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en liten″ッ″Ciα‐arbetare och det torde vara latt

att brbisc henne i my1lret i ett″ ッ″″たα‐bO・

SJb′レ′α‐hOnan ar dOck nagot uusare och har
bredare  menankrOpp.  Vid  en  noggrannare
granskning ar det en rad detaber sOm skilier,

bla har SJb′レ′α‐honan det br parasitiska
Myrmicinac karakteristiska ventrala utskottet
pa postpetiolus.

Recenslon
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sar. yoたたosθ′ 1. Otava, Heisingfors 1977. 255

sidor,darav 18 helsidesplanscher.

Finland hyser numera den aktivaste ttarilsam_

larskaran i Norden.De manatliga m6tena i Fin‐

lands Lepidopterologiska Sallskap sanllar i snitt

ёver 100 medlemmar och i inget annat nordiskt

land fangas f.n. sa manga br iandet nya stortta‐

rilar som i Finland.Detta utbredda ttarilsamlan‐

de i Finland ar egentligen brvanande med tanke

pl att det inte rlnns nagon modern Htteratur

6ver den finska fJarilfaunan, Detta har ocksa
kants sOm cn stor brist och man har darfё r

beslutat gё ra en handbokseric,dari brsta hand
nattflyn och mttare kommer att behandlas.

Den f6religgande boken ar den forsta delen i

denna serie och behandlar ungeぬ r halften(182

arter)av de flnska nattflyna,nanlligen underfa‐

mijerna Noctuinac Gordflyn etc), Hadeninac
och Cucun五nac. Tyvarr ar boken skriven pa
inska,men trots detta ar den intressant fё r den

icke rlnsksprakige lepidopterologen. I inled‐
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ningen fbrklaras pa svenska och engelska tex‐

tens uppstalining och vissa symbolers betydelse

sa att vingbredd, utbredning, abundans‐ fre‐

kvens,flygtid och naringSVaxt kan utlasas.var‐
je art behandlas i ett textavsnitt, dar ocksa ut_

bredningen visas pa en karta 6ver Finland. Fё r

svarbestamda arter underlattas identirleringen

av utmarkta teckningar av genitalklaffen ochノ el‐

ler framvingen, dar det karakteristiska sarskilt

markerats. Samtliga arter ar fOtOgrarlskt avbil‐

dade i svart‐ vitt pa 18 planscher i siutet av bo‐

ken.Tyvttr ar dessa avbildningar genomgiende

br mёrka och fattiga pa gratoner. Ett plus ar

dock att det ar perfekta ttur sOm avbildas.

Ett sammanfattande omd6me ar att denna
bok trots planscherna tycks vara av h6g klass

(mina kunskaper i finska ar obefintliga, va面 ёr

jag inte kunnat gё ra en sarskilt ingaende be_

dёmning)och av intresse fё r de svenska sanlla―

re som intresserar sig lbr den flnska ttariraunan

(eXempelvis fё r de arter,som kan fbrvantas dy‐

ka upp i Sverige).
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