
ёvrigt i Sverige endast pitraffad under sista de‐

cennieti Malar_trakten(Sdm,VStm.)

7セ′″Ops srα ″た′Chevr.Denna i Sverige nyHgen
uppthckta linghorning togs l1 6.80 1 Hantorp

som nyおr01and(C.H01mq宙 st in litt.).1 6vrigt

kand frin skine, Smiland och Uppland och da

utvecklingen sker i ask,som ar vanlig pa 01and,

torde arten ha en mer vidstrackt utbredning dar.

/4′′′cα α
`71′

SC′″S WSC Patraffad i hagen 1976,

Cnda ttndet pi Oland(Andersson&Danieisson
1980).

Cass′″α 771″ rrα′α L Anmant brekommande
pa r717r′α i 6stra dclen av HantorpS― omridet. I
ёvrigt inycket s,1lsynt p1 01and och Gotland.

Иρ′ο″σ′″
`″

αc′ 7r771 Wenck(771′ ′′rr′ 71 BaCh).Ett

av de tvi svenska exemplaren har siaghivats vid

Halltorp(E.Wir6n in Htt.).

И″r力 ο″ο7777rS Sρ 〃Orfrs Redtb.ar frin Norden
endast kand i det exemplar som sanats under ett

risgarde i Halltorp(N.Bruce in litt.)oCh frin

skane.

Recenslon

Dal,B.町ar〃α″ゴ″α′ι
`″

′77.Err″οραsグα&θ′″J′α″.

′′′〃α″ιrrrOρ αo Wahistrё m 8こ Widstrand,Stock―

holin 1981. 132 sidor.ISBN 91-46-13647-9

Fёr ungcfar tre ir sedan utgavs den fё rsta delen i

denna serle,den om Nordeuropa.Den andra de‐
len,sonl behandlar de rnellaneuropeiska dagttari_

larna,kom uti bё ttan av SOmmarcn.Mcd Mcl‐
laneuropa forstis har kontinenten ner till Syd‐

frankrike,Italien,Jugoslavien och sё dra Ruma―

nicn. Dc arter, som enbart fё rekommer pa hё g

had(ё vcr 1 000 m),har inte tagits mcd.De
kommeri nista dcl.

Detincsta av dct sonl bё r sagas om dcnna bok
harjag rcdan sagt i nlin recension av den fOrsta

delen(Ent l｀idskr.99: 153).Att nimna specient

om dcn andra delen ar att inustratiOnerna blivit

annu battre,faktiskt.De nesta avbildningarna ar

ocrhё rt bra och planschen ined de ttra P′ ′″Js‐ ar‐

terna″ ′′′,″α′α
`,′

72α″″′och′″gα″′ar inakalё s.
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I denna del sthls ocksi st6rre krav ph avbild―

ningens kvalitet,eftersom minga arter ar inyCket

lika varandra, exempelvis ハイ
`′

′Jσ′α‐ och き、″―

grrs‐arterna samt nera blivingar

En sak som nog inte ar si lyckad mcd dessa

b6cker ar principen att indela ttarilarna efter bio―

top, eftersom de flesta arterna inte ar sarskilt

biotopbundna.Battre ar att gOra som ar brukligt,

dvs satta arterna i systematisk ordning si att det

sOm ar likt Och kan fё rvaxlas kominer intill var―

andra,vilket underlattarjamfё relser.F6rfattarcn

har kompronlissat har och sammanfё rt dc arter

som ar rnyCket lika varandra pa samma uppSlag
med ena sidans vingar i utspant skick,vilket fё r

noggranna jimf6relser ar battre an att visa rJari_

len i en mera naturlig st,1lning.Jag f6rmodar att

det i dc aterstaende delarna inte gar att bibehalla

biotop― principen och att f6rfattarcn maste atergi

ti‖ den traditionella systematiska, vilket skulle

halsas med tinfredssthllelse av minga trorjag.
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