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Som titein sagcr handlar boken onl utbredningcn

av de danska svarmarna Och spinnama,varmcd
mcnas avcn oakta spinnarc och smagrupperna
som brukar placcras i narheten av dem.Fё r 174

av de 181 artcr,som bli宙 t funna i Danmark(7
extrcma migrantcr har inte tagits med),宙 Sas ut―

brcdningen pa kartor och kommcntcras utbred‐

ning och vanlighcti text,dar Ocksa upplysningar

om biotop och vardvaxt samt eventuena fluktua_

tioner undcr dc scnaste 130 aren anges. Skalan

pa utbrcdningskartorna ar knappt tre gangcr

stёrre an i ''Dc Fcnnoskandiska och Danska
Nattflynas Utbrcdning'' och fynden anges i
10× 10 km rutor(iUTM‐ natct),VilkCt inncbar en

ganska detalierad redOvisning av utbredningen.

Aldrc(1830-1949)och nyarc fynd markeras pa
olika satt,vilket ger en aktucll utbrcdningsbild i

synncrhet som symbolcrna br dc nyarc fynden
ar mest iё gOncnfallande. En annan distinktion

SOm JOrts ar fynd i resp.utanbr biotopcn.Fё r

arter som fluktucrar kraftigt rlnns diagram,som

visar fynden(arfё rarlunderperiodcn 1880-1979
i de tio omriden,som Danmark brukar indelas i

fё r faunistiska undersё kningar. Fё r att battre

kunna bcdёma dcssa fynd har insanllingsaktivi‐

teten(ocksa lr frin ar och omradesvis)lagtS in i

diagrammcn.
En icke ovasentlig del av boken upptas av

inlcdningen,sOnl ar en ovanligt utfё rlig bakgrund

till dcn systematiska delcn.Dar ges cn kort men

myckct intrcssant historik ёver dansk lepi‐

dopterologi― insanllingsaktivitct,insanllingsme―

todcr,viktigarc littcratur och pcrsoner.Dar flnns

ocksi ctt avsnitt sonl mer dirckt anknytcr till

arbetct med bokcn_vilkct material som ligger

tin grund, hur dctta bearbctats och vad man

egentligcn vet om dessa 5arilars brekomst i
Danmark.

Utan att kunna dctaubed6ma bokens innchall

vagarjag mcd kannedom om Kaabers kapacitct
och arbctsshtt pasta att det ar cn mycket nog―

grann redovisning av de har bchandlade ttaril_

gruppcrnas utbredning i Danmark och jag tror

intc jag gё r mig skyldig till nagon ёvcrdrift nar
jag sagCr att denna bok ar ctt fё redёme fёr denna
typ av arbeten.
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