
Ent. Tidskr. 114 (1993) Recension

siocampidae, Saturnidae och Endromidae) och
Geometroidea (familjerna Drepanidae och
Thyatiridae). Artbeskrivningarna innehAller den
sedvanliga informationen sisom vetenskapligt
och engelskt namn, synonymer, typlokal och lit-
teraturreferens, beskrivning av imagon (med
fdrgillustrationer), livshistoria med beskrivning
av dgg, larv och puppa, och utbredningskarta.
Boken innehiller totalt ca. 200 litteraturreferen-
ser. Avslutningsvis iterfinnes index f<ir de engel-
ska och latinska namnen pi fjiirilsarterna och de-
ras vdrdvixter.

Liksom tidigare volymer i serien, dr iiven den-
na av h<ig kvalitet och ger lesaren mycket intres-
sant information. Emellertid kan man inte bortse
frAn smdrre brister. Larverna kommer dessvdrre
att behandlas i en separat volym, vilket iir spe-
ciellt sorgligt med tanke pi de vackra och mAnga
ginger spektakuldra Bombycoidea-larverna. Dis-
positionen av bokseriens innehill pi olika delvo-
lymer iir ibland inte den allra biista, t.ex. kunde
civerfamiljen Geometroidea behandlats inom ett
band och inte delats upp pa tvi band. Dessutom
frirefaller det litet underligt att bokens huvuddel
(Bombycoidea och Geometroidea) utg6r en
mindre del av innehillet. Bortsett frAn dessa kla-
gomAl av mindre dignitet, kommer detta band att
vara av stort intresse fcir oss i Norden. Dessutom
rikar priset vara acceptabelt.

Ulf Carlberg

Om spinnarfjiirilar pi de brittiska tiarna

Emmet, A. M. & Heath, J. (red.). 1991.
The Moths and Butterflies of Great Britain
and lreland, vol 7, part 2, Lasiocampidae -
Thyatiridae. Harley Books (Colchester,
UK). 440 sidor, 8 fiirgplanscher, 8 svartvita
illustrationer, 28 kartor. Format: 20x25
cm. Inbunden, ISBN 0-946589-26-7, pris
55:- GBP.

Den ir 1976 pibtirjade serien The Moths and
Butterflies of Great Britain and lreland har nu
nAtt fram till den sjiitte publicerade volymen.
Bokserien har stort intresse for oss i Skandina-
vien di vir fauna uppvisar stora likheter med
faunan pi de brittiska 6arna. Utover att enbart
vara en bestiimningsbok, har alla volymer olika
speciella kapitel med skiftande innehill.

I ett inledande specialkapitel behandlas pro-
blem och nya framsteg inom klassificeringen av

ordningen Lepidoptera pfl h<igre taxonomisk ni-
v6. Dessutom beskrivs valet av viloplats och vilo-
beteende f<ir de vuxna djuren. Detta illustreras
med fyra fiirgplanscher och med 64 olika exem-
pel. Huvuddelen av boken bestir av tabeller over
livscykeln och habitat fcir de ca. 2500 arterna av

brittiska Lepidoptera. Hdr Aterfinnes data sf,som

de olika utvecklingsstadiernas fdrekomst under
Aret, geografisk utbredning, habitat, flygperiod,
fodoviixt f<ir larverna samt allmiinna anmdrk-
ningar. Den mindre, systematiska delen behand-
lar civerfamiljerna Bombycoidea (familjerna La-

Naturviirden i det tistgiitska eklandskapet

Antonsson, K. & Wadstein, M. 1991. Ek-
landskapet - En inventering av hagar och
livskogar i eklandskapet S om Linkoping.
Liinsstyrelsen i Ostergotlands liin 1991.
496 s. Illustrerad med svart/vita foton,
teckningar och kartor. Rapporten kan be-
stdllas frin Ldnsstyrelsen i Ostergotlands
liin, Miljovirdsenheten, 581 86 Linkoping.
Tel 013-196000. Pris 100 kr.

I denna inventeringspresentation beskrivs 261

delomrf,den i det omviixlande ekdominerade
landskapet scider om Linkciping. Angsmarker,
hagmarker och ltivskogar till en sammanlagd
areal av 2650 hektar omfattas av arbetet. Pi ett
unikt satt tar denna inventering upp bide kiirl-
vdxter, lavar, mossor, svampar och insekter
(framforallt vedlevande skalbaggar). Andring i
markanvAndning under det senaste seklet be-
skrivs civersiktligt. Minskad hiivd tillsammans
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med igenvdxning, plantering av gran samt bort-
sttidande av d<id ved ses som de allvarligaste ho-

ten mot eklandskapets naturvdrden. Flera karak-
teristiska och hotade arter beskrivs, alltid med
bilder. Till grund for insektsinventeringen ligger
dels en sammanstdllning av tidigare fynd utford
av entomologiska frireningen i Ostergotland, dels

material som insamlats med fdnsterfiillor av Kjell
Antonsson under en sdsong. Arter som trum-
griishoppa, dirgriisfjiiril och liiderbagge har sina
hemvist i omridet. Nigra intressanta fynd av

gaddsteklar och parasitsteklar redovisas dven.
Detta arbete kan siigas fylla tvi syften. Dels

avgriinsar och rangordnar det de omriden som
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dnnu har ett naturskyddsviirde, till gagn for de

myndigheter som skall besluta om eklandskapets
framtid. Men kanske intressantare och mera in-
novativt lyfter det fram de stora naturvarden som

finns i denna miljo pn ett foredomligt siitt. De
minga artpresentationerna utgcir viirdefull kun-
skap for alla som vill jobba med naturinvente-
ringar i lcivskogar samt dngs- och hagmarker. Att
sedan inte de 261 omridena redovisas med sepa-

rata artlistor iir fcirstiligt. DA hade arbetet tagit
10 ir till och blivit 10 glnger sA tjockt!

Lars-Ove Wikars

Ijiirde Svenska

ENTOMOLOGMOTET
Entomologiska Siillskapet i Lund inbju-
der till Fjiirde Svenska Entomologmotet
och irsstdmma fdr Sveriges Entomolo-
giska Fcirening i Revinge, 2 mil oster om
Lund,23-25 juli 1993.

Prelimindrt program:

Fredag 23 juli: Mottagning med kviillsfika.

Liirdag A inli: Ftirmiddag irsstdmma och
ddrefter foredrag som inleds med en bildsvit
om skinska insekter av Ake Sandhall. Delta-
gare inbjuds att hilla korta anforanden pi 15-
20 minuter.
Eftermiddag/kviill exkursioner pi Revinge-
fdltet.

Siindag 25 juli: Exkursioner till intressanta in-
sektslokaler i Skine.

Logi och mat kommer att ordnas pi Revinge-
hed till humant pris. Ett mer detaljerat pro-
gram och anmiilningsblankett skickas ut till
lokalf6reningarna.

Intresserade kan ocksi ta kontakt direkt
med Per Douwes (ordf.) 046-109582a -

51313h eller Olle Hammarstedt (sekr.) 046-
58506 f<ir ndrmare information och erh6l-
lande av anmiilningsblanketter.

HJARTLIGT VALKOMMEN!

(Klarliiggande: M6tet i Gdteborg 1991 var det22:a
Nordiska Entomologmdtet, mdtet i Vindeln 1992

del tredje Svenska Entomologmtitet.)

Revingehed, Skdne.
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