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Apollo Books. 112 s., 1l biotopbilder varav 5 i

farg samt 6 fttgplanschcr ёver 57 av de 58 fё r

omradet kanda dagttarilsartema.ISBN 87-88757-
14-5.Pris I)KK 240:一.Boken kan rekvireras fran

ApoHo B00ks,Lundbyvei 36,DK-5700 Svend―
borg.Pa bcgな an skickas broschyr

Annu en R5r oss nordbor lite udda ttarilSbOk fran

Ap0110 Books:Boken beskr市 er dagttmlsfaunan
i det tturgcOgrafiskt snava omradet Egypten och

Sinaiё knen. Ornradcts begransning framgar av
dess fOrhaHandcvis laga antal ttaHlsarter-58 st.

varav ca 10 ar m e m immigranter ellcr tillfalliga

fynd.Boken innchaller ocksa litc histoHk ёver
landets utvcckling under inanniskans inflytandc.

omradet delas in i siu ck010giska zoner.Dessa

beskrivs och ar aven avbildade mcd foton i sv/v

och Fなg lndclningen,papckarお rfattaren,ar
grov, mcn en uppdelning i fler omraden skulle

namlast bliお rvirrande.Inom vatte Omradc angCS

speciclla geografiska data samt vissa utinarkande

巧mlSarter.Dct ges ocksa cn ratt utbrlig historik

ёver dagfianlSfOrskningen i Egyptcn och angran―

sande omradcn.
Huvuddelen av boken behandlar dagttanlar ur

oHka aspekter FOrst ges en systcmatisk besbv―

ning aven Omfattande utbrcdning m nl av de arter

sOm patraffats i Egypten Och Sinal.Intressant ar

diskussioncn om den till P`ρ ブ′ブο′ηαε力αο4 narsta_

ende arter P sα 力α′α
` Den som underart till′

ηα―

ε力αθ″nonnalt betrJ(tade sα 力α″α
`h●

er Larsen

till egen art av olika skal.Detta panlinner mycket

om liknande fall i var cgen fauna. Pa senare ar

harju宙 ssa mctJl■ yn hamnati blickpunktcn och
det ar dlばёr sarskilt intressant attお 巧a“fatta_

rcns tankegangar.vi inner ocksa atta fё r oss val_

bekanta artcr.De kosmopolitiska A″′θgιブα r9′α
`,

Lllθ α
`κ

α ρ力′α
`α

s och Vα′
`ssα

 Cα″グタプ gё r inget

undantag fOr dcnna dcl av varlden medan Pθ ′r′α

dap′′′′ε
`har,liksOm i Nordeuropa,ar cn sallsyntmigrant.Fёrfattaren berOr ocksa den nyligen fOre―

slagna uppdelningen av a"′ J″ε
`i tva arter,men

tar ingcn dcfinitiv stallning till detta aven om cn

viss skcpticisnl framskymtar.Slutligcn aterttnner

vi Pブ
`″

Js brassF`α θ,Cθ′Jα s crοεια, Va″θssα α′α―

′α″ねoch Pο″θ″″α′
“
s Jεα′′s(Kul med gamla

bekanta!)

E■er dc ratt fylliga beshivningama av Egyp―

tens artcr och deras levnadssatt fё ttcr kOrtfattade

besk五vningar av 23 tankbara dagttaHlsarter.Dar‐

cftcr kommcr en biogeografisk diskussion om
Egyptens dagttarilar inkluderande beskrivning av

memas utbrcdning inom omradct rncd ёverskad―

liga tabeller De nligrerande artema i Egypten gcs

ocksa ctt kapitel.

Fargplanschema,som visar deよtuella dagtta―

Hlarna i preparerat skick,ar av mycket hё g klass.

D“a bttcr nagot om vissa arter som skadegё rare

samt en sammanfattning av fё rutsattningama fё r

de egyptiska dagttarilarna. Avslutningsvis fё tter

en mycket utfё rlig littcraturlista samt bokens rc―

glster.

Sammanfattningsvis kan sagas Om`The butter―

flics of Egypt'att omradets arter behandlas inyc―

ket noggrannt ur sa manga aspCktcr,att inan kan―

ner sig val hemmastadd med dagttaHlSfaunan har

genom att bara ha last boken. Dct ar en mycket

trevlig och lovvard policy Apollo Books har att

kunna tinhandahalla cntomologisk litteratur av

hёg klass fran hela varlden Och dessutom till riin‐

liga priscr. Detta ger oss cntomologcr fran hё ga

nord en fin chans att fa stifta bekantskap med

exotiska landers fauna pa ctt cnkclt och billigt satt.

Heder at Apo■ o Books!
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