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CLARK, J. T, Stick and Leaf lnsects. Barry

Shurlock, ヽヽアinchester 1974. VIII+65 s., 42 text―

figurer.Pris£ 1.9o.

Av titeln att d6ma skulle man tro att det hir

ir en bok, som ger en allmin orientering av

ordningen Phaslllida,men dess uppgift ir mycket

begrinsad 1ヽ1lsittningen ar att ge en kort 6ver―

blick av dessa insekters byggnad, deras utveck―

ling,litet bi010gi Och fysio10gi,en llmplig POrtion

fOr den som har till hObby att f6da upp dessa

kuri6sa, Inycket lingsan■ lna insekter. En sidan

hobby tycks salunda inte vara sa ovanlig i Eng_

land. EIva arter, varav ett vandrande blad, hr

upptagna FOr var och en limnas en kort be‐
skrivning, litet om levnadssitt och gOda teck‐

ningar,uppgift pa henlland samt lampliga vixter

som foder. Bland de vandrande pinnarna ir
b■de de helt ving16sa och vingade f6retridda.

Nagra har partenogenetisk fOrtplantning sisOm

det v■lkinda laboratOriedjuret Cara“ sills mο―

rosas, medan andra haner sig med hanar och
har nOrmal fortplantning. Tva nyzeelindska
arter har inkOmnlit til1 0ch f6rvildats pl en av

Scilly lslands.En av dem ir med i boken Ock‐

si f6r ett zOologiskt laboratorium kan boken

vara tili nytta genOm ana sina anvisningar. En
》g10ssary of terms》  bOrde tillfredsstina den

mest okunnige; iven ordet 》antenna》  far sin
plats dir SOm anvindbar f6da at Cara“ siIIs

kan ref.av egen erfarenhet rekOnlmendera rosen‐

blad, rrα descanfJα, murgr6na och Pyrora roι an_

dピ′οriα .

κJιfr Andar

BARRASS, R The Locust.A Guide for Labora‐

tory Practical Work. 2nd Edition. Barry Shur―

lock, Vヽinchester 1974. VIII+72 s, illustr. Pris

£ 150.

Denna lina bok bё rjar med nagra sidor om
》the Locust problem》 , dvs. problemet vand―
ringsgrishOppor. Innehallet bygger mest p■  den
afrikanska Lο ε

“
sra ntigrarOrfa migrαιοriofdθ s,

mindre p1 0kengrishOppan Scifsfο carcα  gr`9ariα・
Bada ir tydligen flerstides odlade i England
sonl laboratoriedjur,i synnerhet den f6rra, som

ir littast att halla i denna konstlade nlilj6. An―

visningar fё r denna 》burhillning》  (uppfёdning
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och skё tsel)ges. BOken ir en gOd men inte
detalierad Skildring av yttre och inre anatomi

samt av utvecklingen Talrika anvisningar fё r

experilnent limnas, t.ex. hur man g6r ett nerv‐

muskelpreparat med elektrisk retning av nerv

till bakbenet Beledsagande bilder ir visserligen

enkla men gOda och iskadliga. Slutligen redO_

gOrs f6r tillverkning av dauerpreparat och iven

krosspreparat, 》squash preparation》 , fOr firg―
ning av kromosomer. Genom sin uppliggning
och utfOrmning ir bOken en gOd handledning i
insektdissekering Och givetvis Ocksa i grishop―

PanS byggnad  Eftersom alkoholkonserverade
grishOppor frin England salufё rs i Sverige sOm

dissektionsObjekt, vill ref ge vara lirare ridet

att nyttja vira stOra virtbitare, Dacfictts och

T`ffiクοnta,firska exemplar, sisOnl studieobjekt.
Detta ir mycket bittre in att ha stela, konser‐

verade exemplar och iven anatonliskt bittre in

grashoppor NIan kan djupfrysa djuren  Pro―

batum est. Vandrande pinnar ir ocksa bra.

κルrf indι r

GAUN, S Blomstertaeger Danmarks Fauna 81.
Kobenhavn 1974 279 s, 127 figurer (varav 89

planschfigurer)・ Pris 40 Dkr.

Ett nytt band i den utmarkta serien Danmarks

Fauna brukar alltid var ett virdefullt tillskOtt

till den nordiska fauna_litteraturen. Det ir ock,

si fanet med f6religgande band, som behandlar

heterOpter― familien Miridac, ingsstinkflyn Dell

lr var stёrsta fanlilj inom gruppen Och utgё r

med sina f.n.217 kinda, svenska arter nirmare

380/O av vira 577 skinnbaggar.

Fёrfattare ir overdyrelaeger Sven Gaun i Sto―

holin och han ir att gratulera till ett gOtt arbete.

Boken behandlar samtliga arter sOm ir kinda

frin Fennoskandien och Danmark och dess_
uton■ flertalet av de nirmast fran Nordtyskland

kinda arterna, i allt 269 arter.

Bokens huvudsyfte skall ju vara att m6jlig―

g6ra bestimning och huvuddelen av texten ut―

g6res av bestimningsnycklar och artbeskriv―

ningar Dessa ir, vilket fё rfattaren Ocksi fram―

haner, frimst himtade fran arbeten av E. Vヽag_
ner (Tierwelt Deutschlands 41 och 51) och
Stichel(Ill, Best tab d. Vヽanzen. II EurOpa.



Vol.2 Berlin 1956--58).Som anmilaren siilv
haft tillfille att pr6va, si fungerar bestimnings_

nycklarna bra. Vissa arter inom t.ex. sl五 ktena
Psα IIIIs, 1イ οnο synalllnta och Prαクピοgnα frt“ s ir
dock―― som alltid― ― svara att konlma tillritta

med.Detta kan dock inte lastas fё rfattaren,sonl

Oftast papekar problemen med flera arters dlligt

kinda status Bestimningsarbetet underlittas av

de atf61jande teckningarna,vilka dock kunde ha

varit fler. Fig. 39--127 utgё res av habitus― teck―

ningar  i  svart‐ vitt  synnerligen  fё rtjinstfullt

gjOrda av Grete Lyneborg synd bara att inga

skalstreck finns eftersOm djuren ir avbildade i

olika fOrstoringsgrad si t.ex.pa f6rsta plansch―

sidan ttr den lilla, 2-3 min stora 〃Onafο cοris

ノffiCis 饉tt bli stOrre h den 6-8 nlin stora
Daraθοcοris rIIbar. Nu far man bliddra tillbaka

till texten fё r att finna storleken, vilket inte

alltid lyckas, eftersom i de fall dir storleken

finns angiven i bestimningsnyckeln, sa saknas

den vanligen i artbeskrivningen Detta f6refaller

vara en missriknad sParsamhet med informa‐

tion

F6r minga arter ges Ocksa bestimningsnyck‐

lar ti1l olika, namnsatta former. Dessa ir som

rebOel grundade pa variationer i firgteckningen

och har praktiskt taget aldrig nagOt syStematiskt

virde. Bittre hade kanske varit att i texten be‐

skriva artens totala variation i forlll och firg.

Manga som bёriar beStimma mirider,brukar
nOg ha svarigheter med att komma fram till
ritt underfanlilj. Avgrinsningen av dessa bygger

jll bl.a. pa utseende och placering av f6tternas

klobihang (arOlier och pseudOarolier)oCh detta

kan vara svart nog att uppticka nir hela djuret

kanske bara ir nagra min stort. Hir har f6r―

fattaren fё rtjinstfullt skyndat till hjiIP med

den hjilptabell med宙 lken man kan bestimma
de flesta nliriderna till sllkte eller sliktgrupp

med anvindande av littare iakttagbara karak―

tirer.

De biologiska uppgifter sOm ges Onl arterna lir

tinlligen sParsanlma,men kinda vird_Och fynd_

vixter anges likson■  6vervintringsstadiun■  Och
nir pa aret arten upptrider. En virdefull lista

6ver vixter och deras assOcierade mirider finns

i slutet av boken. NIinga nlirider ir starkt vird‐

vixt specifika och vet man pa vilken vixt man

funnit sina djur underlittar detta ofta bestim―

ningsarbetet. I den nimnda vixtlistan borde
dock Dichrο οscyι as rttノ jρ

`nllis placerats underPinIIs (tall) pa vilken den si gOtt sOn■  ute‐
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slutande patriffas (medan den nirstaende D.

:nferntedias endast gar pa gran).

Fё r varje art anges Ocks■  i vilka nordiska

linder den ir funnen (jimte uppgift Om f6re―

komst i Nordtyskland).FOr Danmarks del anges
artens 》hyppighed》 i en femgradig skala fran 0

(Saknas)_十 +++tillsammans med mer konven‐
tionella beteckningar.Denna skala kunde kanske

ha utarbetats bittre. Nu kan t.ex. +++十 betyda
rtitt allmin, allmin, allmin ёverallt, nlycket an―

min och 》uhyre》  allmin, 十+ betyder ibland
》ret siaelden》 ibland》 meget sjaelden》 etc Hir
mi anmilaren tillatas giira en parentetisk ut―

vikning. I en del faunistisk litteratur anvinds

vissa termer ratt Oprecist Och blandas ofta ihop

vifr arbredd bё r betyda att en art har hittats

pl 10kaler som ligger langt ifran varandra, on■

en art ir arlntan eller sdflsynf beror pa om den

fOrekOnlmer pa manga eller fa lokaler inom en

viss del av ett visst Omrade (t ex  ett land),

fα fril・  ener sptIIrsalll anger antalet individer pa

en viss 10kal.

Som ett tilligg till bOkens utbredningsuppgifter

kan nimnas att PsafIIIs arわ jcfncrtls Och Pra9f。 _

gnα fhIIs rffο raffs blda ir funna i Sverige Dess―

utom tillkOmmer Oncο ryrus υfrfd″ Jαυ
“
S(Goeze)

och Paciyfο marfa pararfara(M_D)sOm ej finns
med i boken, men som nyligen upptickts pl
Oland resPo i Norrbotten.

Ett inledande avsnitt omfattande 22 sidOr be―

handlar llliridernas byggnad, bi010gi samt prak―

tiska anvisningar f6r insamling, preparering,

undersё kning Och bestimning.ヽ rissa arter kriver

ritt omfattande mitningar(ett mitokular ir

oftast en nё dvtindig utrustningsdetalj fё r ll■ irid_

intressenten!)oCh unders6kning av genitalorgan

fёr att ni en shker bestimning Och de praktiska

anvisningar sOm ges Om detta ir bra och mycket

anvindbara. Dttremot ttr avsnittet om gruppens

biologi i magraste laget Och nyare rё n betrif―

fande  tex.  virdvixtsamband, predatiOn  och

skadeg6relse inom jOrdbruket behandlas inte

Stycket om biogeografiska fOrhallanden (s. 16-―

17)ir abSOlut inte bra. Nririderna ir en mycket

intressant grupp ur bi01ogisk― ekologisk Och biO_
geOgrafisk synpunkt, vilket inte konlmer fralll

av den korta texten.

Dock ttr ju avsikten med boken att tiina det

praktiska bestimningsarbetet Och sOn■  sidan
fungerar  den  utmirkt.  Nagra  detaljanmark_
ningar bё r dock anf6ras. Fё rfattaren anvinder

Vヽagners namn E“ οfyθ口s fё r arterna inonn prα ―
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fθnsis‐gruppen, och LygIIs f6r resten av det
gamla sliktet LygIIs. Emellertid har den inter‐

nationella zoologiska nomenklaturkonllnissionen

1963 utsett Cirllθ
“
 Pα b“IInIIs L. som typart fё r

slaktet Lygο εοris Reuter och Cima" prα ransis L.

som typart fё r sl五ktet LygIIs Hahn. Det slakte

sonl boken kallar E“ οryθ

“
s skall alltsa heta

Ly,IIs, och bokens Ly911s skall heta Ly9oCOris.

Tyvarr verkar boken slarvigt kOrrekturlist.

Det ar p■fallande manga tryCk―  och stavfel,ute―

limnade hinvisningssiffror etc.Detta giner aven

litteraturf6rteckningen, som gOtt kunde gjorts

utfёrligare.ヽアarfёr inte passa pa cch ge en kom―

plett lista ёver danska uppsatser ёver Hetero―

ptera?Fler ir de inte.Den konsekvent felaktiga

stavningen 》tilia》  istillet fё r det riktiga art―

namnet ffffaθ  kan dock knappast tillskrivas kor―

rekturlisningen. Typografiskt ir anvindningen

av stilsorter fё r olika vetenskapliga namn och

auktorsnamn  ofta  ritt  inkonsekvent,  vilket

ibland gё r ett fё rvirrande intryck. NIen detta

kanske inte skall lastas fё rfattaren utan tryc―

keriet?

Flera av dessa inadvertenser kan dock litt

rittas till i en kommande upplaga Ovanstaende

anmirkningar far heller inte pa nagot sitt skym‐

ma det faktum att boken ir en utinirkt bestim―

ningsbOk till en stor och viktig heteropter―

famili,och den kan varmt rekommenderas till
ink6p av blde nyb6riare, mer avancerade ama‐

tё rentomologer och av fackentomologer i hela

Norden. Att boken dessutonl ir prisbillig ir ju

inte nagOt feli

Carf―Cadric Cο
“
rianos

CHVALA, M The Tachydrom五 nae(Dipt Enl―

pididac)of Fennoscandia and Denmark Fauna
Entomologica Scandinavica 3,336 s., 790 figurer.

Scandinavian Science Press Ltd., Klampenborg
1975 Pris 98 Dkr

DansflugOrna tillhё r de flugfamiljer som ir

mer bekanta f6r en bredare entomologisk publik.

Ofta omvittnade ir deras danssvirmar och spe‐

cialiserade parningsbeteenden med ёverlimnande

av byten eller silkeballonger sOm parningsgavor.

De sa uppmirksanlmade typerna tillh6r under‐

familjen Empidinae.Den hir bearbetade gruppen
Tachydronliinae ir ocksi flugor som naturiakt―

tagaren har all mё jlighet att bli bekant med,

deras litenhet(vanligen 2-3 mm)till trOts.De
ir mycket aktiva rovlevande smaflugor som
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man ser t.ex pa blad av trid och buskar, p■

stubbar och tridstammar. Deras habitus priglas

mestadels av en klar elegans.

Den nordiska faunan omfattar enligt ctenna

bearbetning 128 arter, 9 slikten  NIajoriteten

(80 arter)hё r till Sllktet PIcIIryρ arρIIs(kint iVel■

under namnen CortJn`fα  OCh Tαchydrο ntia). Det

siger sig sjalvt att inom en grupp med sidan

artdifferentiering skiljekaraktirerna ofta maste

vara subtila. Artuppfattningen har i manga fall

hittills varit oklar. Trots att gruppen kontinuer―

ligt varit fёremal f6r dipterologernas intresse

alltsedan 1800-talets f6rra hift,da Fal16n,Meigen

och Zetterstedt beskrev en gOd portion av arter―

na, och trots mer sentida insatser av frimst

Strobl, Frey och Collin, ■r c:a 10 0/o av de be_

handlade arterna beskrivna under det sista ar―

tiondet, dels av den fё religgande volymens fOr―

fattare, dels av ryssen Kovalev.

Chvila har med sina bestimningsscheman,be―

skrivningar Och figurer natt sa langt mot ett

klargё rande sonl man kan begira i en bestinl―

ningsbOk av rilnligt omfang Praktisk ir den
diagnOstiska karakteristik pa ca tre textrader

som inleder beskrivningen av varje art. NIan

noterar tacksamt figurernas mangfald och franl―

fё r allt att alla arter redovisas med likvardiga

och jimfё rbara figurer.Hangenitalierna avbildas

konsekvent, likasa vingarna Och dessutonl lim―

nas frikostigt figurer av ben, antenner m m.

Aven hOnkaraktirer (antenner och bakkropps―

spcts)illuStreras i manga fal1 0ch beskrivs sunl

mariskt nlen konsekvent, vilket alltf6r sillan

beaktats i entomologisk bestimningslitteratur.

Varje slikte presenteras med en helfigur. Ving―

bilderna ir fotografiska, 6vriga bilder elegant

tecknade av Grete Lyneborg i tydligt schemati―

serande manёr men llled stor exakthet och obё n―

h6rlig kOnsekvens i avbildningssittet Den oer―

farne b6r dock gё ra klart fё r sig att genital―

bilderna lnaste brukas med viss f6rsiktighet
Genitalierna ir i allnlinhet tillrickligt exPone―

rade fё r att medge identifikation av torrt mate―

rial utan sirskild preparering men skrumpning

fёrvanskar di ofta formerna. Aven med veder―
bё rlig preparation garanteras inte att n■ an direkt

finner ful1 0verensstimmelse med avbildningen.

Exakthet i orienteringen ir avgOrande,det hand―

lar om det slags kupade och vridna former som
i platt avbildning snabbt fё rindrar sig vid sma

fёrskjutningar Aven Oln man orienterar perian―

driet exakt, kan cerci vara annorlunda vridna

in pa figuren.



Uppgifter om habitat, riirelsesiitt och andra
beteenden, nflringsval etc. flr sparsamma och
mestadels oprecisa. Denna brist torde inte bara
bero pA utrymmeshinsyn utan viktigast pA att
sidan information i alltfiir ringa grad finns
insamlad. NIAnga spiinnande upptiickter kan ut-
Iovas frir den som vill iaktta dessa smlflugor i
deras naturliga milj<i.

Med denna del i Fauna Entomologica Scan-
dinavica har vi alltsl fltt ett gott instrument
ftir identifikation av en intressant och hittills
svArbestAmd fluggrupp. Att nybiirjaren alltid
ska nA siikra bestiimningar kan dock inte garan-
teras. Erfarenhet av inomartsvariationen och
tillgAng till visst jrimftirelsematerial iir h[r som
annars frirutsdttningar fiir siikrare framg&ng.

Lars Hedstrdm

Mltxun, R. N. Psyllidae of the Indian Sub-
continent. Indian Council of Agricultural Rese-
arch. Iladras 1975. XII+429 s., 136 figs.,6
planscher. Pris inb. Rs 38:50.

Frirfattaren iir pensionerad rchief research
officep i indiska skogsforskningsinstitutetsvixt-
,skyddsavdelning. Arbetet dr en bestiimningsbok
.tiver den indiska bladloppsfaunan. Denna om-
fattar 101 arter av vilka 46 hdr beskrivs som
nya. Detta kan jiimfriras med den fennoskan-
diska faunans g2 arter; den palearktiska psyllid-
faunan rlknade 1973 enligt Klimaszewski's
>check list, 505 arter.

De inledande allmiinna kapitlen !ir mycket
kortfattade och saknar helt illustrationer. Sl
mycket utfiirligare dr di texten i den speciella
delen. Frir varje underfamilj, sliikte och ej ny-
beskriven art ges en ofta llng lista pA litteratur-
referenser. Beskrivningarna iir mycket detalje-
rade och flr stiid av sammanlagt iiver tusen-
talet streckteckningar, med fA undantag original.
Skalan hos dessa teckningar framgir genom-
glende av intilliggande skalstreck; mlnga gAnger
skulle dock avbildningarna vunnit pfr en starkare
f<irstoring. Frir 45 arter beskrivs och avbildas
iiven ett eller flera ungstadier. De sex planscher-
na av vilka fem iir i fflrg visar gallbildningar
orsakade av psyllider. Den avslutande litteratur-
fiirteckningen upptager 225 litlar.

Karel Sulc inftirde i psyllidsystematiken en art-
karaktiir grundad pA studium av framvingarnas
mikroskopiska taggbeslttning pi <iver- och under-
sidan var, fiir sig. Denna haraktiir har till brist-
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ningsgrlnsen utnyttjats av senare forskare s6-

som Vondrrldek och Klimaszewski, men Mathur
niijer sig med att i fiirekommande fall omniimna
existensen av sAdan taggbesiittning. Karaktiren
varierar nog mer iin somliga tror och f<irutsiit-
ter en tekniskt besvArlig unders<ikning, varf6r
I\Iathurs underlAtenhet att anviinda den vill kan
fdrsvaras. Enligt vad han meddelat underteck-
nad har tryckningen av boken krivt mycket
llng tid, vilket torde frirklara varfrir litteratur-
frirteckningen ej upptar arbeten publicerade efter
1967.

Indien iir nu en av de mycket fA nationer pA

vArt klot som fdrfogar <iver en modern och ut-
ftirlig bestiimningsbok iiver bladloppor. Jiimf<ir-
bara b<icker f<ireligger frin Tjeckoslovakien,
Ruminien och Polen, punkt och slut. Oberoende
hlrav mAste utarbetandet av den indiska boken
betecknas som en beundransviird prestation.

Frej Ossiannilsson

CARcAssoN, R. H. Revised Catalogue of the
African Sphingidae (Lepidoptera) with Descrip-
tions of the East African Species. 2nd Ed. E. W.
Classey Ltd, 1976. 148 s., 17 planscher, 5 text-
figurer. Pris € 5.80.

Frinsett omslag och titelsida skiljer sig denna
utgiva inte frln den f<irsta, som publicerades i
Journal of the East Africa Natural History
Society and National I\{useum 26 (3), 1968.

Titeln Ar i viss min missvisande, eftersom arbetet
l<an betecknas som en taxonomisk revision av
sphingid-faunan i den etiopiska regionen. Aven
vissa nya sliikten, arter och underarter beskrivs.
Genitalorgan och utvecklingsstadier hos vissa
arter beskrivs och avbildas, bl.a. i sAd:rna fall
ddr beskrivningar tidigare inte publicerats. I
arbetet ingir ocksA illustrationer av inrago av
nya arter och underarter samt av vlterligare
arter, som tidigare inte avbildats i litteraturen.
Siirskild uppmiirksamhet iignas At sphingid-
faunan i Ostafrika. Frir samtliga diirifr6n rap-
porterade arter presenteras taxonomiska detalj-
data och uppgifter orn fyndlokaler. Hiinvisningar
till illustrationcr av afrikanska sphingider i
andra publikatiuncr finns samntanstiitlda i ett
index. Arbetet iir riverskAdligt uppstiillt och
representerar ett viil genomarbetat bidrag till
kiinnedomen om den afrikanska fjiirilsfaunan.

Eduard Sgluin
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