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Katalog över storfiärilar från Iberiska halvön

Vives Moreno, A. 1994. Catalogo sistemä-
tico y sinonimico de los lepidöpteros de la
Peninsula lbörica y Baleares (INSECTA:
LE P I D O PT E RA). Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentaciön. Madrid. X + 755
sidor. ISBN: 84-491-0013-5. Kan beställas
från: SHILAP, Apartado de correos, 331,
E-28080 Madrid. Pris 3.000 pts.

För ett par år sedan publicerades en modern kata-
log över "småfjärilama" från den Iberiska halvön
av ovanstående författare. Den volymen recense-
rades i Ent. Tidskr. 114 (1993): 117. Nu harden ka-
talogen kompletterats med storfjärilsfamiljema,
och därmed är hela ordningen Lepidoptera från
denna del av Europa behandlad enligt den moder-
naste nomenklaturen och klassifikationen. Det an-
mälda verket, som betecknas som "del två" (Se-
gunda Parte), är en diger lunta med en ytterst kort-
fattad inledning, väl bara en pliktskyldig om än ej
oväsentlig redovisning av vissa relevanta nyheter
inom taxonomin.

Själva katalogdelen innehåller en fullständig

Ent. Tidskr. 115 (1994)

förteckning över alla kända taxa från området med
deras synonymer. De inledande 20 sidorna upptar
högre kategorier ner till tribusnivå. Därefter listas
artema och för vissa av dessa har smärre tillskott
eller ändringar skett sedan den förra katalogen ut-
gavs. Inom parentes anges om en art är (ev. exklu-
sivt) funnen i Portugal och/eller på Balearerna vid
sidan av Spanien. Till 146 taxa följer kommenta-
rer, som förklarar en namnändring, nytolkning el-
ler annan nyordning. 47 sidor bibliografi utgör i
stort sett ett komplement till den tidigare voly-
men. Katalogen avslutas med två register, ett över
undersläkten och däröver och det andra över taxa
på art- eller lägre nivå.

Katalogen är av stort värde för nordiska taxo-
nomer. Trots det geografiska avståndet är många
arter gemensamma och här finns alltså möjlighe-
ter att finna den fullständiga och modemaste nom-
enklaturen, do.ck säkerligen inte den slutgiltiga i
alla stycken. Aven klassifikationen kan förväntas
undergå revisioner i framtiden. Katalogen rekom-
menderasl
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Rapportera fynd av skånska storfiörilar!
Jag ämnar att kartlägga de skånska storfjärilarnas
utbredning och status och mottager därför tack-
samt uppgifter om fynd av stor lärilar (Macrolepi-
doptera) (även vanliga arter) från Skåne. Ange
gäma fyndplatsen så noggrannt som möjligt samt

dessutom datum och antal exemplar. Materialet är
planerat att publiceras i bokform.
Magnus Wedelin, Storgatan 8,232 3I Arlöv, Tel.
040-43 48 79

Uppgifter om öngsstinkflyn sökes!

Jag är tacksam för alla uppgifter om ängsstinkfly-
na Stenodema trispinosum och S. calcaratum (He.
teroptera: Miridae) som rör artemas biologi - spe-
ciellt spridning och habitatval.
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