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Liinsstyrelsen i Viirmlands liin, artbestiimde vitmossor-
na fr6n Myggbotjiirnen. Goran E. Nilsson, Uppsala
universitet, kontrollbestiimde nAgra av mina exemplar
av A. caviventris. Bdda ldmnade ocksi kloka synpunk-
ter pi manuskriptet, liksom Per Sjtigren, Uppsala uni-
versi tet.
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Kflrleksfullt praktverk iiver Kenyas dagfjiirilar

Larsen, T.B. 1991. The butterflies of
Kenya and their natural history. Oxford
University Press, Oxford. ISBN 0-19-
854011-6. 610 sidor inklusive 64 fiirgplans-
cher. 17x24 cm, inbunden. Distribueras
av Oxford University Press, Walton Stre-
et, Oxford OX2 6DP. Pris: 85.00 GBP.

Torben B. Larsen har slagit till igen. Denne fli-
tige dansk, uppvuxen i Indien ddr hans naturin-
tresse grundlades, har skrivit atskilliga alster om
dagfjiirilar frin Afrika och Fjdrran Ostern, bla
brickerna The butterflies of Saudi Arabia (1984)

och The butterflies of Egypt (1990) (se recension
i ET nr l-2 l99l). Den hiir gingen ger han oss ett
<iver 600 sidor lingt praktverk som har alla forut-
siittningar att bli en klassiker.

Av viirldens ndrmare 18300 beskrivna dagfjii-

rilsarter iir ca 3 500 kdnda frin Afrika och 870
frin Kenya. Det river 580 000 km2 stora landet iir
siledes relativt artrikt, vilket hiinger samman
med att det i minga avseenden iir oerhort vari-
erat. Topog,rafiskt striicker det sig frin havsnivin
vid Indiska Oceanen till toppen av Mount
Kenya, Afrikas niist hogsta berg, 5199 moh.
Nederborden varierar frin praktiskt taget noll i
de torraste omrAdena i norr till itminstone 2000
mm i de regnrikaste bergsomrAdena. Vegetatio-
nen varierar frAn suboknen via stora savanner till
flera typer av lAglands- och bergsskogar.

Boken iir indelad i tva delar varav den fcirsta
omfattar elva kapitel. Dessa utgcir en introduk-
tion till afrikanska dagfjiirilar i allmiinhet och
kenyanska i synnerhet. De mycket vAlskrivna
kapitlen tar upp bla livscykler hos kenyanska
dagfjdrilar, morfologisk variation, beteende, pre-
datorer och f<irsvar, biogeografi frir de afrikan-
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Recension

ska dagfjiirilarna, deras utbredning och habitat i
Kenya, migration, skadegcirare samt klassifice-
ring. Intressant information finns hir att hiimta
for oss lite inbundna nordbor. I kapitel sex disku-
teras bla fenomenet med avledande <igonfliickar
pi vingarna hos t ex grdsfjdrilar. Dessa teckning-
ar, som iir beliigna niira ytterkanten av vingarna,
exponeras tydligt dA fjiirilen vilar. Ofta attack-
eras fjiirilen i samma cigonblick som den landar,
varvid predatorn 

- en fAgel eller ridla 
- har en

brikdels sekund pi sig att bestdmma var bettet
ska riktas. Normalt borde rigon vara en liimplig
miltavla, men i det hdr fallet iir de inte det:
endera hinner fjiirilen flyga undan oskadd, eller
si blir dess <igonfliickar bortryckta 

- vilket dock
ingalunda hindrar den frin att flyga vidare. Aven
hos vira svenska grdsfjdrilar ser man ofta indivi-
der med dgonfldckarna bortryckta. I Kenya finns
variabla arter som utvecklar rigonfliickar endast
under regnperioden, di fjiirilarna dr vdl aktiva,
medan de under torrperioden, di de rcir sig
mindre, istdllet utvecklar ett effektivt kamoufla-
ge. I Kenya finns ocksi minga representanter av
de lycaenider, bla ur sldktena Spindasis, Iolaus
och Hypolycaena, som utvecklat kompletta "fal-
ska huvuden" pi undersidan nederdelen av bak-
vingama 

- med siviil "ciga" (ogonfldck) som
"antenner" (utdragna vingpartier). Hos de hiir
fjiirilarna anses bluffen frdmst vara ett skydd mot
predatorer i form av bcinsyrsor och jaktspindlar.

Bokens huvuddel dr dock den andra: den sys-
tematiska delen, diir alla landets ca 870 arter
behandlas. For varje art presenteras hiir kort och
mAlande: kdnnetecken, upptredande, larvens
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vdrdvAxter samt artens utbredning. Vidare finns i
stort sett alla arter med pi totalt 64 fiirgplanscher
av hcig kvalitet. Planscherna visar omkring 1500
fotograferade museiexemplar. Den estetiskt
kdnslige ldsaren reagerar dock lite surt pi att
endast halva exemplar visas f<ir stdrre arter samt
att bakgrunden iir ljusbti. Men detta dr naturligt-
vis en kompromiss fdr att spara utrymme och
tydliggora arternas fdrger.

Inte mindre dn 12 nya taxa beskrivs i boken:
tvi sldkten, sex arter sant fyra underarter. En av
de nya arterna, en liten brunaktig tjockhuvud-
fjiiril, har fitt namnet Kedestes nancy. Dennatill-
iignar forfattaren sin kdra fru, Nancy Fee, utan
vars stcid boken kanske aldrig hade skrivits.

Slutomdcimet om den hdr boken iir att det iir
ett faunaverk utdver det vanliga. Enligt fcirfatta-
ren er bokens syfte att den ska vara en bestiim-
ningsbok som placerar in den kenyanska dagfjii-
rilsfaunan i ett ekologiskt och biogeografiskt per-
spektiv. En triiffande karaktdristik. Frirutom
bokens vetenskapliga viirde - ingen annan bok
om cistafrikanska dagfjiirilar kommer i ndrheten
av den informationsmdngd som ges hdr - iir den
ocksi en ovanligt levande och ridmjukt skriven
bok av stort allmdnt intresse. En bok att kura
ihop med i fatdljen under m<irka hcistkviillar och
lita sig entusiasmeras av. Jag vill rekommendera
den inte bara till personer med kiirlek fcir fjiirilar
vdrlden dver utan egentligen till alla med ett stort
och cippet naturintresse. A nice piece ofgood old
natural history.

Sven-Ake Berglind
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