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Recension

Ny brittisk checklista över

fjärilar

Bradley, J. D. 2000. Checklist of Lepidoptera recorded from the British Isles,
second edition (revised). Privat förlag:
D. J. and M. J. Bradley, The Glen, Frogham, Fordingbridge, Hants SP6 2HS,
England. 1'4,122 sidor. Pris 12,50 GBP
inklusive porto.
Även om England och Irland ligger långt från

i stort samma fast med
ca 50 mils t'örskjutning mot söder. Klimatet är
inte alltfor olikt. I checklistan känner man därför
igen flertalet arter som svenska. Undantagen zir
mest betingade av det varmare klimat i sydligaste
England och i några fall av det atlantiska läget.
Med tanke på att nästan hela Storbritannien
Sverige är breddgraderna

1åg under den senaste inlandsisen är det anmärk-

ningsvärt att endemiska arter och fbrmer finns.

Siirskilt intressant ar Epirrita filigrammaria.
Med så vanliga näringsväxter som ljung och blåbär (Calluna vulgaris och Vttccinium myrtillus)
borde arten ha vidsträckt utbredning i likhet med
andra arter i släktet. Många europeiska arter har
brittiska underarter. Näringsväxterna anges ofia
olika mot vad vi är vana vid från vårt land. Fast
någon gång kan man undra om inte misstag före-

Upprop

ligger. Man har svårt att tro att Stigmella basigutteLla kan leva på hnd (Tilia). Hos oss är arten
bunden tlll ek (Querurs). En mängd för oss okända arter upptas som immigranter, kringflygare eller införda. Det är väl sjöfartsnationen England
som är orsaken. Tydligen hittas en hel del djur
redan av tullarna. Att det även linns betydligt fler
fjärilsamlare än i Sverige bidrar säkert också.
Listan innehåller sålunda en mängd sidoupplysningar. Förutom att näringsväxter ofta anges
med både engelskt och latinskt namn, finns uppgifter om förekomstområde för lokalt begränsade
arter, om fjärilen rir ovanlig, sällsynt eller kanske
utdöd, om den är upptagen i rödlista o.s.v. Systematik och nomenklatur är naturligtvis uppdaterad, vilket inte vållar alltför stora problem, eftersom de välkända namnen anges som synonymer.
Också för en svensk finns en hel del intressant
att hämta i boken, som är väl prisvärd. Register
över både engelska och vetenskapliga namn gör

den lätthanterlig. Leta gärna upp vilken som är
väridens minsta fjäril. Den finns i England, men
har också tagits i Sverige. Det finns en Log Book
of British Lepidoptera i fickformat för 6 GBP,
men den har inte svenska fjärilsamlare behov av.
Ingvar Svensson

- långhorningsfynd! !!

Jag är forskarstuderande vid SLU, institutionen för skogsentomologi, och arbetar med att sammanställa de fynduppgifter jag kan komma över av svenska långhorningar (fam. Certtmbycidae).
Resultatet, som kommer att publiceras, ska bli en analys över arternas utbredningar och utbredningsförändringar under två sekel.
Jag vill gärna fylla på min databas med flera uppgifter, så kontakta mig om du har långhorningar (om så bara några få) i din samling, eller information i form av fältanteckningar. Observera att jag zir intresserad av fyndlokaler och tidpunkter för samtliga after, inte minst sådana som
förekommer allmänt, både av nyare och äldre datum. Jag hjälper gärna till med bestämning om
du har arter som du är osäker på.
Låt dina fynd bli del av ett större sammanhang. Ring på 08-157886 eller 073-9858696. Du kan
också maila till peltis@swipnet.se eller skriva till:

Anders Lindhe
Armfeltsgatan 16,2 tr
115 34 STOCKHOLM

56

