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Recenslon

Henriksen,H.J.&Kreutzer,I.,1982.Sた α
“
グJ―

れανJ`“s′αgsο
““`r/ag″

J″α″″″.Skandna宙 sk

bokforlag,《Ddense.215s.Finns i dansk och eng‐

elsk upplaga.Pris ca 480 D.kr.fё r inedleminar i

de svenska entomologiska fё reningarna vid kё p

frin H.J.Henriksen,Slabak Skov 7,DK‐ 5771

Stenstrup,Danmark.(Normalpris 610 D.kr.)

FOrfattarnas ca 20 ars faltarbeten och tillgang tin

framlidne dagttarilsexperten Helge Rambrings

anteckningar och sanllingar har lagt grunden till

detta praktfulla verk. En rad lepidopterologer i

Skandinavien har bidragit ined uppgifter av olika

art. Stora anstrangningar har alltsa lagts ned pa

att fa frani nya och aktuena fakta.

Pa ett rnyCket smakfunt satt presenteras de 121

i Skandinavien antraffade dagfiarilsarterna pa

215 sidor, varav 102 av sidorna bestar av 858

fargfOtOn pa arterna(lmagines och olika utveck‐

lingsstadier)samt biOtopbilder.Till varie art hё r

en utbredningskarta med aktuclla fynduppgifter

dvs fran 1970.Arterna beskr市 s enligt bliande

mёnster: utseende, geogransk variation, indivi‐

duell variation,utvecklingsstadierna,■ ygtid,bio‐

top,upptradande(beteende)OCh utbredning.

Sonl bokens titel anger ar fiarilarna avbildade i

naturen (med nagra undantag fё r utvecklings‐

stadier).Bilderna och trycket ar genOmgaende av

myckct h6g klass. Fotograferandet har ocksa
inneburit betydande svarigheter da manga arter

gcnom sitt levnadssatt ar svara att konllna nara

cner ens finna.Saledes saknas bildcr helt av den

enbart pa Gotland fё rekommande mycket san‐
synta Eッ

`″`s 
αrgJα′

`S Pall, liksom den i Skandi‐
navien tillfalligt upptradandeス rgy″οれο

“`′
αοグJ‐

ε
`Pall.Arter av bl a slaktena cο

′′αs och O′″
`お

sitter i vila alltid med vingarna ihop och fё liakt―

ligen ar dessa vingё vcrsidor omё jliga att visa i

l:∬現::Л讐鵠l彗
l‰
爛∬T‖薇1譜I

A. Tornvall, Arsenalsgatan 4
borg, Sweden
G. Gillerfors, Maskrosstigen
berg, Sweden
R. Baranowski, Gdrdstdnga
Lund, Sweden

R`c`“∫ゴο
“
  111

ス,S‐イ′′2θ CO″‐

23, S‐ 432 θθ Var‐

りヾgα″グ, S‐2259θ

bild 3 och bild 4 av Cο′Jαs′α′αιれο L arrangerade

och bild 3 av々 ο′′αC″′α

“

jL.ser misstankt ut.

Det ar alltsa inte direkt nagon bestamnings‐

handbok.Som hialp fё r nyb6riade OCh allmanhet

borde man kanske fё r svarfotograferade arter

haft inね 1lda bilder med preparerade fiarilar som

visar de typiska karaktarerna.

Nagra bilder ar nlindre bral t ex ar larven av

Eィ′カッグryα s α
“
′ば″ブα Rott.ihoprullad och otydlig

(S101)OCh aggen av E″ bJα ″
`グ“

sα ′οル′おStau‐

dinger ar br mё rka(s.117).Vad iag Saknar ar

mer detalierade uppgifter om storlek pa avbilda‐

de larver och skillnader menan narstiende arter

for de olika utvecklingsstadierna. Fё r att ta ett

exempel.Hurskllier man agg av Lッ εα
`″

αρ力′α
`α

s

L.och″
`ο

グω ップ慇α
“
″
`α

L.(s.153 och 155)?Pa
bilderna kan inga skillnader upptackas Och vard_

vaxten kan vara densamma rR“
“
αり Det skall

dock sagas att inanga bilder ar helt unika med en

mycket in detaliskarpa.

Val av blotopbilder kan antid diskuteras ut‐

ifran lasarens erfarenhet och att inanga arter inte

later sig inordnasi avgransade biOtoper.Fё r arter

med vid ekologisk nisch som upptrader i skilda

habitat ar resultatet tveksamt och intetsagande,

t ex vandrarfJarnen cッ れ″Jα εα為′″JL.med got‐
landsk skOrsten som donlinerar inotivet,CJο ss′α‐

4α
`″

′力ЮツれθL.med lapplandsk fJallback Och
CJο ss,α れα s`″″

`Den.&Schiff.med alg sOm
fangar hela intresset pa bilden.

Kartorna blir en spannande lasning med Nord‐

strёms utbredningskartor ёver de fennoskandiska

dagttarilarna fran 1955 som iamfOrelse.Jag tyck‐

er det ar synd att dessa aldre fynduppgifter ei

medtagits men ined annan inarkering.De fOrand_

ringar sonl skett i den svenska dagttarilSfaunan

skulle da tydligt framtrada. Nagra exempel: till‐

bakagangen av Nン
“
′力α′お′οヶc力わ″οS L,Pα r―

4αssJ“s`′ο′′bL. och P ″″
`″

οSy77`L. ar val

dokumenterade. Men aven okade utbrednings‐
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′4gsPIο ″s`″

omriden kan notcras, t ex hosノ 4″ r力οc力α″おεαr‐

グα771J″

`s L som flyttat sin nordgrans betydligt
Och ar vanlig pa flera hall i Torne lappmark(fler

platscr an vad sOm markcras pa kartan)Tyvarr

har tiden varit f6r knapp fё r en noggrann insam‐

ling av ttnduppgifter fran svenska lcpidoptero‐

logcr,sa kartmatcrialet baseras till stё rsta delcn

pa forfattarens cget material Nagra dirckta fel‐

:II:1穏
:諾
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i Sk,Kungshults inossc 1970 ar utclamnat,Eッ
`″`s

αrg′クグ
`s Pall.ar senast tagen 1972 och da endastiett cx I)en nuvarande utbredningcn avノ4ρ O/Jα

ε′α′αιgJ L i Stockhollnstrakten fё rcfallcr alltfё r

stor.Artcn ar kand for sina fluktuationcr och ari

detta omradc i nulaget endast sakert fё re_

konllnandc pa nagra skargardsё ar.Efter att bo‐

ken kommiti tryck si har den svenska dagttarils_

faunan utё kats med tvi arteri均 り″夕
“

′″おfunnen

i ett ex i Blckinge 1981 ochノ 4″αsc力 Jれ α′
`ν

α
“
αL.,2

ex kanda fran skane 1982.

Dc synpunkter och nlindre sakfel som fё rts

fram fё rtar inte intrycket av en utmarkt presenta―

tion om dcn for narvarande sanllade kunskapen

av vara dagfJarilar,Och da intc bara de fullbilda‐

de ttarilarna.Som framgar ar denna kunskap br

manga, sarskilt nordliga, artcr daligt eller ofun‐

standigt kand Nagra arter har varit fё remal fё r

ckologiska‐ ctologiska undcrsё kningar. En sam‐

manstallning pa sadana rcferenscr hade varit pa

sin plats.Jag tror att boken fё r rnanga kan bli en

stor inspirationskalla till incr ingacnde studier av

巧arilar i naturen(med kamerans hialp).BOken
kan varmt rekominenderas trots sitt pris.

Gδ″α4Pα力η2クッお
`

Lokalftireningarnas adresser och kontaktpersoner

I hafte l_2 1984 aterinns en mer omfattande

sanllnanstallning,sOm bl a redogё r fё r styrelser―

nas saminansattning och fё reningarnas vcrksam―

het.

Entomologiska foreningen i Dalarna,c/o Bjё rn

Cederbcrg, Kristinebergsg. 5 E, 772 00 Mora.

Te1 0250/169 18.Postgiro 2 44 29-3.Mcdlemsav‐

gift 20 kr,skolungd.10 kr,familicmed1 5 kr/ar.

Entomologiska fOreningen i Stockhohn, Natur‐

historiska riksmuscet,Scktioncn fё r cntomologi,

Box 50007, 104 05 Stockholm Tel. 08/150240-

250(Lars―Åkc Janzon,Bert Gustafsson)POSt―

giro 5 42 13‐ 4 Medlemsavgift 10 kr/ar.

Entomologiska fOreningen i Uppland, Ento‐
mologiska avdelningen, Box 561, 751 22 Upp‐

sala.Te1 018/145224(Stcn JOnsson,Lars Hed‐

strOm)Postgir0 84 05 14‐ 4 Medlcmsavgift 20

kr,skolungd.10 kr/ar

Entomologiska sallskapet i Lund,Zoologiska in―

stitutionen,Helgonav 3,223 62 Lund Tcl.046/

109334(Hugo Andersson), 109582(Per
Douwes).Postgir0 9 93 39-4.Mcdlemsavgn 15
kr/ar.

Norrlands Entomologiska fOrening, Box 2083,

900 02 Umca.Tel.o90/195936(Ola Nllsson).
Postgiro 46 52 88‐ 9 Medlcmsavgift 35 kr, skol―

ungd.10 kr/ar

vastsvenska entomologklubben, Naturhistoriska

museet, Box 7283, 402 35 Gё teborg Tel. 031/

140095(TorkCI Hagstrё m,Gё ran Andersson).

Postgiro  72 47 78‐ 6.  Medlcmsavgift  20  kr,

familiemedl・ 5 kr/ar

GLOM INTE ATT PRENUMERERA PÅ
ENTOMOLOGISK TIDSKRIF「 !

Det kostar 60 kr per ar fOr medlemmar i ovan‐

stacndc lokalfё reningar Prenumcrationsavgiften

bctalas samtidigit som medlemsavgiften till en av

lokalfё reningarna lcke medlcminar prcnumere‐
rar gcnom att betala in 100 kr till Sveriges Ento‐

mologiska Fё rcningen,postgiro 431 38 99-9.

"Insekter och spindlar pa CDlands Stora alvar"(Ento Tidskr.104(3-4),1983)

Arbctet inns att kё pa hos Entomologiska fё reningen i Stockholln(adr.:scktionen fё r entomologi,Na‐

turhistoriska riksmuscct,Box 50007,S-10405,Stockholl■ ).PriS 50 svenska kronor


