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Recension

Emmet, A. M. & Heath, J. (red.) 1989. The Moths
and Butterflies of Great Britain and lreland. Vol.
7, part I, Hesperiidae - Nymphalidae (The But-
terflies). Harley Books, Martins, Colchester, UK.
380 sidor, 22 svartvita textfigurer, 74 utbrednings-
karlor, 24 ftirgplanscher. Inbunden, 20x25 cm.
ISBN 0-946589-25-9. Pris 49:50 GBP.

Dagfjiirilamas fiirgprakt har nog alltid fascinerat
oss, och fdljaktligen har litteraturen om dessa djur
vuxit till narmast ociverskAdliga mAtt. Aven om
man med visst fog kan anse att vi har bdcker som
mer an vll tiicker vflrt behov, utgcir denna del i
serien "The Moths and Butterflies of Great Britain
and Ireland" ett nytillskott i bokfloran vart att
nemnas dfl den rymmer mycket mellan sina par-
mar.

Som en allmin introduktion presenteras den ti-
diga historien om de brittiska dag .]iirilarna och
uppkomsten av dagens engelska trivialnamn, och
den ekologiska bakgrunden fdr skydd av hotade
arter och Atgiirder fdr Aterinfrirande av redan ut-
dcida arter. Den systematiska delen innehAller sed-
vanliga uppgifter sAsom latinskt namn, synony-
mer, originalbeskrivning. typdjur och typlokal.
Vidare beskrivs i detalj imagon, eventuella varia-
tioner och underarter, de pre-imaginella stadiemas
biologi, utbredning, engelskt namn och artens ti-
diga historia. I beskrivningama hiinvisas till
ftirgplanschema (som iir sm6 konstverk i sig sjiil-
va), och i vissa fall till svartvita detaljfigurer sA-

som genitalier och vingribbsmdnster. Till vissa

svarbcstamda grupper inns bestamningsnycklar
fOr adultema ncd till artniva.De olika artbeskHv―

ningama ar fё dattade av olika experter och totalt

har ett 30‐ tal personer inedvcrkat i denna volym.

TiH bokens uppcnbara nackdel ar att varken

agg,larvcr eller puppor finns inustrerade ′ヽisserli―

gen kommer larvcma att behandlas i ett separat

band, men knappast agg cllcr puppor. Idealet ar

som i Mansell,E.&Ncwman,L.H.,1968,7カ
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stadiema samt den vanligaste vardvaxten inns il―

lustreradc pa samma plansch och dessutom med

texten pa rnotstacnde sida Anmarkningsvart inns

den inte med i den annars sa omfangSrika littera―

tuJorteckningcn(ctt 600-tal arbcten)Rcfcrcn―

scma ar val valda i savaltid sonl geogransk sprid―

ning,med t cx arbeten fran tta五lsgruppen vid

Stockholrns univcrsitet. Det ar pOsitivt att ollka

experter har fatt bidra lncd sina kunskaper,och att

detta uppdeladc fё rfattarskap har presenterats pa

ctt enhetligt satt Priset ar nOg acccptabelt― man
farrnyCket bok fёr pengama,aven Om man dessu―
tom maste kё pa dcn kommandclarvdelen om man
enban skulle vara intrcsserad av dag巧 五五lama.sa―

lcdcs far man annu cn gang gratulera forlagct och

redaktionen till produktionen av annu en ttn bok.

Traglskt nog avled JOhn Heath i ttukdOm 1987

och kom aldrig att fa se sitt verk fuHbordas,Incn

ingen ar ododlig och naturcn har sin gang.
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