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grinsat omradc,avcn om spridningcn forsvaras  mcd uppgiftcr och bostad undcr eiltarbetct. Dr.

av att groparna ofta saknar ytvattcnf6rbindelser  Lars Huggcrt, Lund, var vanlig nog att lamna

och skius at av branta asar.Dc manga tillfaniga  kOnstruktiva kommentarer till inanuskriptct.
g61arna gynnar cn rё rlig fauna.

En faunistisk jambrclsc med liknande omra―

den i Visterbotten(Nilsson 1981)visar att skll‐

naderna i artsammansattning ar rclativt sma.Av

de 55 arter som uppgivits fran isgropar inom

vastcrbOtten och Lyckselc Lappmark saknas
endast 9 i dc har redovisadc materialet,och Πer―

talet arter som uppgivits som karaktcristiska fё r

ollka typer av gropar fanns ,ven inom Sand―
viksmoarna― Grё nJarns_Omradct.Av de har
funna arterna saknas endast 〃α′:ρ JI`s /1`y′′″J,

″yg″
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frs ど′((′″″r′イS och Иgαわ
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s ρα′lr′οslrs i

vastcrbOtten p g a cn sydligarc utbredning,och

faunan som helhct bar cn tydligt nordlg pragel.

01■ namnande

Ett stort tack till Lars Persson vid Lansstyrelscn

i Gavlc och Bcngt Strandberg,Sandvik,for lj'lp
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I introduktioncn till dctta praktvcrk bcskrivs

kortfattat ttarilarnas klassirlccring,  struktur、

livscykel, upptradandc, biotypval. migration,
■cndcr,sJukdomar och brsvarsmckanismcr I
korta avsnitt bchandlas ttarilarna som skadettur

och hurrnan bekampar dcm,insanlling och pre‐
parcring och skyddsatgarder lnlcdningcn avslu―

tas med cn forteckning ёvcr frcdade artcr i

Europa samt tips pa lampliga ttarilsblommor att

plantcra i sin tridgard.

Pa drygt 150 av sidorna bchandlas 307 utvalda

artcr fran Europa, dar dc ncsta fё rckommcr i

Storbritannicn. lヽcrpartcn av dessa utgё rs av

dagttarilar,mcn stort utrymlnc agnas avcn svar_

marc.spinnarc.matarc och flyn och dessutom 15

smattarilsartcr.AHa ar fOtOgrafcrade i uppspant

skick, och dessutom ar dc flesta fotografcrade

antingen som adulta cner sOm iarver i sin natur‐

liga mijё  l de anra flesta fanen ar bildcrna ut‐

sё kt rcproducerade.Tcxten till arterna bchand‐

lar totalutbredning,utbrcdningcn pa de Brittiska

6arna (Onl dc fOrckonllner dar), habitatsbc‐

skrivning, beskrivning av larvcrna och dcras

levnadsshtt samt flygtider.Nomenklaturcn bber

Lcraut,och ar fOuaktligen modcrn.Inga spc‐

ciclla kannetccken fё r imagines ges.utan bilder―

na ttr valtala br sig可 ,lVa.

En hel dcl smafel angiendc nygtider och ut―

brcdningsuppgifter flnns,och flera nordiska artcr

uppgcs a rlnnas har.Nagra grё vrc fclaktigheter

ar t ex att grasclcfantcn(P力′′7rdて ,rJα ροrα′(,′′α)

pastas fё rckomma i Lappland,att stora skinn―

mc輌 arilcn(/4ρ α′
``″

α′″′s)● flnns i skandinavicn

och att gullvivclarilcn(〃 α771ピ α′・FS′ι
`(′

77α )CndaSt

cn gang ar funncn i Skandinavien och a lingre
fё rckomlncr har.

Dct ar cn trcvlig bok att bladdra l,Och den kan

rckonllncndcras mcst fё r dcss utsёkta fargbildcr

aV tthrilar i sin naturhga rnib6.
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