
Ent. Tidskr. 114 (1993)

Nentwig, W., Spinnen Mitteleuropas. Berlin & Ham-
burg (Paul Parey).

Buchar, J.1975. Arachnofauna B<ihmens und ihr ther-
mophiler Bestandteil. - Vest. cs. spol. zool. 39: 241-
250.

Holm, A. 1951. Araneae. In: Brinck, P. & Wingstrand,
K. G., The mountain fauna of the Virihaure area in
Swedish Lapland. - Acta Univ. lund. N. F. Q) a6 Q):
138-149.

Horak, P. 1989. Faunistische Untersuchungen an Spin-
nen (Arachnida, Araneae) pflanzlicher Reliktstand-
orte der Steiermark, III: Der Kirchkogel. - Mitt.
naturw. Ver. Steiermark 119:117-12'1 .

Maurer, R. & Hanggi, A. 1990. Katalog der schweizeri-
schen Spinnen. - Doc. faun. helv. 12: 1-33 + 376 pp.

Miller, F. & Valesovii, E. Zur Spinnenfauna der Kalk-
steinsteppen des Radotiner Tales in Mittelbohmen. -

Cas. cs. spol. Ent.61: 180-188.
Miller, F. & Zitnanskd, O. ).976. Einige bemerkenswer-

te Spinnen aus der Slowakei. - Biol6gia, Bratisl. 3l:
81 -88.

Palmgren, P. 1975. Die Spinnenfauna Finnlands und
Ostfennoskandiens. VI. Linyphiidae 1. - Fauna fenn.
28:1-102.

Thaler, K. 1973. Uber vier wenig bekannte Lepthy-
phantes-Arten der Alpen (Arachnida, Aranei,
Linyphiidae). - Archs Sci., Gendve 25:289-308.

Two species of Lepthyphantes

Thaler, K. 1983. Bemerkenswerte Spinnenfunde in
Nordtirol (Osterreich) und Nachbailtindern: Deck-
ennetzspinnen. Linyphiidae (Arachnida: Aranei). -
Veroff. Mus. Ferdinandeum Innsbr. 63: 135-167.

Weiss, I. 1976. Untersuchungen iiber die Arthropoden-
fauna xerothermer Standorte im Siidsiebenbiirgi-
schen HUgelland. IV. Spinnen (Araoeae. Arachnida).
- Studii Comun. Muz. Brukenthal. Stiinte nat. 20:
255-294.

Wiehle, H. 1956. Linyphiidae-Baldachinspinnen. - Tier-
welr Dtl.44:7-337.

Sammanfattning
Mattviivarspin dlarna Lepthyphantes cornulus och
L. keyserlingi rapporteras som nya fcir Sverige. L.
cornutus iir i vArt land kiind endast frfln Lule och
Torne Lappmarker medan den i Finland har en
vid utbredning. I civrigt fdrekommer den friimst i
Alperna i Centraleuropa. L. keyserllrgl har i Sve-
rige hittills endast antriiffats pA Gotland. Arten
forekommer under xeroterma (t.ex. stapplika)
forh6llanden i Centraleuropa och iir i Norden i
ovrigt kiind endast fran Tvdrminne-omr6det i
sydviistra Finland.

Andra volymen om Europas nattflyn

Fibiger, M. 1993. Noctuidae Europaeae
(Vol. 2), Noctuinae 11. Entomological
Press, Sor0. 230 sid,29 x 22 cm, inbun-
den. ISBN 87-89430-02-6. Pris DKK
680,- (llVo rabatt vid abonnemang fren
distributtjren, Apollo B gger).

Tvl Ar efter den fcirsta volymen utkommit i detta
nya standardverk kommer sA den andra. I och med
denna iir underfamiljen Noctuinae behandlad. Vo-
lym I har recenserats i ET 1991, nr 3. TvA editorer
svarar fdr utgivningen: W. G. Tremewan och Leif
Lyneborg.

Utglende frAn den senaste artfcirteckningen dver
Europas nattflyn som upprattats av Michael Fibiger
och Hermann Hacker l99l (Systematic List of the
Noctuidae of Europe), omfattar denna andra vo-
lym sliiktena frLn Epipsilia till och med Mesogona.

Volymen behandlar I I 6 arter varav 54 stycken har
patraffats i Sverige. Ett nytt sliikte namnges, utan
art representerad i Norden. Sex nya underarter be-
skrivs. Dessutom redovisas ett 70-tal andra
taxonomiska iindringar som synonymiseringar av
arter, underarter mm. Fcir det liinge omdiskuterade
artkomplexet Diarsia rubi-florida finns b6da kri-
nens genitalier avbildade. I rivrigt innehAller vo-
lymen praktiskt taget inga genitalieavbildningar,
vilka samtliga istiillet kommer att avbildas i vo-
lym 3. Layout och text 2ir identisk med den i vo-
lym l. Ett korrigenda till volym 1 finns dven med.

Totalt innehAller volymen I I ftrgplanscher, fo-
tograferade av engelsmannen David Wilson som
vi liirt kiinna genom ett antal fjiirilsbcicker de se-
naste tiotal Aren fcir sina superba fiirgfotografe-
ringar. Fiirgplanscherna hAller yppersta kvalitet och
civertriiffar allt annat jag har sett om de europe-
iska nattflyna. Vid en jemfcirelse med den i civrigt
alldeles utmarkta "Nordens Ugler" framstAr
fiirgplanschema som ett under av klarhet och bril-
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jans i fiirgfltergivningen. Utan tvekan dr det fiirg-
planscherna som ger verket sin hciga klass.

Viss smolk i b?igaren utgcir bland annat ut-
bredningskartoma som kan ge felaktig informa-
tion om arters verkliga utbredning. Det kiinns inte
meningsfullt att t ex enstaka fynd av migrerande
arter ftirenas med sina fcirekomstomrAden med

hjiilp av llnga "armar". Detta stAr dock klart fcir

flertalet l2isare. Slvitt jag ftirstAtt iir en iindring av

kartorna att venta i de fortsatta volymerna.
Personligen skulle jag iiven ftiredragit att den

franska parallell texten uteldmnats, tvAsprAkigheten

stjiil mycket utrymme som istiillet kunde anviints
frir en fylligare redovisning av utvecklingsstadier
i de fall detta leter sig gdras liksom av t ex

habitatbeskrivningar. Det anvlinda tvAsprlket har

siikert sin fdrklaring i bedcimningar om upplage-
volymer vilket kanske inte kan bortses ifrAn. Som

texten nu iir upplagd kiinns den nAgot "tom" pA

t ex biologiskt anvdndbar information. Kunska-
pema om Noctuinae-arternas biologi iir fcir mAnga

arter mycket dilig eller helt obefintlig men ftir fler-
talet av de nordeuropeiska vet vi desto mer och

fcir dessa kunde mycket viil viisentligare delar ta-
gits med.
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Fcir att gdra texten mera iindamllsenlig kunde
artbeskrivningarna mycket viil koncentrerats till
just skillnadema mellan arter som liknar varan-
dra, utrymme fcir detta finns genom planschernas

hciga kvalitet.
Avbildningama kommer att vAlla bekymmer frir

den som frirsciker siirapl,Xestia laetabilis och den

sedan tio ir avskilda X. distensa. De visar en ty-
pisk hona av X. distensa men diiremot betvivlas
om inte en av de tvA avbildade hannarna, nr. 29,
istiillet visar en X. laetabilis. Under alla omsten-

digheter iir exemplaret klart atypiskt och leder be-

traktaren "pA fel sp[r". Ett antal felaktigheter hnns
ocksA niir det giiller kcinsbestiimningarna pA dju-
ren, exempelvis utgiirs de bAda E. grisescens
(plansch 1, nr. l3 och 14) bAda av hannar, C. oreina
(plansch 2, nr. 3l) dr en hona, E. sigma (plansch
6, nr. 2) iir en hane samtX. collina (plansch 9, nr.
18) torde ocksA vara en hane. Bland de utom-
nordiska arterna er det tydligt att Spaelotis de-
plorata (plansch 5, nr. 33) istellet torde vara en

Euxoa,miljligen lidia.
Fiir de allra flesta arter som varierar har gene-

rrist mAnga exemplar avbildats men nigra fA min-
dre lyckade undantag finns. Med lite mer omsorg
infdr fotograferingama hade det nog framstAtt som
sjiilvklart att ist[llet fcir att avbilda fyra exemplar
av Xestia borealis - en art som uppvisar liten va-
riation - istiillet uppta mera plats fcir det tvek-
Itist svAra dubbelartskomplexet X. laetabilisl
distensa. Det skulle liisaren ha varit pfltagligt hjiilpt
av.

Trots att her upptagits en och annan brist re-
kommenderas intresserade entomologer starkt att
skaffa denna serie. Olika synpunkter som kommer
fram efter hand kan mycket viil komma att mcij-
liggrira ftirbiittringar i volymernas ntirmare utform-
ning. Verkets betydelse fcir europeisk lepidoptero-
logi kommer sjiilvklart att Oka i takt med utgiv-
ningen. Otvivelaktigt iir det diirf<ir ett referensverk
pA omrAdet som nu tar form och som ocksA kom-
mer att stA sig ftir mAnga Ar framtiver.

Det iir sAlunda en stor hiindelse fcir alla europe-
iska lepidopterologer att utgivningen nu iir i full
gAng. Den hittills s[ hciga planschkvaliteten lovar
mycket spiinnande framtiver. Volym 6, fcirfattad
av ungraren L6szl6 Ronkay, som behandlar under-
familjen Cucullinae liir enligt uppgifter fr6n Dan-
mark vara pA viig.

Nils Hyddn


