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Finlands dagfjirilar i vacker bok
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ISBN 951-26-3659-X. Pris 695, - DKK
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Tvl av vira grannldnder, Finland och Danmark,
har en plfallande biittre tradition av att publicera
entomologisk litteratur jiimfdrt med Sverige. Det
iir diirfcir ingen tillfiillighet att ett verk om Fin-
lands dagfjiirilar nu kommit ut. Fcir landets stor-
fjiirilar lterstAr diirmed endast en modern behand-
ling av flertalet av de oegentliga grupperna iikta
och oiikta spinnare.

Denna bok skiljer sig pfl flera punkter frtn de
mera traditionellt upplagda bcickema om nattflyna
(Mikkola & Jalas 1977 -1979) samt de finliindska
metarna (Mikkola, Jalas & Peltonen 1985-1989).
Den nu utkomna dagfjiirilsboken har mera likheter
med den danska Skandinaviens dagsommerfugle i
naturen som fick ett sl fint mottagande ndr den
kom ut 1982. Skillnaden dr att den hiir nya iir sA

mycket battre.
Boken innehlller flera f?irgplanscher av varje

art i naturen, vilket iir tillriickligt fdr att de flesta

arterna ska kunna bestiimmas. Gliidjande nog har
de allra flesta bilderna ocksi finliindskt ursprung
vilket faktiskt fcirhrijer kiinslan av boken. Stor
mcida har lagts ner av fcirfattarna pi att fA med
fiirgbilder som iiven har h<iga estetiska kvaliteter.
Till exempel fcirmedlar hanen av Argynnis paphia
pA sid. 2OZ den diir omedelbara kiinslan av sol-
varrn nordisk hcigsommardag som vi alla
entomologer biir med oss sedan bamsben. LikasA
ger bilden av den hiingande nykliickta aspfjiirilen
pA sid. 174 med sitt milda ljus en fulltidig bild av
artens magnifika yppighet. Sist men inte minst vill
jag niimna citronfjArilsparet pi sid. I l0 som ett bra
exempel pl lyckad fotografisk estetik, det finns
frir civrigt mAnga bilder av utscikt kvalitet i den hiir
boken.

Texten iir pA finska rakt igenom med ett kortare
engelskt sammandrag fcir varje art. Det Ar helt gi-
vet att fcir icke-finskllisande 6r texten svlrtillgiing-
lig (milt uttryckt). Icke desto mindre gAr det att
utan dessa sprikkunskaper fA ut en hel del infor-
mation. Bland de mer intressanta 6r de artvisa kar-
toma som gcir ansprAk pA att spegla i fdrsta hand
aktuella fcirekomster och inte ackumulerade fynd-
uppgifter som vi annars dr vana vid. Detta har letit
sig gciras genom finliindska entomologers lAngva-
riga tradition av fyndrapportering och dven
monitoring. Det finns dven en annan viktig orsak:
entomologema i Finland iir mAnga. Ldsaren kan
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Recension

alltsa kenna sig nlgorlunda seker pi varje arts ak-
tuella status. Vid en jiimfcirelse med prickkartoma
frAn 1955 av Frithiof Nordstrrim m fl finner man
lett att flera arter uppvisat en pltaglig tiltbaka-
gAng. Exempel pA dramatiska tillbakagAngar har
noterats hos Pyrgus alveus, Parnassius apollo, P.

mnemosyne , Lycaena helle, Pseudophilotes baton,
Maculinea arion, Issoria lathonia, Clossiana tita'
nia, Melitaea cinxia, Eurodryas aurinia och
Maniola jurtina for att niimna nlgra tydligare ex-
empel.

I inledningen till varje familj finns flygtidsta-
beller. I slutet av boken finns ett textavsnitt som
behandlar insamlingsmetoder, preparering liksom
information om finliindska fcireningar och lik-
nande. Pfl 22 fotografiska planscher avbildas pre-
parerade exemplar av alla dagfjiirilar som pAtrlif-
fats i landet. Efter dessa avbildas iiven pi fyra
planscher preparerade larver av 90 av de i Finland
totalt 114 pereffade arterna. En litteraturlista tar
upp huvudsakligen finliindsk och engelsk littera-
tur. Denna gcir inget ansprik pA att vara komplett
utan tjAnar mera som viigledning it liisaren. Sist
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finns ett index som tar uPp bAde finllndska och

svenska trivialnamn, latinska namn liksom viird-
viixtnamn samt en del termer med biologisk/ento-
mologisk anknytning. Nlgra smiirre felaktigheter
kan noteras. Apatura iris har getts det svenska
namnet iidel jiiril istiillet fcir det giingse svenska
namnet stor skimmerfjiiril. LikasA ska Melitaea
c i nx i a kallas hcikb lomstematfj eril istel let fiir h<ig-

blomsternetfjaril.
Planscherna som avbildar de monterade fjiiri-

lama ir inte avbildade i samma skala och denna
anges inte heller. Istiillet anges varje exemplars
vingbredd vilket inte iir ett s?irskilt iiverskAdligt
satt att hantera detta pt. Larvavbildningama kan

inte anviindas fcir artbestlimning av mera lika art-
ers larver eftersom de preparerade larvemas fiirger
och teckningar i stort seft ar helt urblekta. Plan-
scherna med larver fAr diirfcir mest ses som ett ku-
riosum som kan uppvisa artvisa variationer i stort.
Det iir synd att fcirfattama inte fcirscikt lcisa detta
pe ett battre sett. Ett urval av levande larver hade

avgjort varit att fciredra, med de valda planschema
blir kvalitetsskillnadema jiimfcirt med natur-
bildema fdr stora.

Det hiir iir en bok med betoning pA hcigkvalitativa
fiirgbilder av fjfilarna i naturen och med allmiin-
faunistisk text. De arwisa presentationerna iir spati-
iist upplagda och kdnns lite lyxiga. Man kan bli
lite fcirundrad civer hur det kan lcina sig att publi-
cera en bok med det begriinsade antalet finsksprA-
kiga liisare, men pi sarnma sett som volymerna om
Noctuidae och Geometridae tidigare sllt bra mAste

den finska marknaden vara tillriickligt stor fcir en

dagfjiirilsbok med fina bilder. Fdrsiiljningen har
ocksl efter vad jag hcirt gAtt bra i Finland. Det biista
med boken dr utan tvekan bilderna. Det miirks av

bildema att fcirfattarna har utpriiglade estetiska fdr-
mAgor. Det krlvs en hel del ftir att i samma bild
kunna fcirmedla bide htigt informationsviirde, h<ig

teknisk kvalitet och hciga ansprAk pA estetiska viir-
den. Allt detta klarar fdfattarna i de flesta bildema
p[ ett ovanligt lyckat satt. Det iir bara att gratulera
de ambiticisa fcirfattarna till det lyckade resultatet.

Det iir sAledes sammantaget en mycket fin bok
som rekommenderas i hcig utstrickning fcir grann-
liindemas entomologer. Bland annat dArfdr att fau-
noma dr sA lika och t ex fiir att flera artvisa
tillbakagAngar har tydliga motsvarigheter i t ex
Sverige. Dessutom kan det nog fcir flera av oss
inte skada att skaffa sig lite grepp om ett av vAra
ndrmaste grannldnders fauna.

Nils Hydin


