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F6rfattarna beskriver 125 Lycaenid_arter frin Sydafrika uppsplittrade pl ll slikten.
Varie artbeskrivning innehaller larvens naringsvixt, flygtid, utbredning, igg, larv samt
puppa. Planscherna ir handkolererade och visar fjirilarnas Over―  och undersida, igget,
de olika larvstadierna, puppan, larvens huvudkapsel samt speciella karaktirer pa vissa
av larvens segment. I slutet av boken refererar fёrfattarna till en lang litteraturf6rteck‐
ning.

Varje Iン ycaenid‐ art beskrivs ytterst noggrant Och planscherna ar mycket vilgjOrda.
Ijycαθna crarft・f beskrivs som ny art fran steynsburg, Sydafrika. Den enda kritiska syn―
punkt sOm kan liggas pi boken ir att den saknar bestimningstabeller, varfё r det kan
llppsta problen.di lnan vill bcstimllla ntirstiende arter efter planscherna.

BERT GusTAVSSON

HIGGINS,L G &RILEY, N.D.Europas Fjirilar,Dagfjarilar一 En Filthandbok 11lu―
strerad av BRIAN HARGREAVES. SVensk bearbetning av PER DouwES ―― Allnqvist &
ヽヽアiksell, 1971.

Det engelska originalet till denna bok utkonl i London 1970 mcd titein A Fjι ′ご GIIid`
ο′ riι  B“ frar′ rfas 。′ Brifα in αnd EIIrο ノθ・ Den nu fOrcliggande svenska bearbetningen
f61jer i huvudsak det engelska originalet, med en del kompletterillgar vad betriffar den
nordiska faunan.

FOr alla som intresserar sig fbr mer in sin egen natiOnena fauna maste savil origi―
nalet son■ den svenska bearbeiningen kinnas mycket vilkomna, まven om omradct f6r
bOckerna stannar vid ryska gransen, di nagra verk sOm tacker Europas fjarilar ej ut―
konlnlit sedan aren omkring 1910 och solll i belysning av var nhrvarande kinnedom ir
starkt f6raldrade

Den svenska bearbeiningen inleds med en kortfattad ёversikt 6ver fjirilars utseende,
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■prin■ erade stil.

Efter en artfё rteckning och en karta ёver dct behandlade geografiska omradet fё ljer

dell systcnlatiska delen med beskrivningar Sasom framhlllits i f6rordet, har f6r en bok
av detta fornlat endast 》de viktibCare, tydligt skilda》 underartcrna kunnat medtagas. Av
dcssa llar f6r t、 l angivits att de kanske utg6r skilda arter. Ett dussin av de 6vriga nled‐
tagna underarterna betraktas av flera cntomOloger soll■  sjllVStindiga arter, utan att nagOt
hirom nimnts i texten. I ett stort antal nlonograriska arbeten finns dessutom behandlade
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matiska arter upptagits sOm gOda arter,varav tvi med anmirkningar Onl tvivelaktigheten
Alla ligre systematiska kategOrier har l)etecknats med termen form. Dessa begrinsllingar
har naturli.・ tvis sina nackkdelar fё r alla som cfterstrivar en nler a1lomfattande kinne―
dom och har i nagra fall lett ti1l oklarheter, son■ t.ex.hos Lα sfο121ttα ια lnαOra,dar taxOnet
αdrasια i tcxten bctraktas sonl form av Lasiο nlmara rrlαιrα ntα arα, medan det i bildf6r―
klaringen angivits sOm en underart av Lasfο 121″1``frt ■lrtara. Oklarheten finns dock redan
i det engelska originalet. Sedan bё r inan kanske beundra den drastiska atgirden att ej
ange nagOn enda underart f6r Parnassilts αρο′fο , av vilken ett Otal linderarter blivit be―
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skrivna, som fё rvisso ci alla ir sidana. Dessa fOrhillanden reflekterar f6rfattarnas
outtalade lsikter och har patalats f6r att framhana vilka vida filt som star 6ppna f6r
fortsatta systematiska och genetiska undersё kningar.

Efter den systematiska delen f61jer en kort litteraturf6rteckning och en serie mycket
trevliga sma kartor, pl vilka den geOgrafiska utbredningen i stort angivits fё r samtliga
i texten anf6rda arter. Denna kartserie utg6r kanske den mest efterlingtade delen av
boken l nagra fl och litt kontrollerbara fall har dock fel kunnat konstateras, sisom
fOr ″αmθαris IIIcinα , fёr vilken utbredningen i Sverige helt saknas, dir den dock f6re―
kominer anda upp till NIilardalen, trots att enligt litteraturfё rteckningen prickkartorna l
Nordstrё ms Dι  FannosI‐αndisA・ α Dα 9ノノdrifαrnas r7ι bredning fёrelegat fOrfattarna sonl
underlag.I den systematiska delen har dock fOrekomsten i Svcrige uppgivits.

De interfolierade firgplanscherna, tydligen efter handmalade original, aterger alla i
boken upptagna fjarilar, sav■ l arter son■  underarter. Bilderna ir av hё g kvalitet och
】nycket naturtrogna nled sina nljuka konturer och nistan ёverlag korrekta firger, utonl
hos nagra lycenider, dir de violetta fargerna fatt en vil kraftig dragning at lila, uppen―
barligen vid tryckningen. Av utryminesskal har endast en bild per art ener underart och
k6n kunnat medtagas,vilket sikert konlmer att f6rsvara bestimningen av de n■ cst variabla
arterna.

Den svenska bearbetningen avslutas nlcd ett register 6ver de latinska namnen i bok‐
stavsordnillg, vilket far anses vara en stor fbrdel framfё ■ originalets register i slikt‐
ordning.

Denna mycket trevliga handbOk borde pryda varje naturintresserads bol《 hylla och
finnas i varje fjirilssallllares resviska,bara lisaren inser dess begrinsningar.
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