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Dilophus hunteralis Zetterstedt. 1850
Studerat material. Sverige. Sk: Alnarp. Falsterbo.
Kivik. Miilarhusen. Sandhammaren, Vitemcilla. ystad:
31 ex. - Ha: Skummeslovs havsbad;2 ex. - Ol: B6da.
H6gby; 2 ex. lnsamlingsdatum 3/5-?/6. 618-2018.

ralis finns endast i sodra Sverige
r dels i slutet av maj till borjan av
ugusti och har siledes tv6 genera-

Dilophus neglectus Haenni, 1982
Studerat material. Sverige. Go: Norrlanda Hammars: 29
ex. - An: HArnosand: I ex. - Vb: Degerfors: I ex. Insam-
lingsdatum augusti. I fl/S.

Dilophus neglecrlts har pAtriiffats p6 Gotland
samt i Mellansverige och samtliga fynd iir fr6n
augustt.

Allt studerat material flnns pA Entomologiska
museet. Lund.
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Ett stort tack till Christer Hansson for att han har
hjiilpt mig att genomfdra detta arbete pA den
korta tid jag har haft p6 mig. Jag vill ocksi tacka
Hugo Andersson. Roy Danielsson och alla andra
pA Systematiska avdelningen pA Zoologiska insti-
tutionen vid Lunds universitet for all hjllp.
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Innebiirden av fjiirilars vetenskapliga namn

Emmet, A. M. 7997. The Scientific Names
of the British Lepidoptera - their History
and Meaning. Harley Books (Colchestei,
UK). 228 sidor, 8 planscher. Format
15.5x23.5 cm. Inbunden, ISBN 0-946589-
28-3, pris 49:95 GBP; hiiftad, ISBN 0-
946589-35-6, pris 24:95 GBP.

Fjiirilar, sivdl dag- som nattfjiirilar, har alltid
haft en plats i mdnniskans tillvaro. Spektrat
strdcker sig frin de underbara varelser som flyger
omkring vackra sommardagar och bringar oss
gliidje att beskida, till de nattflygande, "illavars-
lande" djuren som ansetts for ondskans tecken,
forebidande sjukdomar. Diirfcir iir det inte spe-
ciellt underligt att dessa djur har fatt ett stort an-
tal trivialnamn pA olika sprAk. Di Carolus Lin-
naeus (1758) organiserade djurlivet i sin Systema
Naturae (10:e upplagan) erholl arterna sina namn

pi Iatin (eller hiirledda former frin grekiskan)
som dA var tidens vetenskapliga sprik. Idag,234
ir senare, har engelskan intagit platsen som det
ledande vetenskapliga spriket, och endast ett fa-
tal dldre biologer har tillriickliga kunskaper i la-
tin och grekiska fcir att forstA inneborden av
dessa gamla vetenskapliga namn. Aven om vissa
artnamn dr tdmligen enkla att forsti fcir oss unga
moderna biologer utan skolning i klassiska sprAk
iir inneborden i andra namn lingt ifrin sjdlvkla-
ra. Som ett litet hjiilpmedel fcir oss obevandrade
i de latinska och grekiska spriken har A. M. Em-
met frirfattat en bok i iimnet.

I en kort allmiin inledning beskrivs grundliig-
gande fakta sAsom nomenklatur, klassificering
och historien bakom uppkomsten av de veten-
skapliga namnen hos Lepidoptera. Bokens hu-
vuddel dr i princip en systematisk katalog over
Lepidoptera, ddr alla namn forklaras och disku-
teras in i minsta detalj. Totalt behandlas 2 500 ar-
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Recension

ter. Fyra appendix 6r inkluderade och dessa in-

nehiller namn relaterade till personer' namn

med geografisk anknytning, namn vars innebcird

fortfarande dr oklara, och felaktigheter i Maclea-

od, R. D. (7959) Key to the Names of British But'
terflies and Moths. Listan over litteraturreferen-
serna innehAller ca. 180 arbeten, fr6n ca. 750

f.Kr. till dags dato. Ett index over alla namn

finns inkluderat.
Boken dr betydelsefull inte enbart ftir dess de-

taljerade beskrivningar av namnen pi de engel-

ska fjdrilarna, utan utgor Aven ett viktigt histo-

riskt dokument. Det dr den typ av bok som man

slumpmdssigt kan borja lSsa var som helst och

alltid hitta nigot av intresse. Eftersom den nor-
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diska faunan till stor del iir gemensam med den

frin de brittiska oarna, dr boken av stort intresse

for oss. Priset dr acceptabelt' F<irfattaren och

forlaget btir gratuleras till produktionen av ett
fint arbete. Fcirhoppningsvis kommer lven de ve-

tenskapliga namnen pA arter inom andra insekts-

ordningar att fA sina forklaringar. Kanske dven

en svensk motsvarighet vore pA sin plats, det var
ju ett tag sedan Grill, S' (1888) Entomologisk
Latinsk-Svensk Ordbok (Entomologiska Foren-

ingen, Stockholm) utkom, dven om detta verk
fortfarande dr anvdndbart.

Ulf Carlberg

Fjflrilsinventeringar i Vflrmland och pi Gotland

Berglind, S.-4.. Inventering av storfiiirils-
faunan pd Rannberget, Torsby k;n (Rap-
port 1989:7) 53pid.- 

Berglind, S.-A. Inventering av fitirilsfau-
nan pd Gultberget, Torsby k:n (Rapport
7990:2) 49 sid.

Rapporterna kan rekvireras frfln Liins-
styrelsens naturverdsenhet, 5-651 86 Karl-
stad. Pris per del SEK 20:-.

Frfln Liinsstyrelsen i Vdrmlands liin kom hiirom

i
i
i

samma kommun.
Biigge inventeringarna iir mycket ambitiost

genomforda, Riinnberget 2 juni - 27 augusti 1985,

Gultberget gjuni - 1 oktober 1986. I redovisning-
arna behandlas bl a syftet med respektive inven-
tering, omridesbeskrivning, metodik, redovis-

ning och diskussion av resultat avseende artrike-
dom. zoogeograflska aspekter samt brister i
inventeringsarbetet. Intressantare arter presente-
ras i bild och i slutet av varje redogorelse finns
kartor. tabeller och foton pA olika biotoper.

Arbetena dr synnerligen liisviirda f<ir den som

iir intresserad av fjiirilar i allmiinhet eller av ento-
mologisk inventeringsmetodik i synnerhet. Jag

vill diirfor varmt rekommendera dem till alla
intresserade.

PA samma ging vill jag passa pa att upplysa om

den sammanstiillning av Gotlands speciella fjiiril-
fauna, som Ldnsstyrelsen i Gotlands liin gav ut
1989. Den behandlar ett urval arter och har titeln
SiilLsynta och hotade fiiirilar pd Gotland. Arbetet
iir ett fcirsta forsok att skapa en overblick over
den gotliin sammanstdll-
ningen mA s efter hand.
Liinsstyrels hellre under-
tecknad, ta fynduPPgifter
avseende gotllindska fjiirilar.

Hdkan Elmquist
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