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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―
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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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