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Recension

Gershenzon. Z. S., et al. (huvudredaktijr Medvedev, G.
S.) 1990. Ke-\s to the Insects of the European Part of
the USSR. Volume IV, Lepidoptera, Part II. 1092 sidor.
[Oversattning av Opredelitel' Nasekomykh Evropeiskoi
Clrasti SSSR, Tom IV, Cheshuekrylye, Vtoraia Chast'.
Nauka Publishers, Leningrad (1981).1 Oxonian Press
Pvt. Ltd. New Dehli. Distribueras av E. J. Brill Publis-
hing Company, Leiden. Pris ca 900 SEK.

Den ryska versionen av detta digra verk recensera-
des i Ent. Tidskr. 105 (1984)/3: 89. Boken be-
handlar 33 smAfjiirilsfamiljer av vilka friljande kan
nemnas: Tineidae, Bucculatricidae, Gracillariidae,
Argyreshiidae, Elachistidae, Momphidae, Oeco-
phoridae och Gelechiidae. Inte mindre iin 1280
arter fran det europeiska Sovjetunionen med
grannlander avhandlas.

Den nu utkomna engelska versionen har blivit
betydligt tjockare iin originalet, inte diirfcir att mer
fakta har tillfdrts utan genom en annorlunda lay-
out och tjockare papper. F<ir den som arbetar med
taxonomin hos Microlepidoptera innebiir denna
publikation en stor hjalp dA boken bestAr av bAde
bestiimningsnycklar och genitalbilder. Genom att
nu fi tillg6ng ocksfl till engelsk text blir bestiim-
ningsarbetet ytterligare f6renklat.

Eftersom dversiittningen ar mer eller mindre or-
dagrann och uppgiftema inte har uppdaterats, be-
stAr originalets fcir- och nackdelar. Boken iir i stort
sett genomgeende en kompilering av den informa-
tion som statt fdrfattarna till buds och den iir i sin
uppliiggning snarlik Herings "Die Schmetterlinge.
Ergdnzungsband I" frin 1932, som haft sA stort
viirde fdr fjiirilstaxonomer under flera decennier.
Fdr samlare i grannomrAdena iir det ju av stor vikt
att fe uppgifter om de arter som fiirekommer i den
europeiska delen av Sovjetunionen sA att eventu-
ella, p6triiffade nytillskott inte fdrbises. Nu iir fau-
nan dar skenbart inte se varst mycket artrikare iin
t ex den nordiska, men det beror nog till en del
pi att den inte iir sA viilutforskad.

En annan ftjrdel med boken Ar att mAnga genita-
lier visas som inte publicerats p6 annat h6ll. I
bestflmningsnycklama fAr man fdrutom karakte-
ristika hos imago veta viirdviixter och den geogra-
fiska utbredningen fdr alla arter. Tyviirr har civer-
siittaren niistan uteslutande anviint de engelska
trivialnamnen pA vlirdviixtema. I slutet av boken
finns en tolkningslista pA de aktuella v[xtema fr6n
engelska till latin, men denna lista skulle ha varit
civerflodig om dversAttaren valt att ge de veten-
skapliga namnen direkt, vilket ocks6 fcirekommer
dA.inga engelska namn har funnits.

Aven om avsikten varit att ge en i stort sett
exakt civersiittning av originalverket, skulle bo-
kens viirde 6kat i iin hcigre grad om man givit
artema de nyaste namnen, uppdaterat den geogra-
fiska utbredningen och andra uppgifter samt,
framfcir allt, bytt ut en del mycket svirtolkade
genitalbilder och korrigerat allvarliga felaktighe-
ter. Vidare kunde man ocksfl lagt till miingder av
kiinda hongenitalier. Det hade ocksA varit fcir-
tjiinstfullt om man dessutom infogat nyupptiickta
och nybeskrivna arter inom europeiska Sovjetu-
nionen och i grannliindema, om inte i bestiim-
ningsnycklama sA Atminstone i form av noter i
anslutning till niirstAende arter. Bilder av de till-
lagda artemas genitalier kunde fiirslagsvis ha pub-
liceras i en supplementdel i slutet av boken. Dessa
tilliigg borde inte ha varit helt omiijliga att genom-
fcira i samarbete med den ryska redaktionen fdr
originalutgAvan.

Tills nyligen har kontakten med viistlandet inte
varit helt problemfri och fortfarande finns hinder
fdr ett smidigt samarbete mellan ryska och vdster-
liindska entomologer. Av detta skiil iir bokens in-
nehill i vissa detaljer fcirildrat. Grupper, som nyli-
gen reviderats av europeiska eller andra
lepidopterologer, skulle ha kunnat fA en moder-
nare behandling. Omfattningen och tillfcirlitlighe-
ten iir ocksA avhiingig av de medverkandes specia-
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liteter. Exempelvis iir familjen Gracillaridae
synnerligen utfdrligt avhandlad medan Symmoci-
dae och Blastobasiidae endast representeras av ett
f6tal arter och i dvrigt iir undermAligt framstiillda.
trots att det aktuella omrAdet med randliinder inne-
h6ller mAngdubbla antalet arter. Ett djupare sam-
arbete med Prof. L. Gozm6ny i Budapest skulle
kunna ha varit fruktbart vid behandlingen av Sym-
mocidae. Det iir naturligtvis liitt att cinska sig alla
dessa kompletterande godbitar men det har kanske
funnits upphovsriittsliga problem i samband med
dversattningen. Till viss del har man iindi fAtt en
liten hjiilp pA viigen till mer information genom
de litteraturhiinvisningar som finns i inledningen
till varje behandlad familj.

Fcir att slippa flndra registret har redaktionen i
viinstermarginalen genom hela boken infogat de
gamla sidnumren frin originalvolymen. Oversiitt-
ningsvolymens egen paginering stiimmer silunda
inte med registrets men det blir man ganska snart
medveten om. Ibland kan det medf<ira smdrre
problern att hitta vissa illustrationer men efter en
kort tids anviindning vlnjer man sig vid denna
diskrepans.

Som pAtalades vid recensionen av den ryska
upplagan finns det en del sakfel i den tegelstens-
tunga boken. Frirutom de som niimndes dA bdr
ocksA framf<iras en vaming frir bildema av hange-
nitaliema hos Bucculatrix noltei, Parornix angli-
cella, Lithocolletis trifoliella, Lyonetia prunifo-
liella, Blastobasis phycidella och Oegoconia
quadripuncta. Avbildningen av hongenitaliema
av Dialectica scalariella tycks ocks6 kunna leda
till brydsamheter.

Trots att den anmiilda boken har vissa smdrre
brister iir dess fcirdelar sA mycket stcirre. Vi har
hiir ett samlingsverk <iver en stor miingd smAfiii-
rilsfamiljer och den som kommer att anviinda det
finner kanske anledning att sjiilv infoga riittningar
och tilliigg fiir att fortlcipande ha boken si aktuell
som mcijligt. Trots ett ganska hdgt pris iir den viil
viird att rekommendera.

Bengt A. Bengtsson

Tre vackra nybiirjarbticker
Mound, L. 1991. Fakta i ndrbild. Insekter. Bonniers
Junior f<irlag. Stockholm. ISBN 9l-48-51869-7. 64 sid,
alla med fiirgill., 28x21,5 cm. Pris: 169 SEK.

Chinery, M. 1991. Sd lever fjtirilen. Bonniers Junior
fdrlag. Stockholm. ISBN 9l-48-51889-1. 32 sid, alla
med fiirgill., 22,5x17 cm. Pris: 77:50 SEK.

Chinery, M. 1991. Sd lever myran.Bonniers Junior fdr-
lag. Stockholm. ISBN 9l-48-51890-5. 32 sid, alla med
fargill.,225x17 cm. Pris: 77:50 SEK.

Bonniers Junior frirlag har nyligen givit ut tre
mycket fina nybrirjarbcicker om insekter riktade
till bam och ungdom. Alla tre titlama iir riversiitt-
ningar av fiirska engelska bcicker. Gemensamt dr
att de fina bildema fAtt huvuddelen av utrymmet
och fbrsetts med relativt korta texter. Vidare iir
bcickerna upplagda biologiskt och ej avsedda fcir
identifiering av djur. De presenterar intressant in-
formation om insekter pA ett spiinnande siitt.

Mounds bok iir i princip upplagd som en liiro-
bok i entomologi med uppslag om olika insekt-
grupper eller olika teman, t ex skyddande likhet
eller munnen och maten. Layouten iir spiinnande
och de mflnga..fantastiska tropiska insektema gcirs

full riittvisa. Ar man inte intresserad av insekter
si blir man efter nlgra tittar. Fina bildsekvenser
redogcir bl a fcir olika insekters fcirvandling, slags-
m6l mellan ekoxhanar och byggandet av ett ge-
tingbo.

En del felaktigheter finns att hitta. 0verst pi
sid 27 talas om dagsliindelarver fastdn flicksliinde-
larver avses; nederst pA sid 48 p6stis felaktigt att
en dykarlarv griiver ner sig i bottendyn f6r f6r-
puppning. Alla dykarlarver fdrpuppar sig ovan
vattenlinjen (utom Noteridae som har kokonger i
anslutning till viixtrritter).

Chinerys bcicker iir bida upplagda som biolo-
giska artmonografier. Makaonfjiirilens resp den
gula tuvmyrans liv skildras steg f6r steg under en
generation. Varje textbit illustreras med en vacker
fiirgteckning plus ett helsides fiirgfotografi. Inte
lika spiinnande som Mounds bok men vackert och
informativt.

Att gula tuvmyran iir en av Sveriges vanligaste
myror dr nog sant, men borde man inte dven talat
om att den saknas eller iir mycket ovanlig i stdrre
delen av Norrland.

Tre fina presentbdcker som kan hjiilpa svensk
entomologi med nykrekryteringen.

Anders Nilsson


