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I detta,detfё rsta av ll planerade band behand―

las smattarilsfamijcrna MicropteHgidac,Erio‐

cran五 dae, Hcpialidac, Nepticulidac, Opostegi‐

dae, TischeHidac, Incurva五 idac och Hcliozeli―

dac. I de nio f6uande banden skall de ёvHga
brittiska Lepidoptcra behandlas. Det sista ban‐

det ska enbart handla om larvcrna.Vattc kapitel

och vatte litCn ttarilfanlili ar skrivct av cn specia‐

list pa omradet.Fё rfattare till denna volynl ar J.

Hcath,R.R.Askew,M.R.Shaw,C F.Rivers,
CR.Baker,M.G.Moms,J.Reid,A.M.Em―
met och E C. Pelham― Clinton. Den artistiska

delen ar utf6rd av B Hargrcaves och M. Lane.

Ar 1982 har man planerat att bokverket skall
vara utgivet i sin helhct.

Boken inleds med en kortare morfologisk
6versikt av adultcr ochjuvcnila stadier hos Mic―

rolepidoptera Darefter bjer ett mycket intres―

sant kapitcl om parasitism som man antf6r shnan

av den har omfattningen traffar pa i ttarilbё cker.

Har rlnns en bestamningstabell 16r de i England

brekommande famiberna aV Diptera och Hy‐
menoptcra som lever pa Macr。 _och Microlepi―

doptera  Deras lcvnadssatt, ck。 logi, vardens

fbrsvarsbeteende etc beskHvs i detat. 01lka
former av siukdOmsalstrare ss virus,bakterier

samt hur de verkar och spHds tas upp i nasta
kapitel. Fiarillarvernas skadeg6relse pa skog,

odlade vaxter eller pa f6rradsvaror samt deras

levnadssatt och hur skadan uppkommer diskute‐

ras dareftcr.Av inindre intresse ur skandinavisk

synpunkt ar kanskc beskHvningarna av de ollka

engelska biotopcrna och de arter som fё rekom‐

mer pa dessa,aven om vissa karaktarsttur kan
f6rekomma pa liknande biotopcr i vara trakter.

Scdan fё lier en fё r England ratt typiSk detau,

sonl vi tthiVa bOrde tanka pa cn hel del Gfr Ent.

Tidskr. 99:40(1978)!), nanlligen bcvarandct av

s,1lsynta eller hot`lde arter, diskret framfart i

naturen, hansyn till andra ttur an just de som

man samlar pa,och som avslutas med regler fOr
insanlling av inscktcr. Vidare lamnas rad fё r

olika typer av fangst ss lannpfangst, betcsfangst

och havning,samlillgens vard,avlivning,prepa―

ration av imagincs,genitalier,vingarna hos Mic‐

rolcpidoptera, larver, agg och puppor. Denna

den aHmannare delen avsiutas med cn ёvcrsikt

6verinnchancti de kOmmande volymerna
Sedan fё licr artblcskHvningarna, dar data Om

adulter,agg,larvcr,puppor,levnadssatt,utbred‐

ning i variden och i England(med utbrednings‐

karta)redoViSas. 1'6r vatte famil llmnaS en

kortare inledning om deras utseende och lcv―
nadsvanor. Hos tex Ncpticulidae limnas myc―

kct utfё rliga uppgiftler om minologin och hur rnan

bist odlar larverna i fangenskap. Mcd avsccndc

pa de。 lika vaxtart()r som de nlincrar i har man

giOrtCnbestamningStabenё verdessa.Denna,dcn
taxononliska delen avslutas med nio svartvita
planscher 6ver minerade lё v. Fё r imagincs har

fyra uts6ktaぬ rgplanscher jorts som visar ttu―

ren i ca l-4 ggr fOrstoring.

Tlll bokens fa nackdelar b6r f6uande papekas.

En stor del av fotograrlerna''visande''tex para‐

sitangripna larvcr llar blivit pa tok fbr m6rka,

speciellt somliga rncd inё rk bakgrund.Endast till

ett fatal arter har genitalicavbildningar limnats

vilket kan vara otillfrcdssthnande vid en artbe‐

skrivning.

Bland bokens dirt〕 kta fbrdelar kan namnas att

Vatte kapitel llksom varie liten famit i den taxo―

nomiska delen avslutas med en lista litteratur―

referenscr.Att kunrta fi hitta de inledande kapit―

len om ttukdOmar Och parasitism i en ttarilbOk ar

givetvis ocksa ett plus.

Som slutord skune jag Vilia rckOnlmendera

bokcn till den som specicnt ar intresserad av
MicrolepidOptcra och till den som ar alimant in―

tresserad av Lepidoptera.Trots att den framst
vander sig till cngclska cntomologcr rlnns myC―

ket av varde att hamta aven f6rlasare i vartland
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