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Recension
Lepidopterologische Arbeitsgruppe dcr Schweiz.
1987. Tagfalter und ihre Lebensrittme. Schweizc-

rischer Bund fiir Naturschulz. Bascl. Pris 1 l0 SFr.

Detta Ar cn av de bista och mcst pdkostade boc-
kerna om dagljiirilar som utgivits under de senaste

iren. Bokens hriga kvalitd beror bl a av att den

skrivits av en grupp pi l6 schweiziska entomolo-
ger och fitt rikligt med ekonomiskt stOd samt ar
utgiven av Schweiziska Naturskyddsforbundct.
Boken ir skriven pi tyska. men en fransksprekig
upplaga iir under tryckning.

Den forsta av bokens tviL dclar beskriver pi ca

120 sidor dagfjSrilarnas liv, utvecklingsstadier och

levnadsmiljoer. Aven dagfjirilarnas tillbakagang
i Schwciz bchandlas. Man pckar ut orsaker till
denna ncgativa utveckling, och ger anvisningar
hur dagfjiirilsfaunan skall kunna bevaras, t ex ge-

nom biotopskydd, fridlysning och utsattning av ut-
rotade arter. Denna del av boken iir rikligt illu'
strerad med diagram, teckningar och vackra fdrg-
foton. Totalt innehillerboken I 2ti0 fiirgfoton, av

vilka meinga iir biotopbilder av mycket hrig kvali-
16.

I bokens andra del ges beskrivningar av alla

schweiziska d agfjdrilsart cr. Dock bchandlas cj fa-

miljen Hcspcriidae, vilket zir cn nackdel. Denna

familj omnimns cndast i ett kort avsnitt (s. 411-
418) tillsammans ntcd cn rad dagflygande nattfja-
rilsarter. Artbeskrivningarna iir grundliga och de-

taljerade. och behandlar siviil iigg, larv. puppa

som imago. For flertalet arter dr alla stadier, lik-
som iven biotoperna avbildade i fdrg. Dct ges

aven en rad ekologiska aspekter pfi artcrnas olika
stadier. vilkas fenologi visas i diagram. Fiir minga
arter, t ex de i sllktel Erebia, ar detta fdrsta geng-

en som agg. larv och puppa avbildas.
Utbredningskart(rr presenteras for dc schwei-

ziska arterna. f)ock tdcker kartorna endast

Schweiz, och det hade varit en stor forbattring om
iiven den curopeiska utbredningen angetts Fdr de

hotade arterna anges hotorsaker och mrijliga
skyddsitgiirder.

Samtliga schweiziska dagfj irilsarter (utom Hes-
periidae) iterges pi 25 vackra akvarellplanscher
av verkligt h<ig kvalit6. Bada konen ir avhildade-
och fdr nagra arter evcn olika lormer.

Boken avslutas mcd ett registcr, en fdrteckning
(iver larvernas niiringsvdxter och en omfattande
litteraturlista. Papperskvalit6n ar mycket hog-

Boken ir ett fint komplement till "Skandinaviens
dagsommerfugle i naturen" (Henrikscn & Kreut-
zer 1982\, och bor inforskaffas av alla som intres-
scrar sig f6r dcn curopeiska dagfjiirilsfaunan.
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