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kreta ftirslag pA utformandet av rika dagfjiirilsbio-
toper i tetortsniira miljtier, snarare lin de allmiinna
tips som nu ges. Den stora informationsmiingd
som ryms i tabellema, blir nu svtrhanterlig. A an-
dra sidan liimnar ju detta ett generdst spelrum At

ldsarens fantasi att skapa ohiimmat. Fcirfattaren
verkar onekligen intresserad av och kunnig i sitt
emne. Att sakinnehAllet om fjiirilarna stAmmer

borgar ocksfl Per Douwes fcir, som bistfltt med in-
formation om dessa och deras livsvillkor.

Ett stort minus med boken iir dess billiga och

kolossalt trista layout. Man har helt enkelt tagit
svartvita kopior pt exempel pA fjerilar, larver och

landskap ur gamla klassiska fjiirilsmtlares bcicker

och annan gammal litteratur, och hoppats att de

frAn biirjan mycket sjiilfulla bildema ska leva vi-
dare ocksi i denna bok. Tyviirr har de inte civerlevt
flytten. Det blir helt enkelt en besynnerlig kontrast
mellan den strikt sakliga och praktiskt inriktade

Recension

texten och de frAn b<irjan s[ poetiska bildema.
Tveklcist hade man vunnit pl att anviinda fotogra-
fier. Fcirmodligen Ir det anvAnda greppet en kom-
promiss fcir att reducera tryckkostnadema, och det
iir onekligen bettre an inga bilder alls. Man fcir-
undras likviil dver att finansiiiren, Byggforsk-
ningsrAdet, inte satsat pA fotografier eftersom just
denna bok - som mdste entusiasmera fcir att tjiina
sitt syfte - skulle ha vunnit sA oerhcirt mycket.
Viilbehtivligt hade ocksA varit bildexempel, i nd-
gon form, pA rika dagfjiirilsbiotoper.

Men iiven om boken i vissa avseenden [r nlgot
mager, iir den ensam i sitt slag i Sverige, och som
sAdan en lovviird isbrytare. Kommunekologer,
parkansvariga samt fjiirilsviinner: kcip och anviind
den.

Sven-Ake Berglind

Nytt standardverk tiver Europas kapuschongflyn

Ronkay, G. & Ronkay,L. 1994. Noctuidae
Europaeae vol. 6: Cucullinae 1. Entomolo-
gical Press, SorO. 282 s. inkl. 10 fiirg-
planscher och 98 genitalplanscher i svartvitt i
format 280x2I0 mm. ISBN 87 -89430-03 -4.

Pris 680DKK exkl. postavgifter. Boken kan
bestiillas genom Apollo Books, Kirkeby
Sand 19, DK-5771 StenstruP, Danmark,
som ger l|vo rabatt vid abonnemang pe
"Noctuidae Europaeae".

I denna, den tredje volymen som utgivits i serien
"Noctuidae Europaeae" presenteras kapuschong-

flyna tillhcirande tiversliiktet Cucullini. Utseende-

miissigt dr dessa flyn typiska och liitta att skilja
frAn andra nattflygrupper. Fdrfattarna, dvs brci-

derna Ronkay, har efter flera irs studier och revi-
sioner av den palearktiska faunan, sammanstiillt
de senaste taxonomiska resultaten. Som en ftiljd
av detta publiceras en "checklist" omfattande de

146 arter och i fcirekommande fall underarter som

iir kiinda frAn Palearktis.
Inledningsvis diskuteras ocksi fylogeni och

zoogeografiska problem hos underfamiljen Cu-

cullinae. Sl:iktet Cucullia representeras av tvA ut-
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vecklingslinjer. I Palearktis representeras den ena
linjen av undersliiktet Cucullia och den andra lin-
jen av undersliiktena Sharacucullia (de gulaktiga
arterna) och Calocucul/ia (endast en art). Boken
behandlar sedan de 60 arter Cucullia som iir funna
i Europa; u.sl. Cucullia (47 arter), Sharacucullia
(12 arter) och Calocucullia (l ara). Av dessa iir l6
arter antrdffade i Sverige: Cucullia (13 arter) och
Sharacuc ullia (3 arter).

Artbeskrivningama iir noggranna och komplet-
teras p[ ett utmiirkt s[tt med tiversiktliga kartor
som visar utbredningen i Europa. Fjiirils-
planschema i fiirg iir liksom tidigare av mycket
hdg klass och visar som regel ett flertal exempel
av varje art. Dessutom avbildas ca hdlften av de
behandlade arternas larver ocksi i ftirg. Avslut-
ningsvis visas bAda kcinens genitalier.

Det skall segas att boken iir mycket vtilskriven
och med stor auktoritet. Det framglr tydligt att
fijrfattarna tir de ledande specialisterna pA denna
svAra grupp, med en god tiverblick av den Paleark-
tiska faunan. NiirstAende arter och bestdmnings-
problem diskuteras inglende. MAnga arter av ka-
puschongflyna er mycket lika och svAra att skilja
At. Inom tex Sharacucullia sA, iir den i boken
nybeskrivna S. gozmanyi fcirvillande lik S. scrop-
hulariae utseendemiissigt och i genitaliema. Lar-
vema diiremot visar pA tydliga skillnader. Artema
fcirekommer sympatriskt mer. gozmanyi flyger ca
3 veckor tidigare. Det dr utmiirkt att larvbilder ta-
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gits med, dels fdr att ge en mer fullstlindig fram-
stiillning dver artemas utvecklingsstadier men
ocksA fcir att underletta identifieringen. Detta har
siirskilt stor betydelse dA en del arter iir ytterst
svAra att finna som imagines men liittare att finna
som larver.

Genitaliebilderna iir stora och tydliga. En viss
kritik mlste iindA framf<iras. Det giiller den ut-
blAsta vesican med sin llga divertikel som niir den
avbildas alltid borde ritas i vdtska innan inglut-
ningen. I flera avbildningar syns det att diver-
tikeln iir kliimd it sidan i preparatet. I nAgra fall
har liven genitalier av niirstlende arter, i svAra art-
grupper, frAn Palearktis men ej fcirekommande i
Europa tagits med.

Som standardverk civer Europas C ucullia-arter
kommer boken att ha sin givna plats fiir lAng tid
framtiver. Aven om de flesta behandlade artema
har en mer sydlig-sydostlig utbredning i Europa
visar viil de dverraskande fynden av Cucullia
boryphora, en sydostlig steppart, i Sverige vflren
1993 pL ncidvdndigheten av arbeten som tiicker in
stcirre faunaomriden. Boken kan varmt rekom-
menderas och fcirviintningama pA volym II av --
Cucullinae, som iir planerad att komma ut i [r, iir
stora.

Gdran Palmqvist

Per Inge Persson - en minnesteckning
Per Inge Persson avled den 26maj i Ar i en Alder av
65 Ar. Trots att han under senare er drabbats av
olika allvarliga hdlsoproblem, kom diidsbudet
oviintat. Under ett telefonsamtal nAgra veckor ftire
sin bortgAng andades han en viss fdrtriistan fiir
den niirmaste framtiden.

Per Inge Persson fdddes i Lund den 30 septem-
ber 1929. Han tog studenten i Lund 1949, blev fil.
kand. vid universitetet diirstiides 1957 och fil. lic.
1958 pl en avhandling om vissa borrflugors bio-
logi och morfologi. Mellan l95l och 1959 tjiinst-
glorde han som amanuens och assistent pe ento-
mologiska avdelningen vid lundauniversitetets
zoologiska institution. 1959 plbtirjade han en mer
omfattande ekologisk-produktionsbiologisk un-
derstikning civer bottenfaunan i MtirrumsAn i Ble-
kinge. Trots framskridna bearbetningar fiirblev
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stcirsta delarna av resultaten beklagligt nog opu-
blicerade. Under 60-talet togs hans kunnande i
detta sammanhang i ansprAk i samband med un-
derscikningar av Riksmuseets dAvarande biocid-
grupp rrirande ackumulationen av kvicksilver i
olika organismer i vattenmiljcier.

Per Inge kom till Naturhistoriska riksmuseets
entomologiska avdelning 1964 och innehade frAn
1970 till sin sjukpensionering 1992 befattning
som l:e intendent. Han var en allmiint omvittnat
viinlig och hjiilpsam person med stillsam humor.
En stor del av sin tid iignade han lt den omfattande
internationella utltningsverksam!eten som flvilar
den entomologiska sektionen. Atskilliga iir de
specialister viirlden civer som har Per Inge att
tacka fdr att material av olika insekts- och spindel-
djursgrupper i sektionens samlingar glorts till-


