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Nytt om malfjärilar från de brittiska öarna

Emmet, A. M. (Ed.).1991. The Moths ond
Butterflies of Great Britain and lreland,
vol. 3, Yponomeutidae - Elachistidae. Hat-
ley Books (Colchester, UK). 452 sidor, 11

färgplanscher, 8 svartvita planscher, 109

svartvita illustrationer, 3 tabeller. 240 kar-
tor. Format: 20 x 25 cm. Inbunden, ISBN
0-945689-43-1, pris 10 GBP; Häftad,
ISBN 0-946589-56-9, Pris 37,50 GBP.

Efter en längre tids uppehåll sedan utgivandet
1991 av föregående volym i serienThe Moths and

Butterlies oJ Great Britain and lreland (se recen-

sion i Ent. Tidskr. 114: 61) har man nu äntligen
kommit till volym 3 om malfjärilarna, som utgör

den sjunde utgivna delen. Det inledande special-

kapitlet är författat av D.J.L. Agassiz och behand-

lar det fascinerande ämnet om invandring av fjäri-
lar till de Brittiska öarna. Det tar upp olika aspek-

ter av ämnet såsom allmänna fakta om invandring
och spridning av växter och djur, olika bakomlig-
gande orsaker till invandring av fjärilar, olika
spridningsmönster, spridningstakt och etablering'
samt fiamtida arter man kan förvänta sig vandra

in till de brittiska öarna. Den systematiska delen är

författad av D.J.L. Agassiz, H.C.J. Godfray, P.H.

Sterling, A.E. Emmet, J.R. Langmaid, K.P B1and,

M.F.V. Corley och J. Rozowski. Följande taxa

inom malfjärilarna avhandlas i separata kapitel:
Yponomeutidae, Epterminiidae, Schreckenstei-

Recension

niidae, Coleophoridae och Elachistidae. Artbe-

skrivningarna innehåller de sedvanliga uppgif-

terna, såsom vetenskapiigt och engelskt namn, sy-

nonymer, typlokal och litteraturreferens, detalje-
rade beskrivningar av de olika stadierna, livshisto-
ria och utbredningskartor. Artbeskrivningarna åt-

följs i de flesta fall av färgillustrationer av de vux-

na fjärilarna och svartvita detaljillustrationer av

de hanliga och honliga genitalieorganen, samt i
vissa fall även detaljillustrationer av larvskinn,
puppskal och huvudet hos de vuxna djuren. Bo-

ken innehåller totalt ca 410 litteraturreferenser.
Avslutningsvis finns index för de vetenskapliga
namnen på fjärilarna och deras värdväxter.

Liksom tidigare volymer i serien håller denna

en hög kvalitet och ger läsaren mycket intressant

och värdefull information. Planschverken är små

konstverk i sig. Det är trevligt att se att det i dessa

ekonomiska åtstramningstider numera finns en

billigare häftad version, även om den inbundna är

synnerligen prisvärd. Sammanfattningsvis kan

boken rekommenderas till den som är intresserad

av dessa fjärilar eller redan tidigare är ägare till
tidigare utkomna delar i serien. Vidare kan man

hoppas att vi inte behöver vänta al1tför länge på de

återstående fem volymerna, även om den om lar-
verna bara tycks befinna sig på "prospektgrund".

Trots allt så påbörjades utgivandet av serien för
snart 20 år sedan (se Ent. Tidskr. 99: 108)!

Ulf Carlberg

Till salu
Insektslådor:
1500 kr.

10 st aluminiumlådor i stativ. Pris: Åke LindeLa*, rct. 018-311222 (hem), 018

67 23 37 (ctrb.).
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