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hade fitt vara med hiir. Diirefter beskrivs det
omrede som omfattas av undersokningen, Hout-
skdr och omgivande ciar, samt omridets klimat.
Forfattaren gir igenom vissa begrepp och defini-
tioner som anvAnds senare i boken, bland annat
kriterierna for om arterna skall betraktas som
bofasta eller ej och nAr en art kan klassas som
hotad eller utdcid.

Resultaten som sedan redovisas iir i vissa delar
mycket intressanta. En stor del av dessa data kan
sdkerligen vara av viirde fcir alla som arbetar med
naturskydd. Enligt Bruun har 58 (11%) av de
totalt 513 arter som var bofasta 1954 forsvunnit
fram till 1989. Dessutom har populationerna av
ytterligare 33 arter minskat sA drastiskt att de nu
iir akut hotade inom omridet. Utdciendetakten
var hogst under perioden 1970-84, med ett maxi-
mum mellan 1975 och 79 de14 (!) arter f<irsvann.
Aven de arter som blivit hotade fciljer samma
tidsmiissiga mdnster. Sedan 1954 har iiven 10 nya
arter tillkommit till den lokala faunan. Forfatta-
ren jiimfcir overvintringsstrategierna mellan de
utdoda/hotade arterna och lokalfaunan som hel-
het. Avsikten med denna jiimfrirelse ar att se om
nflgon overvintringsstrategi har missgynnats mer
iin dvriga under undersokningsperioden. Sam-
manstiillningen visar att arter som civervintrar
som iigg, smi eller halvvuxna larver har gatt till-
baka mest. Anledningen till att arter som befln-
ner sig i larvstadiet under vAren forsommaren har
minskat mest anser forfattaren vara det 6kade
nedfallet fr6n luften. Detta leder till okad miljci-
belastning bide i form av nedsmutsning och f<ir-
surning. Eftersom dessa f<iroreningar ackumule-
ras under vintern kommer problemen att bli
stcirst i borjan av den nya siisongen. Professor
Bruun anser Sven att viidret pfl fcirsommaren iir
svirare f<ir larverna att klara av och att detta till-
sammans med den okande nedsmutsningen kan
leda till <lkad dodlighet under denna period. Jag
delar inte uppfattningen om fdrsommarviidret,
men jag tycker att det iir en mycket intressant
infallsvinkel att koppla artutdoende direkt till
den <ikande nedsmutsningen. I Sverige diskuteras
faunafririindringar hos insekter oftast utifrAn per-
spektivet att det dr miinniskans omvandling av
landskapet (hyggen, granplantering, dikning etc)
som ar den enda "boven i dramat". Diirfor iir det
bra att f<irfattaren fdster lZisarens uppmiirksam-
het pa luftfdroreningarnas eventuella roll i den
pAg6ende utarmningen av vAr insektsfauna.

Fiirflndringar i fjiirilsfaunan i Ano skiirgflrd
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I Finland finns en lAng och fin tradition av faunis-
tiska studier pA insekter. Det senaste tillskottet
till denna serie av arbeten iir professor Henrik
Bruuns studie av fjArilsfaunan pA <in Houtskiir i
Abo skiirgArd. Studien omfattar aren 1954 till
1989. Varje sommar under denna ansenliga peri-
od har frirfattaren tillbringat pA Houtskiir. Till
yttermera visso har han dessutom gitt igenom
fAngsten i sina fyra ljusfiillor efter varje natt
under hela sAsongen (maj-september) - en syn-
nerligen imponerande prestation. Vissa delar av
resultaten och observationerna som gjorts under
arbetets glng ar publicerade separat, dessa arbe-
ten redovisas alla i referenslistan.

Houtskiir iir den viistligaste utposten i en rad
stcirre oar som striicker sig ut frAn det finska fast-
landet. Viister om Houtskiir iir det i stort sett
oppet hav tinda till Aland. Detta medfcir att
Houtskiir tillhor den intressanta zon som utg<ir
brytpunkten mellan svensk och finsk fauna. Fcir
den faunistiskt intresserade lepidopterologen
flnns det diirfor en hel del vtirdefull information
att begrunda.

Boken, eller kanske snarare hiiftet, iir upplagd
som en vetenskaplig uppsats med inledning,
material och metoder, resultat och sedan en dis-
kussion. Flertalet resultat 6r Sven redovisade
med hjiilp av flgurer och tabeller, i ett appendix
redovisas alla funna arter.

Materialdelen bcirjar med en genomgAng av de
fiilltyper och metoder som anvdnts. Jag tycker att
det hade varit bra om forfattaren hade diskuterat
inverkan av fiillornas typ och placering pA fingst-
resultatet, siirskilt med tanke pA att tvi fiillor
bytts ut under studiens ging. I och for sig har
detta delvis diskuterats i en tidigare publikation
som fcirfattaren refererar till, men det hade varit
p6 sin plats om atminstone denna information
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Niista kapitel dr en smula spektakuliirt och
siikerligen mycket kontroversiellt. H2ir tar fcirfat-
taren upp Tjernobyl katastrofen (25-26 april
1986) och de konsekvenser den flck p6 Houtskiirs
fjiirilsfauna. Enligt de hiir redovisade resultaten
sA halverades miingden infingade djur 1986 jZim-

fort med de tre fciregAende 6ren. I maj - juni note-
rades inget onormalt, men i juli minskade antalet
f6ngade individer till hiilften och i augusti till en
tredjedel jiimftirt med 6ren innan. Resten av
sdsongen 1986 blev iiven den individfattig. Som
fcirklaring anger fcirfattaren att nedfallet av giftigt
och radioaktivt stoft har fcirgiftat/skadat/dodat en
stor del av de larver som har sin friimsta tillviixt-
period under viren och forsommaren. De arter
som flyger tidigt pA siisongen overvintrar som
puppor eller fullvuxna larver och drabbas sAledes
inte tillniirmelsevis i samma omfattning. N2ir jag
forst hcirde talas om minskningen i antalet fjarilar
pi Houtskiir och Professor Bruuns koppling till
Tjernobylolyckan blev jag mycket skeptisk. Dels
for att vi inte i Sverige kunde notera nAgon pAtag-
lig nedging av fjiirilsnumeriiren under 1986, dels
fcir att jag frAn b<irjan hade uppfattat att Bruun
menade att det var strAlningen som var orsak till
foriindringen. Att den uppmatta strfllningsinten-
siteten skulle leda till s& snabba och dramatiska
fcirindringar fann jag svart att tro pi. I boken
framgir det dock, som ovan niimnts, att forfatta-
ren kopplar nedfallet av nukleiirt stoft frln Tjer-
nobyl till den noterade nedgAngen. Detta kan
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ocksA ftirklara skillnaderna mellan Houtskiir och
G2ivletrakten. I Sverige kom det kraftigaste ned-
fallet i samband med regnskurar, vilket ledde till
att mindre miingder torrt stoft hamnade hZir. Diir-
fcir tycker jag att det ar lattare att leta sig overty-
gas av Bruuns resonemang efter att ha sett hans
resultat och kommentarer i boken.

Tyviirr inf<ill en mycket kall sommar direkt
efter Tjernobylsommaren 1986, vilket gtir det
svirt att separera fcirorenings- och de eventuella
strilningseffekterna frAn viidereffekter. Helt
klart iir dock att sommaren 1987 hade en mycket
skadlig inverkan pA mAnga fjiirilsarter. Enligt
Bruun uteblev vissa senflygande arter helt den
hcisten. Det totala antalet fingade djur for 1987

blev lika l6gt som 1986. Aven 1988 visar samma
l6ga individantal, medan en viss Sterhiimtning har
kunnat sk<injas de foljande Aren. Dessa observa-
tioner stdmmer helt <iverens med vad som kunde
iakttas i Syd- och Mellansverige

I den avslutande diskussionen tar forfattaren
upp de tidigare redovisade resultaten och drar
vissa konklusioner om deras betydelse. Genom-
g6ende iir professor Bruun forsiktig i sina slutsat-
ser. Helhetsintrycket av boken ar att det ligger ett
oerh<irt arbete bakom insamlandet av materialet
och att det for den intresserade finns en hel del
viirdefullt att inhiimta i denna skrift.

Nils Ryrholm

Fyndinfonnation om dkervindesviirmare iinskas
Under augusti och september 1992 forekom en

mycket stor inflygning av ikervindesviirmaren
(Agrius convolvuli) till Skandinavien. Jag iir in-
tresserad av information (ort, datum och giirna
ungefdrlig tid) 6ver alla fynd som gjorts, utom de

som redan rapporterats antingen till Henrik Lind

t2

eller Goran Palmqvist. Fynden kommer sedan

att sammanstdllas och publiceras.
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