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Mitt entomologiska intresse vacktes da jagお r

fOrsta gangen hittade den vackra larven av Pα ρ′―

′′ο ″αε/1αο71 L.. Fascinerad av det fantastiska

荀urCt insanllades aven larver av vitt skilda arter

fOr uppfё dning.Det var cn tid av intensivt bladd_

rande i b6cker fё r att identirlera de hittade lar―

verna,ibland utan resultat

Men nu rninga ar senare har en trevlig bok om
juSt ttarilsiarver skHvits som jag har skan sam_

manfatta innehanet i. Det bё r aven papekas atti
"The Observer's Scries''har tva delar om tta―

rilar och en om insekter utgivits

Boken har en allman inledning dar bl a fojan‐

de tas upp i korthet:livscykcl,levnadssatt,pre_

datorer,insanlling,uppfё dning och preparation.

Darefter fё jer beskrivningar av de avbildade

larverna. Fё rutom artens engelska namn anges
det latinska namnet samt famiuetillhё righet.Vi―

dare ges en inycket kortlista ёver de alimannaste

vardvttxterna, som inte g6r ansprak pl att vara

komplett. Tidsangivelser nar pl aret larvcn kan

patraffas ges Artens utbredning i England rlnns

lepidoptera i Sverige 1975. ― Ent  Tidskr. 97:
124-134.
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aven angiVen. Till sist i beskrivningen har all―

mant viktiga data sammanfattats sasom larvens

utseende fran klackning till fё rpuppning,var pa
vaxten den icver,hur och var puppningen sker,

nar ttarilen klacks,。ch ёvrigt av intrcsse br de
olika arterna.Totalt hr 203 arter avbildadc p1 32

ぬrgplanscher, de flesta ar reproducerade i na―

turlig storlek, och ofta pl kvistar av vard_

vaxterna siluetter av typiska representantcr fё r

de olika fanlijerna nnns pa parmens insidor och

skan jana sOm en grov indeining av de oHka
larverna.

En nackdel ar att endast de engclska vttxt‐

namnen ar angivna.En bra hittlp ar de tvi trevli‐

ga b6ckerna "The Observer's Book of Wild
Flowers''(1975)av W. J. Stokoe och ''The
Observer's Book of Trees''(1975)avH L Ed―
lin.

Aven om boken ar skriven fё r engeiska fOrhal_

landen flnns inanga av arterna aven hari sverige,

vilket gё r den anvandbar f6r oss Jag tror sakert

att denna pocket‐ guide 6vcr ttarilslarverna
ko■lmer att vara ctt nyttigt Och behё vligt ttalp_

medel fё r sival yngre sOnl五ldre Lepidoptcreolo―

ger.
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