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Donadon dll Entomoloetsts trorenlaEer.

Direkttir Gustaf Winblad, Pitee, har 5.ter visat sin viilvilja mot Entomo-
logiska Fiireningen och sitt intresse fiir entomologins fri.mjande genom att
till Fiireningen 6verlimna en penninggava att anvandas i fiirsta hand till
fjirilforskningens fromma. Fiireningen frambir iven hir sitt hjirtliga tack
fiir givan.

Litteratur.

Dr. W. FonsrER und Prof. I)r. Tu. A. Woril-ts^rr. Die Schmetterlinge Mittel-
europas. Franck'sche \rerlagshandlung. Stuttgart 1952. - En ny Ijirilbok har
tiirjat utkomma och de den behandlar Mellaneuropas fjirilar har detr en viss
bctydelse ever fiir oss. Ftirsta delen ir uppdelad pa tva avsnitt: allminna delerr
och systematiska delen. I den fiirsta fir man lira sig fingst och preparation,
olika sritt att ordna €n samling, {iiirilamas byggnad, ekologi, Iiender och parasit-
sjukdomar, n)'tta och skada, genetik, systernatik, rromenklatur, geogralisk utbred-
ning, ursprung och naturskydd. Arbetets tyngdpunkt ligger iden systematisla
delen- Den behandlar uteslutarde dagfjirilarna. Hir beskrives och avbildas fii-
rilarfla fiir fiirsta gingen i tysk facklitteratur under he,nsynstagarde till d€ intcr-
nat. gillande nomenklaturreglerna och behandlas systematiska aldri[gar. Dr. Fors-
ter har inskrenk sig till ett fital lormer (av olollo blott 5) och har komma vel
specialisterna att krorra. Av Z. sirroprr <x.h C. hyole upptas 3 generationer o@
iret under skilda namn, men av IJ. semele blotl m, med en flygtid frln juni-
oktober. Helt kort behandlas fjnriln, d.i huvudvikten lags pi avbildningen, sm
ocksi ir exakt i alla detalier. Lika kort behandlas igg, larver och puppor.

Bilderna iro bettre ar fotogyafier, som aldrig kan fra-tnhiva fina detaljer. Det
prickiga, nlgot oroliga i m6nstret ir betingat av akvarellen. I almanhet avbildas
6,goch undersida, alltid endast hiigra sidans vingpat, med lokal och datum.
Nlga av Piaris-bilderna ha lett ett stick i blett. Av Collqs lryale salmas bild,
nigot som karr upphjilpas med en tilliggsplansch. Genomgiende saloas samm€ts-
toocn i de i iivrigt ;aperliga bilderna av de $lnge Erebh-erterna. Bilderna ero
prof. Wohlfarts och halh de i fortsetuingen, di det giller de ofta fina ted<-
ninganra hos nattflyn och mitare (der Culot ir mestaren) ar fiirlaget att lyck-
iinska. Bestemningstabeller saknas.

Bokm utges enspaltig i stort lexikonformat och skall vara firdig rq53. Kostar
DlI. ro: - i 6 hilten med DlI. 4: - fiir 2 linnepirmar.
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