheter; i den undrc
llnrvenl har anlennerna och de nrarginala valr6ren bortrationaliserats hots ult skalan i
fig. lll faktiskr ir nagot starre iin ori8iinulets. Anmerkningar kan ocks{ riktus nrot
ligustersviirmarlarven fig. 182 lbr6stf6llcrla ), knotthoran i fig. 190n (\'iinslra vingens
balikanti och oxst!-nget fig. 198 (balibenen). Dctta ir dock allt vad en triiBen felfinnare
kunnat upptecka att anmirka pl, del 16r sig selund:r som s]_nes om ren:r ondanta8sfall-

Lindroths ,Entomologi, skall s:ikert tisa sig viirdefull iven filr en nrturinlresscrud
allmiDhet utaDf6r uniyerritet och h6gskolor. \IAhjinda kan den i dcssa dagar, dA enlonro-
logiens stellning som Ieroiinrnc yid \..lra unitersitel iir ltotld, tjinstsdra som ell b{:aktans,
virt inlegg i diskussionen.

F.ci Ossidrnirsson

J. Bt €NDEG.iRD: Eddcrkopper ellet Spindlere. 1. Dannrarks Fauna, bd
Koberthavn.

i2 1966.

I den utm:irkta serien Danmarks FxuDa har turcn kommit till spirrdlarna, och det nu
ulkollrnlr band 72 utg6r fitrsta delen av en dxnsk spinilelfauna. Den iir fdrfatlad aI fil. dr.
.lENs BREi-DEcinD, som friimst:ir kiind f6r sina rnders6kningar iiver Ostgriinl{Ids och
Islands spindelfauna.

I denna del behandtas ll av de 26 spindelfamiljer, som firns reprcsenterade i l).nnlark.
I)en f6rsta ar dessa, Attpidrc, tillhiir undclordningen ]fylralomorphae, 'fAgelsphrdlarna",
och iir cndast repr€senlerad av en arl, vilkcl f.5. f6r ntgra ir sedan iilen xntriiffcdes i
Skane...\,v den stora gruppen ,egentliga spirrdlar,,.{raneomorphae, behandlas de cribcllata
spindlarna nred fam. Eresidac, Dicttnidae och lllohoridae, de haplosr-na spindlamr med
fam. Oonopidae, Dvsderidac och Scvtodid^c saml al de entelellna 4 familjer: Pholcidae,
Gnaphosidae, Clubionidae och .{ntphaenidae. BetreffaDde systematiken fiiljcr fiirf{tlarcn i
huvudsak d€n som tilliimpas i Brilish Spiders i1951) och ldrenar d5rf6r farn. .{mauro
biidae nrcd Dictlnidae och Clenidxe nred Clubionidae, medalr sliktet.{nt..plraena, som
oftu brukar fdras till fam. Clubionidae. fAr bilda en serskild fam.

Fdr bcstlmning finns en 6\:ersikl 6r?r samlligi danska spindelfamiljer samt cranrina'
lionslabcllcr Srer i dennn dcl upptagna slSklen och arler. Sllkt- och artbeskrilningarna
iir utf6rliga och \,ittnar om fiirfaltarens ingeende k:inncdom om materialel. Av de ftir
rrtbest:imniDgcn si riktigr kopulutionsorganen [banpalpcr och epig]n) linns skickligt
utfdrd{ nvbildninsar i lexten. Trots att dc irr rcproducerade i etl eanska blvgsamt formal.
{lerge de organ€n tilhiickligt detaljerade fiir s:ikcr artbest:imning. Itn nackdel iir alt i
nlioga fall endast det ena kdnets org:rn {vbildas, beroende pi att fairfattaren cj hafl
tillglnil till danskt malerial av b{da ktincn.

I inledningen ges rid ftir hrsanrling och konscrvcring av spindlar. Hiir saknur mon
anvisningar pA s.k. Barber-fiillort numera ocks6 benemnda fallfiillor eller skAlfiillor, fir
insamling av pa markcn kr]pande djur, Dessa f:illo. har uDder senare Ar i allt storrc
utslriickling anr';ints fdr insamling av spindlar och kan nu siigas ulgSrr en oumbiirlig
konrplcllerande insamlingsmetod.

FAr svenska fiirhAllandcn iir dcDna danska spindellauna naturligtvis endast l)cgriinsat
anviindbar di i cna sidan en del {v dc upptas'na arterna ej petrnffats i Sverigc - n)c,r
manga av dcm kan naturligtris t:inkas forckoErma i landets sydlig:r delar - och I andra
sidan Dinga, srrskilt specieut nordliga:lrlcr, ej fdrekornmcr i Danmark. Gcnonr de goda
beskrir-ningama och de utmirkla illlstrationerDa:ir emelertid alenna danska spindclfauna
s] nnerligcn r-llkommen, och man far bara hoppas att fdrfattaren skall ha lid ocll krsfter
till del krivande arbetet all utfdra de lrl llersliende delarna av rerket.

.lke Holrn
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