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Den vackra dagttarilcn Par77α SSゴ

“
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ar kand f6r att upptrada i inanga oHka underarter

och lokalformer. Det ar anlcdning till att dcn

insamlats i stOra mangder och kommit att bH

mycket shlsynt pa vissa lokaler.

De geografiska raserna av P.α ρο〃ο i Europa
konlmcr att behandlas i ett arbete pa sex delar,

dar en ny del ges ut var trette manad.Texten ar

tvasprakig(franSka och tyska). Den sista voly‐

men kommer dessutonl attinnchalla sammanfatt‐

ningar pa engelska och spanska.

Denna f6rsta del ar en inledning,som behand‐

lar ttarilens ievnadssatt och utveckling, utbred‐

ning, isolerade populationcr, migration mellan

olika pOpulationer och morfologiska sardrag
sasom vingStOrlek,宙 ngform ochぬ rg.Vidarc
fё rklaras uppkomsten av olika former. Dct sista

kapitlet ar cn sammanfattning och innehaner

dessutonl en kortare diskusslon om lokalfOrmer

och en prcsentation av de kommande fem
delarna. Denna del avsiutas med 4ぬrgplanchcr

inustrerandc 32 exemplar av 16 ollka underarter,

dar bada k6nen ar avbildade i naturlig stOrlek.

De geografiska omraden som de representerar

ar:skandinavicn,Rhenlandct,Jurabergen,Pyre‐
n6erna, Franska Centralmassivet och Kanta‐

briska Bcrgen.

Till bokens fё rdelar kan bl a namnas att den ar

tvisprakig,sa att den kan lasas av entomologer

bosatta i vitt skilda delar av Europa. F6r
entomologer,intresserade av LepidOptera i stё r‐

sta anmanhet,cner specicnt av P.α ρο′′ο, kom‐
mer dcnna bok att vara av intresse.
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Åsikterna ar naturligt nog olika huruvida man

skan namnge mer ener mindrc konstanta varia―

tioner inom inscktsarter l fraga om larilar har

sidan namnsattning till,mpats och tilllmpas
anjamt i stor utstrackning inte nlinst i Engiand.

Ett rikt stOff om dagttarilarnas inomartsvariation

i England ingar i rubricerade bok.

Pa 40 ぬrgplanscher avbildas mer an 300
dagttarilar med avvikande teckning fran nominat―

10rmcn. Boken tar cnbart upp former som har
patriffats i naturen, ● Sadana som har fram―
bringats pa artificiell vag SOnlliga avbildas som

ab.nov  utan att namnges. I introduktioncn
redogёrs f6r de bakomliggandc faktorer som
orsakar variation inom arten.Siu sadana bchand‐

las,vilka var och en producerar cn viss typ av

aberration.

Melanisnn och albinism ar ju valkanda be_
grepp. Detta ganer aven diinorfism och gynan―

dromorfism. Termen tcratological anvands i
fraga om ind市ider som har misslyckats 宙d
klackningcn eller ar abnormt bildade pa nagot

annat satt. NagOt bildexcmpel ges intc i boken

pa dcnna term. Homoeosis och somatic mosaic

ar termcr sonl gcs at individcr vilka i fOrsta fallet

har tcckningar pa bakvingcn sOm ёvcrcnsstam‐

mer rned framvingcns,i andra fallet ttnns hanliga

ぬrgtcckningar pa ena sidans och honliga pa den

andra sldans vingar.

Fёrfattarcn beskrivcr dagttarilarnas utbrcd―

ning i StOrbritannicn men aven arternas hela
utbredningsomradc i grova drag.

Fargplanschcrna ar av hё g kvalitet. Flera

exemplar har tecknats fran sidan med vingarna
hopslagna ёver ryggen samt sittande pa ett blad

cner en grcn.
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