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Semmanfettning

Beskrivningar ges av samtliga ej kenda larvstadier
av de tre dykararterna Oreodytes alpinus (Payk,),
0. sanmarkii (Sahlb.) och O. septentrionalis
(Gyll.). En bestamningstabell omfattande samtli-
ga larvstadier prcsenteras fdr de ovan nemnda ar-
terna. Den primera beharingen pa benen beskrivs
i detalj for slektena Oreodytes och Hydroporus.
Biologi och taxonomi inom slektet Oreodytes dis-
kuteras.
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Ater har en rysk bestamningsbok om fjiirilar utgi-
vits och liksom tidigare iir det ett lagarbete av de
mest framstAende ryska lepidopterologerna verk-
samma i Leningrad. Boken har samma upplagg-
ning som de Na tidigare banden i denna serie (re-
censerade i Ent. Tidskr. 105 (198a)6: 88-89).
Denna ging avhandlas 9 familjer, i huvudsak de
som populiirt benamns mott (eller pyralider) och
fjhdermott. Som tidigare finns ett stort antal illu-
strationer, mestadels av godtagbar kvalitet, till
stor del utgorande originalteckningar, sannolikt
av resp. fdrfattare, men ocksi bilder ur mer eller
mindre moderna handbricker (av Rrissler, Busz-
ko, Hannemann, m fl) har kopierats. Dirvid har
en del ofullkomligheter fdrts vidare och minga il-
lustrationer hade vunnit pA en omarbetning.

De nira 600 behandlade artema etfdljs av en
kort beskrivning inuti bestdmningnycklarna och
bilder av hangenilalier, samt i atskilliga fall av
teckningar av hongenitalier och imago. Nomen-
klaturen ar modern och fdljer de senaste europeis-

ka katalogema men ibland awiker den i konserva-
tiv riktning.

Efter den inledande familjen Carposinidae,
som inte iir representerad i Sverige, kommer Pte-
rophoridae och Alucitidae. Si f<iljer den udda fa-
miljen Thyrididae med en enda art, varefter be-
handlas samtliga pyralidfamiljer. Speciellt famil-
jen Pterophoridae behandlas mycket utfdrligt och
inte mindre in 140 arter presenteras. Her er det
intressant att m6ta fdrfattarens uppfattning om
kritiska arter. Betriiffande komplexet Oxyptilus
rnsfis-disrdns visas i genitalbilder smi och mihiin-
da <iverdrivna skillnader, vilka hittills inte accep-
terats som si utslagsgivande fdr central- och syd-
europeiska lepidopterologer. Aven inom sliktet
Amblyptilia tycks de uppgivna skillnadema vara
nagot overbetonade.

Boken ir pa ryska och inneber dirf<ir en del
vanskligheter ftir oss nordiska samlare. Men lik-
som de tva f<iregiende banden innehiller den
manga anvandbara illustrationer och med hjilp av
ett bra lexikon kan man fi reda pri bAda artkarak-
tarer, utbredning och vardvaxter. I den min sven-
ska samlare fir mdjligheten att skaffa boken bdr
man inte tveka. De ryska faunabdckerna brukar,
ner de sa smaningom nir den vdsteuropeiska bok-
marknaden, i allmiinhet vara prisviirda.
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