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De flesta populara bestamningsbё ckcr om ttarilar,

sonl pa senarc tid utgivits i Sverigc,har vant ёvcr―

sattningar fran engelska cllcr franskao Nu har

emellenid en ny,helsvensk bok om ttarilar kOm_

nlit ut. Fё rfattaren har i sin bok prcsenterat ctt

urval av svenska artcr, dvs aven nagra represcn―

tanter fran gruppen smattanlar.Av Svenges ca
2 700 arter omnamns 322 och i stort sett salntliga

ar avbildade med vackra fargfOtOn, sammansatta

fargplanscher cner ibland svartvita foton ener

teckningar. De sidtackande fargfOtOna ar myckct

vackra, har in skarpa Och ypperlig fargatergiV―

ning.

Aven Om dct inte uttrycks direkt,riktar sig bo―

ken i fё rsta hand till den breda anmanheten,som

har far cn gOd inblick i cn av de popularaste in_

scktsgruppema, Oversiktligt bcsknven i forordet.

E■er forordetおりer en framstalining av ttarilens

yttre byggnad. Pedagogiska bilder visar och

namngcr dc宙ktigaste delama av ttanlen Och dess

vingteckning

I''()rdfёrklaHngar"redogors fё r innebё rden av

38 anvanda fackterlner.C)lyckligtvis har har f″ θ_

g′ 77′∫behandlats som ctt ord i singularis och detta

atcrkommer pa annat stallc i boken.

Hareftcrぉ 増er avsnitt om fJanlens livscykel och

fcnologi. Vidare behandlas skyddsmekanismer
mot Юvttur,pOpulationsdynamik och vand五 ngar.

I kapitlet i'HOt mot ttanlar"framforお rfattaren

sina asikter onl skyddet av den lagre faunan i all―

manhet Och av ttarilar i synnerhet Det mcsta som

framfOrs har bOrde lasas av alla mcd intresse fOr

faunaskydd,framfё r allt av beslutsfattare pa olika

nivaer Det ar anmalarens bedё mning,att fOrfatta―

rens kntiska syn pa dcn svenska fHdlysningsilo―

soin omfattas av det stora flertalet av landets ak―

tiva entomologer.

Inledningsavsnittets sista kapitel tar upp insam―

ling av ttanlar.Pa ett dip10matiskt satt mOt市 eras

har de vctcnskapliga skalen fёr insamling och dё―

R`ε′″slο″  57

dande,Inen lasaren blir ocksa upplyst Oln altema―

t市 a vagarぉ r ttarilSStudier.

Pa 130 sidor fotter sedan cn bcskr市 ning av dc

cnskilda artcrna Fё rutonl svenskt och vetenskap―

ligt namn, vingbredd, vardvaxt, utbredning och

flygtid, ges ocksa uppgifter om hur ma,kanner

igen ttarilen Och hur den upptrader i naturen.Med

tanke pa den publik boken riktar sig till ar texten

lagoln lang Och skriven pa ett i huvudsak enkelt

satt.Icke sallan forekommer dock ovanliga ordval,

bclastande ordfouder med bl aお rstallda attHbut,

sanlt fonnulenngar,soln fё r att forstas av lasaren

kraver den kunskap som givcs. Forlnodligcn far

man inte sanllna intryck av spraket Oln man bara

utnytJar boken av och till.

Fёrfattarens ambition att i vissa fan inte ut_

trycka sig antfё r kategonskt om diverse fё reteel―

ser kan ibland gc lasaren felaktiga forestanningar,

t cx pa sidan 18,dar man hittar''Vissa dagttanlar

gё r dock ingcn kokong ans.. "da det egentligen

inte flnns nagon svensk art,som gё r en kokong.

Vidare pastas om Pソ ′・g′s″αルα
`(kattOStViSslaren,

nr 75)att det ar dcn enda vararten i slaktct,mcn

aven P αrmθ″′cα′Irs flyger pa varen.

Vid andra tillfanen har tyvarr intressanta fakta

utclamnats.Exempel pa detta inncr vi under Pα 7・
―

″αSSIlrS“″
`7710ッ

″
`(mnemOsynettanlen,nr 79a)

dar det inte namns, att arten fё r narvarande ar

fndlyst i Blekinge. Man far inte hcller veta, att

A′
‐
gッ′・′sr″′α `ヽθ77/′g`′ra(r6nnbarsmalen, nr ll)

ofta upptrader sOnl besvarande skadetturi applen.

En representativ teckning av en bakvinge pa en

gelechid hade varit av varde,liksOm ett ellcr flera

foton av forlner hos den mycket variablaス ′g`―

′‐0″αρ′・′″α′
‐
Fθ (plommOnmataren,nr 175).

Ovanstaende synpunkter ar bara detaber i Cn

helhct,som trots allt ger ett posidvt intryck Mali

gen kan anda priset verka avskrackande,mcn fё r

den intresscrade alllnanbio10gen ar boken en mo―

dern och intressant informationskana, inte minst

nu sedan aven smatta五 lama begavats med svenska

namn.
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