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Litteraturtips om spindlar 

Lars J. Jonsson höll ett välbesökt och mycket uppskattat föredrag om spindlar på vårt 
årsmöte i mars i år. För dig som inte hann skriva ned alla boktipsen han avslutade med 
kommer här en ny chans. 

En bra och billig introduktion är Chinery (1993): Spiders (£ 10). Ännu bättre, men svår att fa 
tag i är Bristowe (1971): The World of Spiders. Bröderna Preston-Mafham har skrivit några 
spindelböcker, ensamma eller tillsammans, som är trevliga och har suveräna bilder, och som 
kan duga som introduktion. En av deras spindelböcker var på rean i år. En mycket under-
hållande och rolig bok är Crompton (1952): Spindlar. Tyvärr endast antikvariskt. Den är inte 
helt tillförlitlig, men ett stort nöje att läsa. 

För de som vill artbestämma de spindlar som de ser rekommenderar jag följande fotoböcker: 
1. Jones (1983, 1987): Country life guide to Spiders of Britain and Northern Europé (tyvärr 

utgången från förlaget och inget nytryck på gång) 
2. Sauer & Wunderlich (1985 och senare upplagor): Die schönsten Spinnen Europas 
3. Bellmann (1992): Spinnen, beobachten, bestimmen 
De kompletterar varandra bra, det en saknar har ofta den andra. De senare två går att fa tag på. 

Med utmärkta teckningar och med så gott som alla våra arter (förutom dvärgspindlarna) och 
dessutom billig (£ 20) är: Roberts (1995): Spiders of Britain and Northern Europe. 
Ny upplaga med ännu fler arter är på gång. Den är även utmärkt för de som har ett mikroskop 
att titta i. 

För den som vill kunna bestämma allt de hittar finns tre mer bra bestämningsböcker (förutom 
föregående): 
1. Heimer & Nentwig (1991): Spinnen Mitteleuropas 
2. Roberts (1985, 1987): The Spiders of Great Britain and Ireland (mycket dyr) 
3. Palmgren, P.: Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens (1939-1977). (De 

senare delarna kan fås från Universitetsbokhandeln i Helsingfors.) 

Den vågbandade pälsängern flyttar utomhus? 

I en vildvuxen park nära ett bostadshus i Centrala Södertälje fann 
red. en vital vågbandad pälsänger krypande på stammen av 
en blommande röllicka den 30 juni 1998. Det är för mig okänt om 
denna art tidigare påträffats i det fria i Sverige. Baggens larver 
äter huvudsakligen textilier. Vetenskapligt namn är At tagenus 
woodrofei H.&G. (tidigare: A.fasciatus/A.gloriosae). Arten är 
ca 5 mm lång, mörkt rödbrun med ett ockrafärgat bågformigt 
band över täckvingarna. 
Arten är kosmopolit och har under senare år har i Sverige etablerat 
sig i bostäder i flera spridda landskap mellan Sk och Piteå.är 
vanlig i tex Göteborg.( På finska heter baggent 'Yvöturkiskaoriainen") 
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