
Ny bok om småfj ärilar 

För nio år sedan publi cerades Field Guide to the Moths of Great 
Britain and !reland som snabbt blev ett standardverk inom området, 
inte minst tack vare Ri chard Lewingtons utsökta illustrati oner. Nu 
har British Wildli fe Publi shing gett ut ett efterlängtat komplement 
till den boken, "Field Gitide to the Micro Moths ofGreat Brita in and 
lreland". Förfa ttare är Phil Sterling och Mark Parsons, illustratör är 
också den här gången Richard Lewington. 
Boken omfattar 416 sidor och täcker I 033 av de 1627 arter småfjäri tar 
som är kända frå n området och är a ll tså inte full ständ ig. Det är dock 
knappast någon större nac kdel eftersom urvalet av arter verkar vara 
ganska representat ivt och all a familj er är representerade med typiska 
a1ter. Boken inleds med en översikt över o li ka småfjär il ars anatomi 
och typiska viloställn ingar. Inledningen fö lj av en illustrerad nyc kel 
till de 17 överfa miljer som boken täcker och en snabbguide till a lla 
de 45 fa milj erna. 
Huvuddelen av boken utgörs av koncisa attbeskri vningar som 
innehå ller uppgifter om bl.a. a1tkaraktärer, storl ek , fl ygtid, 
värdväxter och ev. fö rväx lingsa1ter. Många av beskr ivningarna är 
också illustrerade med färgfotografie r av vuxna indi vider, larver, 
bladminor etc . Som komplement till a1tfö1teckningen fi nns 58 
fä rgplanscher med Ri chard Lewingtons natu1trogna och deta ljrika 
illustrati oner. Tota lt är 927 av bokens arter illustrerade. 
Boken avs lutas med en rikt illustrerad introduktion till 
genital preparering. Sammanfattningsv is kan man konstatera att den 
här efterlängtade boken fy ller en lucka och verkar fungera bra även 
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fö r svenska förhå ll anden. Författarna har sagt att om den här boken få r ett pos iti vt mottagande kan de tänka s ig att 
ge ut en kompletterande vo lym som täcker de arter som utelämnats. Man kan bara hoppas att det blir så. Jag kan 
varmt rekommendera boken till a lla som är intresserade av området, både nybö1jare och de som kommi t en bit på 
väg. Vad j ag har kunnat se fi nns boken att köpa hos samtliga större internetbokhandlare. 
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