
Ent. Tidskr. 1 15 ( 1994)

Milstolpe om utbredningen ftir Europas nattflyn
Recension

Noctuidae-arter under namnet Noctuidae Euro-
paeae (se ET 1991 nr 3).

Den nu utkomna fcirsta delen av The Distibu-
tion of European Macrolepidoptera innehAller 4
avsnitt. En inledning frAn varje lands FlE-projekt-
medlem ger en kortfattad landsvis beskrivning av
hur lAngt insamlade fynddata strecker sig (t ex
kiillmaterial, studerade museisamlingar liksom pri-
vata samlingar mm) samt en kortfattad presenta-
tion av landets klimatiska eller andra naturfcir-
hAllanden. Inledningen efterfciljs av en systema-
tisk del som innehAller synonymer, litteraturhiin-
visningar till urbeskrivningar och i mAnga fall sys-
tematiska eller andra kommentarer ndr detta an-
setts behcivas. En landsvis uppdelad litteraturfdr-
teckning tjver all studerad litteratur utg0r det 3:e
avsnittet. Sist har sA utbredningskartorna placerats.

Svendsen, P. (ed.) & Fibiger, M.1992.The
Distribution of European Macrolepidop-
tera. F aunistica Lepidopterorum Europa-
eorltm. Noctuidae (Vol. l), Noctuinae I.
European Faunistical Press, Copenhagen.
293 sid. 24 x 16 cm, hiiftad. ISBN 87-
89414-00-4. Pris DKK 250,-.

Nattflyna har under senare Ar kommit att intres-
sera europeiska lepidopterologer ordentligt. Detta
avspeglas bland annat i att flera intrikata art-
komplex kunnat redas ut taxonomiskt, bl a med
hjiilp av feromonundersdkningar. Perspektiven
svindlar lite: ?iven i vArt eget kargare boreala kli-
mat synes naturens mAngfald pi artnivll vara stcine
iin vad vi tidigare kunnat ana, varfcir vi kan viinta
iinnu fler civerraskningar i form av dubbel-, trip-
pel- och kanske dven kvadrupelartskomplex.

De alltmer <ippnade grdnserna i Europa bidrar
till att entomologer mer och mer iignar sig [t stor-
regionala frAgestiillningar och perspektiv istiillet
fcir rent nationella. Nu kommer se ett nytt bety-
delsefullt verk med Europa som perspektiv. Detta
iir den ftirsta delen av nio planerade civer de euro-
peiska nattflynas utbredning. Volymen iir resulta-
tet av det europeiska projekt kallat Faunistica
Lepidopterorum Europaeorum (FLE) som plgAtt
sedan slutet av 1970-talet. Det blev Poul Svend-
sen och Michael Fibiger som tog sig an den veri-
tabla uppgiften att pAbiirja arbetet. Ambitionen iir
htigt stiilld: en kartliiggning av samtliga i Europa
pAtriiffade arters utbredning utgAende frAn aktuell
systematik. I arbetet har ett stort antal specialis-
ter i alla de berdrda liinderna bidragit med infor-
mation om respektive lands arters utbredning.
Detta har skett sA att till FlE-projektet utvalda per-

soner (i Sverige Gciran Palmqvist och HAkan
Elmquist) tillhandahAllit UTM-kartunderlag till
flertalet aktiva lepidopterologer fcir att fA in upp-
gifter om fynd av varje art, hittills till och med
underfamiljerna Noctuinae och Cucullinae. Upp-
gifterna har sedan sammanstellts till ett kart-
underlag fcir respektive land. Viirt att notera er att
FlE-projektet even arbetar med ett verk med av-
bildningar (inklusive texter) av Europas samtliga

Poul Svend*n (ed.) & Michael Fibiger
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Recension

De omfattar Europa fram till i cister Uralbergen,
Uralfloden och Kaspiska havet till Turkiets viis-
tra kustlinje och i scider genom Medelhavet. Kart-
underlaget ger mcijlighet att i stora drag siirskilja
de stcirre bergsomrAdena, landsgrAnser och stcirre

floder. De artvisa prickkartoma baseras pA 50 x

50 km UTM-rutor men rutnetet iir borttaget i de

fiirdiga utbredningskartorna. Fynd anges pA sed-
vanligt siitt med ofyllda respektive fyllda ringar
fcir fynd fcire respektive efter 1960. Prickkartoma
omfattar sliiktena friln Euxoa till och med Stand-

fussiana. Av de totalt 134 behandlade artema har
24 arter petreffats i Sverige. Liingst bak finns ett
alfabetiskt index.

Det iir tvivelsutan ett stort och mycket betydel-
sefullt faunistiskt verk som nu - efter Atskillig
fiirsening - utkommit. Man kan gissa att Poul
Svendsen in i det sista kiimpat med att fi med olika
uppgifter fcir att fi volymen si komplett som det
varit mtijligt. Det ska med en gAng siigas att det
har lyckats mig att i kartorna uppdaga nigra sak-
nade prickar fdr en och annan art. De svArigheter
som mAste ha ftiregAtt den nu fArdiga volymen ger
all fcirstlelse frir om enstaka, iiven iildre, fynd inte
tagits med. I varje fall de svenska fynduppgifterna
sammanstalldes under bdrjan av 1980-talet. Med
bortlt en 8-9 Ar till tryckning kommer diirfcir med
ncidviindighet en del fynd att saknas. Det kiinns
knappast meningsfullt att kommentera sldana sa-

ker niirmare iin st. Onskviirt iir givetvis att tids-

rymden mellan insamlingen av fynddata och tryck-
ningen kan kortas i de kommande volymerna.

Kartorna iir fciredcimligt enkla och iiversiktliga
och ger en omedelbar information om varje arts
utbredningsmcinster. Sjiilvfallet kan inte kartorna
anviindas fiir detaljerade studier av en arts utbred-
ning inom ett land, diirtill iir formatet fiir litet och
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det anvenda rutnatet fcir grovt. Liisaren ska givet-
vis vara uppmdrksam pA att vandrande arters fynd
inte alltid gAr att siirskilja frAn deras fcirekomst-
omrAden. Inte fcirvAnande framgAr tydligt av kar-
torna att antalet rapporterade fynd frAn fd Ost-
blocket iir pAtagligt fiirre iin frin Viisteuropa. Alla
de svArigheter fd cist-entomologer har och har haft
fcir att civerhuvudtaget kunna gcira insamlingar iir
givetvis bland de viktigaste orsakerna till de glesa

fynden.
Anviindbarheten av dessa prickkartor kan inte

nog betonas. N[rmare studier av dem ger mdjlig-
het till en god fcirstlelse av de enskilda artemas
zoogeografi och t ex invandringshistoria. Tillsam-
mans med serien Noctuidae Europaeae utgdr ver-
ket en milstolpe i arbetet med att kartliigga Euro-
pas insekter.

Tyviirr kan ett motsvarande arbete rdrande Eu-
ropas Geometrider inte skdnjas lin pA mAnga [r -antalet forskare pA miitare tycks vara alltftir fA och
kunskapsluckorna iir betydande. Det iir emeller-
tid uttryckt av FLE att metarna avses efterfcilja ar-
betet med Noctuiderna. Man kan ocksA hoppas att
det nu utgivna Noctuid-arbetet stimulerar andra
entomologer att fcirscika kartliigga iiven andra
insektsordningars mer storregionala utbredningar.

Det dr bara att storllgen gratulera fcirfattama till
detta betydelsefulla arbete. Priset iir klart civerkom-
ligt fcir de flesta och serien borde finnas i varje
nattfjiirils in tresserads bokhyl la. Verket utgcir en

milstolpe och kommer att bli ett standardverk fcir
Artionden framciver i den europeiska lepidoptero-
login!

Till fcirfattarna och civriga medarbetare: Lycka
till i det fortsatta arbetet, fdrtrdttas inte!

Nils Hydin

Siiljes

Mikroskop
Monookuliirt Beck Kassel ljusmikroskop med be-
lysning. Mikroskopet har 4 objektiv (5, 10, 40, 62)
samt tre utbytbara okular (5, 10, l5 X). Levereras
med fin "transportllda" i tre. Pris: 2 000:-
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Bcicker

Div. zoologi och botanik, mest entomologi. Be-
giir lista. Jag iir iiven intresserad av att k6pa
entomologlitteratur.

Magnus Wedelin, Storgatan 8, 5-232 3l Arldv,
Tel. 040 - 43 48 79.


