
158

En intressant l五 rilbOk

Fiarilar ar populara diur OCh det kommer stan‐

digt ut nya bё ckcr onl dcm.Den senaste ar:

Dal,B.F′′rf″″J″α′〃″′″ E′″οραS′αttarJ″ r.

Nο′′′′ropα . Wahlstrё m & Widstrand, Stock‐
holln 1978.PHs 3540:― .

WW's naturse五 e torde vara kand fё r dc nesta,

intc minst gcnom fagelb6ckerna. Malsattningen
med denna serie ar att prescntera(巧 ur Och vaxtcr

som de ari naturcno Nu har antsa turen komlnit

tin dc curopeiska dagfJarilarna(Europa vister

Om SO巧 et samt Nordafrika).巧 ёrn Dal har tagit

sig an att gё ra detta arbetc och en lampligare

person flnns inte. Han ar en utomordentligt

skicklig tecknarc cncr artist som det hette pa

David ttungdahlS tid.Man ttr ga tillbaka till

dcnne man br att hitta en jhmb6rdig ttaHlsillu_

strat6r.Dessutom ar Biё rn Dal en av landets
absolut frimsta dagttarilkannarc.

Boken ar dcn fё rsta volymen av fem och be‐

handlar ana artcrna i Norden(cxkluSiVC fJ01lked‐

jan)OCh pa Brittiska ёarna. Boken ar pa nagra
avgё randc punkter annorlunda an andra ttaril_

bёcker. Fё r det おrsta ar arterna Ordnade bio‐

topvis(6 ollka biotopcr).Varie art ar beskriven i

tcXt och bild i den biotop arten framst patraffas.

Dessutom ar arten avbildad pa de biotoper dar

den ocksa kan 16rckomma sa att inan snabbt fir

en bild av vad man kan vanta sig pa en viss
biotop.11lustrationerna ar rnyCket gener6sa.Ba‐

da k6ncn ar avbildade(Om dct rlnns nagOn skill_

nad menan dem)likSOm ёver‐ och undersida. I

nagra fall avbildas aven ёvervintrade exemplar

(de StOra fuksarna)och SOm sagt det rlnns en bild
pa vale art pa varie stalle i bOken dar man kan

beh6va veta hur den ser ut.

Fёr det andra ar det levande cxemplar som

avbildas ― sittande eller flygande. Detta ser

mycket trevligt ut och ar instruktivt,ty fa insek_

ter ar sa lampliga att studera direkti naturen som

dagttadlar.Nagon kanske tror att denna avbild‐

ningsmetod skullc 16rsvara bestamningen av
spanda ttarilar.Si ar ingalunda fallet.Itturen ar

avbildade sa att deras utseende tyd五 gt visas,

dessutom har bakvingens undersida avbildats
extra och bredvidi varandra fё r sidana grupper

dar arterna ar svara att skilia at ex.de sma par‐

lemorttarilarna,vissa blivingar.Ja,det ar ingen

6verdrift att pasta att dagttarilar aldrig avbildats

bittrc an i dcnna l)ok.Detta g,1ler blde estetiskt

och ur bestimningssynpunkt. Jag har jamfort
med bildcrna i Hi〔 ;gins&Rlley:Europas ttaHlar,
som ju ar flna,cncr rattare sagt var,cftcrsom de

brbleknat avsevart cfterjttmお relsen med Bjё m
Dals bok.Hans bilder ser helt enkelt rner akta ut.

En bidragandc orsak dartill ar det precisa tryc‐

ket.

Texten da.Dcn ar kortfattad som sig b6r,kon‐

centrerad till viscntlighcterna samt kunnigt och

kritiskt skrivcn. サヽven dar tas ''fhitkaraktarer"

upp sisom hur fitirilen scr ut i nyktcn. utbred‐

ningen visas pa kartor,en fё r vaJc art,dar fё re_

komsten inom det omradc som dcnna volym be‐
handlar visas med en ぬrg och fё rekomsten i

resten av omradet(som hCla scricn bchandlar)
visas lned cn annanぬ rg.Detta system med olika

ぬrger ger ett nagot fbrvirTat intryck.Ja,det flnns

faktiskt nagot ncgativt att saga om bOken ocksa.

En annan sak sorrlinte heller ar riktigt perFekt ar

att nagra bilder inte ar si bra som de borde

(faktiSkt),namligen den bild som visar vitttari_
larna samlat och den ena vlolettkantade guld‐

vingehannen som har fatt en egendomligt blek

ёversida.Yttcrligare en sak ar att den stora lik―

hct som flnns menan pukt6rne― och adonisbla―

vinge inte papekats och fё liaktligcn inte heller

skillnaden mellan dessa arter. Nav五 1, dctta ar

bagatener
F6r att slutligcln uttrycka vad jag kanner fё r

denna bok,vill jag saga''grattis''till巧ёrn Dal
och''skaffa boken"till alla andra.
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