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Uppmuntrad av framgingen med "Nordens
milere" (miitarfjiirilarna) presenterar Peder
Skou nu en handbok om nordens nattflyn. Fcir
svenska forhAllanden har standardverket "Sven-
ska fjiirilar", utgiven 1935-41, fcirAldrats och iir
numera mycket dyr och svAr att komma civer i
antikvariaten. Diirf<ir har Gullanders "Nordens
nattflyn" frhn 1971 liinge varit den enda liittill-
giingliga handbok, som behandlat de svenska
nattflyna. De kortfattade uppgifterna i denna om
utbredning, f<irekomster och uppfattning om
arter har snabbt blivit inaktuella, en f6ljd av

intensifierad insamlingsverksamhet och forsk-
ning. Under den senaste 20-Arsperioden har t ex
18 for landet nya nattflyarter tillkommit, diir-
ibland flera s k systerarter. Dessutom har vissa

spinnarfjdrilar, tillh<irande sliiktena trflgspinnare,
pilspinnare, bAtspinnare och fotslApare, nu syste-
matiskt Aterfcirts till nattflyna. KAnnedomen om
mAnga arters biologi och ekologi har cikat. Det
har d6rfcir llinge i Sverige och Norden saknats en
modern nattflybok, som sammanfattar den nuva-
rande kunskapen.

"Nordens ugler" behandlar totalt 469 arter.
Varje art presenteras med fiirgbilder och beskri-
vande text. Fcir svirbestiimda arter finns svartvita
bilder, diir de yttre karaktiirerna pekas ut. Aven
en del genitaliebilder finns med. Diirefter foljer
arternas fdrekomster i samtliga nordiska liinder
samt kommentarer, kompletterade med kartor
ddr utbredningen prickats landskapsvis. Under

rubriken Levested beskrivs arternas habitat
ibland ocksA med bilder i svartvitt. Arternas flygi
tider anges ocksA. Slutligen fciljer en kort beskriv-
ning av biologin dvs larvernas levnadsslitt, vArd-
vAxter och uppgifter om hur och var fdrpuppning-
en sker. De flesta arternas larver dr dessutom
avbildade i svartvitt. Biologiavsnittet avslutas
med tips om hur imagines lattast insamlas t ex
med ljus eller lockbetning.

Skou har ej behandlat fciljande av Wallengren,
frAn mitten av 1800-talet anmiilda arter: Catocala
electa (Yieweg, 1790), C. elocata (Esper, 1788),
Acosmia caliginosa (Htibner, 7813), Xantholeuca
croceago (D & S, 1775), Xanthia fulvago (D & S,
1775) och Hecatera dysodea (D & S, 1775).Det
kan vtil vara riktigt att ej belasta boken med upp-
gifter om Aldre fynd som tidigare ifrAgasatts (ifr
Catalogus Lepidopterorum Sueciae 1987). Dare-
mot stliller jag mig mer tveksam till att inte pre-
sentera Diachrysis rurri (Kostrowicki, 1961), vil-
ken uppfattning man nu An mA ha om artens
beriittigande eller ej. I Sverige har arten accepte-
rats. En presentation och diskussion av D. chrysi-
trs-tatti-problematiken saknas dArfor. PA tavla 5:
44,45 har dock Skou varit framsynt och visar
exemplar av chrysitis som stiimmer val med tutti.
Skou har heller inte godkiint den frdn Norge
beskrivna Agrotis luehri Mentzer & Moberg,
1987. I det stora standardverket Noctuidae Euro-
paea vol 1 (1990) iir dock arten upptagen. Min
instiillning ar att en art ej skall utgA fdrrdn en arti-
kel publicerats, som visar oriktigheten av artbe-
skrivningen. Artfcirteckningen i <ivrigt iir helt up
to date. T o m de nyligen utredda artkomplexen
Noctua janthe - janthina och Euxoa tritici - crypta
iir behandlade. For det besviirliga artparct Diar-
sia rubi - florida visas genitalieskillnader f6r f<ir-
sta gAngen.

De mycket instruktiva och fcirstorade bilderna
pA vingarna i svartvitt iir till mycket god hjlilp vid
identifieringen av svArbestiimda arter. Men hos
arterna Autographa pulchrina (fig. 7a) och A.
buraetica (fig. 76) iir karaktdrerna i viss mAn rela-
tiva d v s metallflAcken, yttre tviirlinjen och w-
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skuggningen i yttre mellanfiiltet varierar. Fram-
vingarnas smalare form, den brungr6 fiirgtonen
och de gra tydligare vingfransarna hos buraetica
verkar vara de mest h6llbara karaktdrerna. Vissa
exemplar, siirskilt frAn Norrland, torde nog iindA
endast kunna bestdmmas sdkert genom genitalie-
undersrikning.

Fiirgbilderna iir av hcigsta klass med (som
regel) friischa fjiirilar avbildade. Niir ett sfl stort
arbete iir nedlagt pA att fi fram representativa
exemplar, borde ocksA bAda kcinen avbildas si
lAngt det nu iir mojligt. SA t ex avbildas tre hanar
av Agrotis cinerea medan den kcinsdimorfa honan
ej avbildas. Med fiirgbildernas hjiilp torde nog de
flesta bestiimningar lAta sig griras. Men de avbil-
dade Amphipoea crinanensis, tavla l4: 30-33, och
A. oculea, tavla 14: 34-37, kommer att valla pro-
blem. Hiir ifrigasiitts om inte nigra av exempla-
ren iir felbesttimda. Av de avbildade A.oculea
tycker jag endast 14: 35 iir helt typisk, 14: 36 ger
intryck av att vara A. fucosa. Av de fjiirilar som
anges vara A. crinanensrs tycker jag 14: 30 iir
mycket lik A. oculea. De exemplar som avbildats
av Amphipoed-arterna ar tyvarr inte kontrollera-
de genom genitalieundersokning. Men med hjiilp
av bokens genitaliebilder och artbeskrivande text
skall liisaren iindA kunna klara ut bestAmningarna
av dessa svara arter. Pi de ovriga bilderna har
endast ett fel hittats, niimligen Noctua janthe 32:
22,som anges vara en hane men ir en hona.

Utbredningskartorna iir utmarkta och ger
snabbt en civerblick av arternas nordiska utbred-
ning. Med tanke pi den enorma miingd utbred-
ningsuppgifter som sammanstiillts iir det fcirst6e-
ligt att det blivit enstaka fel pi prickkartorna. Om
man tar hiinsyn till det som iir publicerat t o m
1989 kan friljande tilliiggas: Amphipyra perflua
Go, Rusina ferruginea Je, Oligia versicolor Sm.
Mesapamea didyma (= secalella) So och Ys, Pho-
tedes pygmina Ly, Aporophyla lutulenta Gd.
Hadena albimacula Me, Noctua fimbriata An och
Yb, Spaelotis clandestina (= suecica) Ys, Xestia
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Iorezi (= sajana) Jd, X. xanthographa An och
Cerastis rubricosa Hr. Fcir Sympistis heliophila
strykes pricken frin Hr. Ytterligare nigra smAfel:
Anartomima sedescens skall vara A. secedens,
Polyobrya skall vara Poliobrya, i stycket om
utbredningen av Euxoa uitla i Sverige anges Fdr-
lcisa ligga i Bl, vilket skall vara Sm. Den anviinda
forkortningen for Dalarna borde vara Dr och inte
Da (jfr Catalogus Lepidopterorum Sueciae).

Vad giiller bokens biotop-habitat-bilder iir det
viil si att minga av dessa inte ger siirskilt mycket
information, men de fyller iind6 sin plats och liit-
tar upp textsidorna. Av utrymmesskiil har Skou
valt att inte beskriva larverna utan dessa presen-
teras enbart med svartvita bilder. Det iir synd pi
sA fina bilder att de inte iterges i fiirg men fcirst6-
eligt av kostnadssk2il. De flesta larvbilderna kan
iindfl siigas vara till stor hjiilp vid bestiimning av
flylarver, och de kan siikert inspirera fler att 2igna
sig 6t utvecklingsbiologi och fotodokumentation
av de olika utvecklingsstadierna.

PApekas kan ocksi att Nycteola siculana visst iir
funnen som imago i Sverige vid flera tillfiillen.
Xestia sincera iir sA vitt jag kiinner till endast till-
fiilligtvis funnen pA lockbete. Uppgifterna om
puppfynd av Xestia gelida i Sverige galler X. sin-
cera. Larven av Poliobrya umovi lever pA lavar, ej
pe mossa sAsom angivet. Lamprotes c-aureum
fcirekommer liksom tidigare lokalt vid Stehag i
SkAne, se aven artens vardvaxt.

Avslutningsvis vill jag gratulera Peder Skou till
att eterigen ha lyckats med att presentera ett sd
omfattande och faktaspdckat fjiirilsverk som
"Nordens ug,ler". De oundvikliga smifel, som
denna recension belyst, frirtar pA intet satt det
gedigna helhetsintrycket. Boken kommer fcir l6ng
tid framdver att vara det standardverk, som nor-
diska lepidopterologer i fdrsta hand anvAnder.
Boken kan varmt rekommenderas!

Gdran Palmqvist
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