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Hoonr, Ivo (ed.) . Biology of Coccinellidae'

Dr. W. Junk N. V., The Hague & Academia,
Prague, 1973. 260 s., 53 fotografier och 34 plan-
scher. Pris 100 Hfl.

Alltsedan bdrjan av 60-talet har arbeten iiver
olika delar av biologisk bekfrmpning i en allt
stridare striim utkommit. Det har varit mono-
grafier <iver vissa insektgrupper, sammanfatt-
ningar frAn olika symposier och smirre arbeten

i olika tidskrifter. Till monografierna hiir det av

Hodek utgivna arbetet river familjen nyckelpigor
(Coccinellidae) .

Hodek 5r verksam som entomolog i Tjecko-
slovakien och har redigerat ,EcoloBY of Aphido-
phagous Insects,. en sanrntanstiillning av fiire-
drag och diskussioner frln ett symposium i I-ib-
lice i Tjeckoslovakien 1965. Genom arten av sin

verksamhet har han, flr man f<irmoda, skaffat
sig en allsidig kiinnedom om nychelpigor. I varje
fall har han haft slor nytta av sina tidigare er-

farenheter vid sammanstiillningen av ovan n6mn'
da monografi.

Bokens ftirsta avsnitt har skrivits av I' Kov6r
och omfattar de adulta nyckelpigornas taxonomi
och morfologi. Inga st<irre nya r<in meddelas i
detta kapitel och detaljfigurerna iir grtitigt sam-

manftirda. Kapitlet avslutas med ett stamtrld f<ir

familjen. Niista avsnitt har skrivits av G. I.

Savoiskaya och B. Klausnizer och ir ett intres―

sant kapitel oln nyckelpigOrnas larver. Fё rfat‐

tarna presenterar tvi bestimningstabeller, varav

den ena ir avsedd f6r filtbruk Visserligen har

tidigare Korschefsky och van Emden levererat
tabeller 6ver nyckelpigelarver, men de tir inte

fullstindiga. Till bestimningstabenerna hor en

mingd detaljfigurer och ett flertal firgbilder.De

senare ir dock kanske inte sa lyckade i firg―

sitiningen

l en mOnografi skall allting medtagas Och sa―

lunda behandlar ett kapitel nyckelpigOrnas varia―

bilitet och genetik  Åt cOccinellidernas biologi

ignas ett avsnitt liksom ett at spridning inon■

olika llliljOer.Givetvis har nyckelpigOrnas nirings―

vanor givit stOff till ett kapitel,likasi deras 6ver―

vintring Och diapaus De avslutande kapitlen be―

handlar nyckelpigornas fiender, huvudsakligen

parasitsteklar och parasitflugOr, samt nyckel―

PigOrnas effektivitet som predatorer. 1)et sist―
nimnda ir nog si viktigt fё r dem som arbetar

med biologisk bekimpning

Slutomdё met om boken ir positivt trots att

vissa avsnitt skulle vunnit p■  att komprinleras.

Den som ar intresserad av nyckelpigOr skaffar

sig nOg bOken trots att den ir ritt dyr
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