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聯:l∬ .a number of beede specお
snew Ю■e pro宙 nces of BLHnge and Smttand are

I.Rydh,Smaandsgatan 13 A,S-293∞ 01ofstrom,Sweden

ι′わグ′s ′fr″ ε′′ルrθ Gyll. ― Sm. Tingsryd,
21.9.76. Denna nordliga ιι′οグοs― art erh61ls vid

kvhnshavning pa ёppen inark under en kra■ led‐

ning, ganska torrt. Trots ivrig havning flck jag

endast l ex.

Иζ′
`′

′′
“
 ら″αcカッρ′ι″′

“
 Gr. ―P.g.a. en be‐

klaglig namnfё rvaxling rapporterades И・ ′′4″′

Les.(″ο″ツ′gJε 7r″, Munst.)funnen i Blekinge

(Rydh 1976:174)Det skaH vara den betydligt
vanligare И. b″ acr2ソp′′′7r″η Gr.

χα″′たο′i/2″s gα〃た″s COiff, _ Bl.Hass16,
5.9.76. Vid sallning av ganska ganllnal strand‐

drift erhё ns nagra χα″油ο′′″クs―ex.De flesta var
honor, vilka ar nastan omく 巧liga att sakert be_

sthmma,men l ex.var en hane som Lundberg
och Baranowski anser Overensstanlmer med be‐

skrivningen pa χ.gα′′た′s Cori,en art sOm
nttmast ar kand fran BOrnholm, Danmark
(Palin 1963:52).F6rs6k att aterinna arten varen
-77 misslyckades.

Pカメ′ο″″″sαレЙ夕s Epp._Bl.Ire,19.6.76.1
cx.av dcnna art som tt mycketlik P力 .αルrin′ S

Gr.erhё ns genom sallning vid en ymnigt savan―

de lё nnstubbe. Bl.a. erh61ls aven l ex. Иε″ο‐

′″fεカピs」0わθ″gピ Sundt i.1.

Ⅵ、ε′′9′ο′′S bαングッ
`″

′ Muls.(力′′′J′s′ 77J A
Str.)― Bl. Ire, 29.8.76. Vid sallning av detritus

under smattё rkar pa en fuktig ang erh61ls ett

cx.av dcnna art(Strand 1969:18).

rhJα sop力′′α εα″α′Jε′′α′α Muls.― Sm. MOhe―
da, 29.5,76. Vid salning av en liten Fο rrlゴー

εα―stack, som bestod mest av gris, crhё ls ett

par ex. Sanning Strax utanbr gav ett ex. av

Sc力お″οgわssα ε′″

"′

″″S Sharp.

Иrο

“
α′″ α″α′お Er. BI Pukavik, 20.11.76.

Denna tidigare endast ian skane kanda art rlck
jagi l ex.genonl saHning vid basen av trad Och

stubbar.Den skijes fran И.♭。″
`α

′お助6b.ge‐

nonl bl.a.tuSare ben(Lundberg 1977:8).

CDprο′ヵαg“ s′″′′″
“`グ

′″s Bruse.― Sm.Mo‐
heda, 7.7.76. Vid kv」 lshavning pa ёrter och

buskar erh61ls l ex. av denna art sonl lever i

gangarna hos askbarkborren. Bengt Andersson,

Nybro och jag tog den hos Laρ ゴ′Fsゴ″rrs ο″″′
Fuchs.i Bl.Ojehult sept.-76(den senare ny Rbr
Bl.).

Dο″εα″ο
“
α ′0わクs″α A. Str. ― Bl. Pukavik,

29.6.76. Pa en intressant lokal, en udde ut i

havet bevaxt med ganlla idla lёvtrad, erhё Hs
genom bankning under ett par eftermiddags‐

tinlmar inte mindre an 7 arter linghorningar

samt Cο″ρραレンS r′Sraセ
“
s ol., Dοrεα′ο

“
α

ご″′sグ′″sFs Hbst. och l ex.D. ″οb′ srα A. Str.
Den har senare visat sig vara vanlig pa lokalen.

И4′λο″ο″′s COれ ,ρ′″S′S Desbr. ― Bl. Puka‐

vik, 15.7.76. Vid bankning pa div. lёvtrid och
buskar c9ο″εα′ο

“
α″0ら夕sra-10kalen)ick jag en

gul‐brun Anthonomus som visade sig vara
εο″Sριrs“ s.

rrッp。′ヵ′。
`“

s g′ο′カピ Haged. ― Bl. 01ehult,
22.5.76. Vid bankning pa blonlmandc hagg flck
jag ett ex. av denna lilla barkborrc. 】De ollka
rrッpop力′ο′クs‐arterna levcr pa asp och ar inte

ovanliga.



142 1η gッαr RJ″カ

jagしill harmed tacka Jagm stig Lundb,rg,

Lulel, som haft vanligheten bestamma cller
kontrollera ttnden.
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Boken behandlar tillsanllnans rned dc tva tidi―

gare utgivna volymerna Orthoptera i rnyckct vid

bemarkelse,  dvs  C)rthoptcra  σ ettigOn五dac,

Grynidac,  Gryllotalpidae,  Rhaphidophondac

(i V01ym I,1969),CaClifera(i v01ym II,1975)),
Phasmoptera, Dermaptera, Mantodea, Blat‐
toptera och lsoptera(i V01ym III).De tre b6c―

kerna innehaller tillsanllnans ca 2 140 sidor och

ca 7 070 flgurer. Kurt Harz, som ar bokens
huvudfOrfattare och fё r ёvrigt fOrfattare till dc

tva andra dclarna, har giort sig kand gcnOm
flertalet publikationcr om dc ratvingade insck―

tema.Avsnittet om bё nsyrsorna ar fё rfattat av

Alfred Kaltenbach.Dc tre delarna behandlar alla

representanter av de ovan uppraknade insekts―

ordningarna hnna l Europa.

Som titein redan antytt sa ar boken tvispra―

kig, vilket ar mycket fё rstandigt da den omfat_

tar ctt stort faunaomrade och blir pa sa satt

mcra lattatkonllig fOr flertalet personer och na―

turligtvis nar en vidarc lasckrets. Besthmnings‐

tabellema ner till arterna ar pa tyska och
cngelska, den sedan fOuandc artbeskrivningen
ar tyva口 r cndast pa tyska.

Under de olika insektsordningarna och slak―

Palln, Th. 1963 Svensk lnsektsfauna 9, Kortvingar,

Staphylinidac,3.Stockholln

Rydh,I.1976 Nyfynd av skalbaggar i Blekinge och
Smttand._Ent Tidskr.97:174-175.

Strand, A. 1969. Koleopterologiske bidrag XIV.―
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tema namns rallmanna saker sisom diurgruppens

utbrcdning i varlden, artantalct, karakteris―

tiska drag i insckternas utseende etc.Sedan fё l―

jer bcstamningStabellerna sonl ibland skilier pa

kёnen om dessa har ollka yttre utseende, eller

t o rn cn tabell fOr bestamning av nymferna som

vid mantiderna.Sedan fё lier beskrivningar av de

enskilda arterna,vilka ar av ren taxonomisk na―

tur, men referenser till arbetcn behandlande
artcrnas biologi inns namnda.

Figurcrna ar av myckct god kvalitct.Flertalct

visar endast taxonomiskt viktiga dclar, mcn

nagra fa habitusavbildningar finns.

Boken avslutas med anvisningar fOr prepara―

tion,rattelser till de tva tidigare volymerna och

en litteraturlista omfattande ett stort antal

referenser till alla tre banden.

De a nackdelarjag har funnit ar br det brsta

att antalet habitusfigurer ar for litct.Vidarc att

aua litteraturrefcrenser har hamnat i den sista

dclen och inte uppdelats pa resp. band, om
man endast ar intresserad av den fё rsta cncr

andra delen.Samina galler de i textcn fё rekom―

mande vctcnskapliga tcrmcrna som endast ar
fOrklaradc i den fOrsta volymen.

salcdes,trots sitt hё ga pris och de bristcrjag

namnt, ar bOken sakerligen av stё rsta intresse

fёr dem som samlar eller pa annat satt intres‐

scrar sig fё r den europeiska faunan av Phas―

moptera, Dermaptera, Mantodea, Blattoptera
och lsoptera.
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