Ent. Tidskr. 120 (1999)

Göran Palmqvist
Besancon

N.

1994. Intressanta fynd av storfjärilar
(Macrolepidoptera) i Sverige 1993. - Ent. Tidskr.
I l5 (l -2'):37-44.
Ryrholm, N. 1995. Intressanta fynd av storfjärilar
(Macrolepidoptera) i Sverige 1994. - Ent. Tidskr.

Ryrholm,

ll6(l-2):31-45.

Ryrholm, N.& Ohlsson, A. 1998. Intressanta fynd av
fjällfjärilar i Sverige 1997. - Ent. Tidskr. I l9 (l):

4t-45.

Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 1999. Intressanta fynd av
fjällf.yärilar i Sverige 1998. - Ent. Tidskr. 120 (l-

2):43-53.

Svensson, I. & Palmqvist, G. 1990. Förteckning över
svenska fj ärilsnamn. Stockhol m (Naturhi stori ska

Riksmuseet & Entomologiska Föreningen).
Svensson, I., Elmquist, H., Gustafsson, B., Hellberg,
H., Imby, L. & Palmqvist, G. 1994. Catalogus
Lepidopterorum Sueciae. Stockholm (Naturhisto-

riska Riksmuseet & Entomologiska Föreningen).

Tolman, T.

Britain

& Lewington, R. i997. Butterflies

&

of

Europe. Collins Field Guide. Harper

Collins Publishers.
Wedelin, M. 1998. Tre för Sverige nya storfiärilar
(Macrolepidoptera) funna i Falsterbo. - Ent.
Tidskr. 119 (l): 29- 34.
Wiklund, C. I9ll. Oviposition, feeding and spatial
separation of breeding and foraging habitats in a
population of Leptidea sinapis (Lepidoptera). Oikos 28: 56-68. Copenhagen.

En bok om Siciliens klubbhornsbaggar - Pselaphidae
Sabella, G. 1998. Pselafidi di Sicilia.
Museo Regionale di Scienze Naturali,
Via Giolrttr, 36,I- 10123 Torino, Italien.
415s. ISBN 88-86041-21-l . Pris 140
000 Lire + porto.

Pselafidi

di Sicilia

Den här boken behandlar Siciliens klubbhornsbaggar och baserar sig på författarens egna insamlingar under mer än l5 års fältstudier samt
revision av tillgängligt museimaterial. Antalet
arter funna på Sicilien uppgår härmed till 82 fördelade på 30 olika släkten. Av dessa dr 12 arter
och 17 släkten representerade i den svenska fau-

(jiorqio Srbelld

nan.

Boken är skriven på italienska med en kortfattad sammanfattning på engelska. Bestämningsnycklar finns till tribus, släkten och arter,
och dessa är skrivna både på italienska och på
engelska. Varje släkte är illustrerat med en förenklad habitusbild och i många fall har svårskilda arter illustrerats med teckningar av genitalierna eller andra viktiga artkaraktärer på tergiter
eller sterniter.
För varje art finns en bibliografi med referenser till originalbeskrivningar samt arbeten där
sicilianska fynd omnämns, en lista på alla kända
fynd samt en prickkarta, som visar dessa fynd.
I ett kapitel (endast på italienska) diskuteras
den sicilianska Pselaphid-faunans sammansättning och biogeografi. Boken avslutas förutom
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av den obligatoriska litteraturlistan med ett bildgalleri om ett 40-tal färgbilder som visar olika

naturtyper på Sicilien. Tyvärr är bildtexterna endast på italienska.
För svenska skalbaggssamlare är väl den här
boken av mindre intresse men för de som även
samlar material från Medelhavsområdet kan bo-

ken vara intressant med många habitusbilder
och bestämningsnycklar på engelska.
Roy Danielsson

