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Palm, E. 1989. Nordeuropas Prydvinger (Lepi-

doptera: Oecophoridoe) - med serlig henblik pd
den danske Jauna. Danmarks Dyreliv Bind 4. Fau-
na Boger, Kobenhavn. 247 sidor, 8 fSrgplanscher.
ISBN 87-88?38-08-6. Distribut6r: Apollo Bsger,
Lundbt"vej 36, DK-5700 Svendborg, Danmark.
Pris 420 DKR exkl. porto.

Fjarilsfamiljen Oecophoridae har under senare

halvan av 1900-talet behandlats av flera specialis-
ter. Familjen innehiller fdrhAllandevis stora mic-
rolepidoplera och utg0r en popular 'fortsiittnings-
grupp' fdr personer som borjar sin entomologiska
karri6r med de stdrre fjiirilsarterna. Populariteten
blir inte mindre genom den spannande biologi,
som manga av oecophoriderna visat sig ha.

Familjen har tidigare behandlats av Eivind
Palm i Sernummer I och 4 i den danska tid-
skriftsserien Lepidoptera men det er nara nog
omojligt alt fi tag pi dessa alster annat an till h6-
ga priser pi bokauktioner eller - undantagsvis -
pa antikvariat. Darfor ar det gliidjande, att oeco-
phoriderna har fitt en ny, monografisk behand-
ling. Och nojet blir inte mindre nar man granskar
boken narmare.

Boken inleds pi klassiskt man6r med en allmen
Oversikt av familjen. Det framgAr ganska snart att
fdrfattaren htir 16r sig inom ett kant omrade och
den omfattande kontakten med kolleger borgar
for en mycket utfdrlig behandling av framfcir allt
zoogeografin.

lnledningsvis berattas om hur man kdnner igen

en oecophorid, vilket har komplicerats med eren,

di nya och udda grupper har inkluderats i famil-
jen, av mer eller mindre valgrundad anledning.
Fdrstadierna behandlas, liksom fenologi och ul-
bredning. Allt iir skrivet pe ett kortfattat och trev-
ligt satt och vad giiller definitionen av familjeka-
raktarerna har fcirfattaren klokt nog undvikit att
bli alltf0r utfdrlig. Oecophoriderna utgOr en myc-

ket heterogen grupp, som inte enkelt liter sig be-

skrivas.
Den allmiinna delens sista avsnitt behandlar

zoogeografin med tonvikt pi den danska. Fdrfat-
taren redogor ocksi fdr ftiriindringar i den danska
faunistiken genom 7l ir, varvid enskilda arter av

speciellt intresse nemns.
Den pifoljande systematiska delen inleds med

en bestlmningstabell for underfamiljer. F6rfatta-
ren har hiir sj iilv reserverat sig fdr anvandbarheten
av tabellen. Deremot ar nycklarna till slaktena
mindre tungarbetade, men jag forestiiller mig an-

dA att fA kommer att anlita dessa, de texten till en-

skilda arter samt illustrationerna iir si mycket mer
klargorande, i varje fall dA det galler att bestiimma
arter.

Varje art, inalles l19, behandlas utfdrligt och
ytterligare nagra omnamns som tenkbara inom
det omride arbetet tacker, dvs Nordeuropa ner till
h0jd med Berlin och dsterut ti[[ och med sjdn La-
doga. Samtliga Englands arter iir medtagna och
fdr varje enskild art i boken anges mycket noga
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fOrekomsten i <ivriga Europa. I)okumentationen
dr imponerande. Till texten frlljer en prickkarta
over varje arts forekomst iNordeuropa, ytterliga-
re en karta 6ver de danska fynden di arten ifrAga
ocksi ar kdnd frAn Danmark.

Artspecifika kannemarken inleder texten och
fcirfattaren har koncentrerat sig pA skiljande ka-
raktarer i fOrhillande till nArstiende eller liknande
arter. Cenitalier illustreras inom flera kritiska
grupper och underliittar en saker bestemning. Ty-
verr har retuscheringen hlir utfdrts en aning slar-
vigt sa att vissa genitalbilder har fett en flammig
bakgrund. Det pAverkar dock inte det vetenskapli-
ga innehAllet i fotografierna, som dessutom it-
f0ljs av utfdrliga kommentarer om genitalskillna-
der. I vissa fall kompletteras !exten med ritade bil-
dcr av antenner. palper, e.d., som uppvisar egen-

skaper av betydelse for bestemningen. Speciellt in-
om Depressariinae ges svartvita fotografier av
imago med fdrklarande text dver viktiga teck-
ningsmonster.

Bionomin 2ir ocksi utfdrligt redovisad och hilr
presenteras delvis nya data. Nigra av arterna et-
f0ljs av en fdr danska fdrhillanden typisk biotop-
bild.

Firgplanscherna, som mAste anses vara bokens
besta del, iir utomordentligt valgjorda. Den basta
fototeknik som star till buds i sidana har sam-

manhang har uppenbarligen anvants och arterna,
som framstiills i dubbel skala, ser ndrmast levande
ut genom den svaga skuggningen pi underlaget.
Skiirpan iir f6rstklassig och fiirgitergivningen i det
niirmaste perfekt.

Boken avslutas med en omfattande litteraturlis-
ta pa runt 400 titlar och hilr dppnar sig mcijlighe-
ter fcir den intresserade att gi vidare inom omri-
det Oecophoridae. Fcirfattarens satt att ange refe-
renser genom nummer till varje enskilt verk har
den fdrdelen, att man kan utn),ttja kallangivelser

ganska flitigt. Der finns dock en viss risk att man
anger fel nummer, vilket dl kan ftirsvira det vida-
re sokandet av information.

I texten forekommer vissa p{stienden, som lii-
saren kan reagera mot. Silunda hiivdas, att slaktet
Melolompra ar monorypiskt men 1977 beskrevs
frin ltaf ien en syslerart till cinnamomea, M. itoli-
cc Bald. Ftir flera afier er tolkningen av fiirger
oklar. DA forfattaren anger grundflrgen till gul
kan det innebara beige, griiddfiirgad eller tom
smutsvit. Sliiktskapet mellan D. leucocephala och
emerilella dr inte overtygande da den fdrstnamnda
saknar clavus. FOr D. nemolella anges antalet
k6nda exemplar till 8, men antalet unders0kta
exemplar tir 10. Illustrationerna ar genomgeende
av h0g k'valitet men fig. 86 och 87 har rikat bli
spegelviinda och fig. 107 iir svArtydd di preparatet
har fiirgats for kraftigt. Signumet i fig. 165 fdre-
faller nigot atypiskt. Fdr komplexet beckman-
ni-douglasella skulle man velat se en utredning
om genitalskillnader och betraffan de flavitrontel-
la-elsae hade bilder av deras palper varit onsk-
varda. Fig. 172 och 173 borde ha placerats pa sid.
197 resp 224.

Sammantaget blir dock intrycket av boken myc-
ket posiLivt. Med kiinnedom om f<irfattarens
langa erfarenhet av familjen Oecophoridae iir det
inte forvAnande, att ett sa utmarkr resultat har
uppnatts och monografin om oecophoriderna ar
utan tvekan det basta forfattaren producerat hit-
tills. Och som tidigare i serien Danmarks Dyreliv
har fdrlaget bem0dat sig om en stabil bindning
och god papperskvalitet. Den som ,ir intresserad
har mojlighet a1t fran Apollo Boger fA ett prov pi
fotoplanscherna. For den som sysslar med Lepi-
doptera iir ett innehav av Nordeuropas Prydvinger
ett "maste".

Bengt A. Benltsson


