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Saudi-Arabiens nattfjiirilsfauna har lenge varit ett
i mAnga stycken okiint fiilt. Ett relativt stort antal

arbeten har behandlat enstaka nya arter, men nA-

gon regelriitt fdrteckning som omfattat hela lan-
dets (eller halvcins) fauna har helt saknats. Enstaka
lokalfaunor som t ex Alpheraky's arbete frAn

1 880-talet 6r det enda som hittills funnits. Djupare

studier av den arabiska halvcins fauna har bcirjat
f<irst de senaste decenniema, och en fcirsta sum-
mering av den Saudi-arabiska storfjiirilsfaunan
giordes av Biittiker (1979).

Den nu utkomna katalogen omfattar nattfiiirilar
(av Makrolepidoptera) och utgcir ett kapitel i den
elfte volymen i en serie som behandlar hela den
Saudi-arabiska djurfaunan. Volym 11 innehAller
381 sidor med elva arbeten om insektsfaunan, ett
om vardera mollusker, reptiler och fAglar samt tre
om diiggdjur. Insektema i volymen behandlas 

-frirutom i nattfjiirilskatalogen 
-i 

fem arbeten om
Coleoptera (Buprestidae, Tenebrionidae med tvA
arbeten, Oedemeridae samt Apionidae), samt en-
staka arbeten om bland annat Odonata, Epheme-
roptera och Hymenoptera.

Wiltshire har studerat storfjiirilsfaunan pA den
saudiarabiska halvcin sedan 1930-talet. Hans fcir-
sta publicerade arbete trycktes 1939 och fram till
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nu har han publicerat minst 38 arbeten om fj?irils-
faunan pA den arabiska halvcin. Genom dessa stu-
dier har inte mindre en Atminstone 141 arter stor-
fjiirilar frAn flertalet familjer och underfamiljer
beskrivits som nya fdr vetenskapen. Diirtill ska
liiggas hans beskrivningar av ett antal underarter.
Katalogen iir med andra ord sammanstdlld av den
verklige kdnnaren pl omrAdet. Antalet funna arter
i Saudi-Arabien dr genom denna katalog nu uppe i
625 och katalogen fcirtecknar totalt 640 arter frAn
den arabiska halvcin. I bl a Oman och Jemen har
ytterligare nAgra arter patreffats, vilka inte tagits
med i katalogen. Fdrfattaren ftirutsplr att antalet
arter troligen kommer att dka genom fortsatta och
pAgAende studier.

Den arabiska storfj[rilsfaunan innehlller fl era
endemiska eller semiendemiska arter. Inte siirskilt
fcirvAnande saknas arter gemensamma med den
nordeuropeiska faunan praktiskt taget helt. De en-
da i Norden bofasta arterna som fcirekommer i
Saudi-Arabien ir alla nattflyn: Agrotis ipsilon, A.
segetum, Noctua pronuba, Discestra tifolii, Em-
melia trabealis samt Autographa gamma. De arter
som i dvrigt pAtreffats i bAda omrldena utgdrs av
kosmopoliter eller iir utpriglade vandrararter, i
fcirsta hand nattflyn men iiven flera svdrmare, en
bjcirnspinnare, Utethesia pulchella, samt tve ma-
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lare: Rhodometra sacraria och Orthonama obsti-
pata.

Katalogen baseras pA en systematisk fcirteck-
ning med kommentarer till arabiska fynd, littera-
turbeskrivningar samt en angivelse av varje arts
geografiska utbredning. Fdrfattaren anger att den
senaste systematiska ordningen anvdnts. Detta
kan emellertid knappast vara fallet eftersom bland
annat underfamiljema i Noctuidae har placerats
med Noctuinae fcirst och Hypeniinae sist vilket
inte <iverensstdmmer med dagens kunskap om en
fylogenetiskt baserad systematisk ordning.

I katalogen finns 13 fiirgfotografiska planscher
med totalt 5 l8 avbildade fjiirilar, vilket motsvarar
ca82Vo av hela faunan. Utdver detta avbildas ett
antal tuschtecknade genitalier till de sammanlagt
l0 nybeskrivningar av arter som tagits med i kata-
logen. Dessutom beskrivs sex nya underarter.
Liingst bak i arbetet samlas pa drygt 22 sidor en
litteraturlista river omrAdet, den torde vara i det
narmaste komplett. Fiirgplanscherna iir fotografe-
rade av B. d'Abrera och hAller hcig kvalitet. Tyviirr
Aterges de flesta i en aningen frirminskad skala
och den anviinda skalan anges inte. Detta kan pfl
nigra planscher gcira det lite svtrare fcir mer nog-
granna studier av olika arters habitus 

- 
det hade

varit mera genomtenkt att istellet avbilda de
minsta fjlrilama i en negot fdrstorad skala. Jag
saknar dven ett index 

- 
ett sAdant hade glort det

avgiort Iettare att anviinda katalogen fdr att avgdra
om en art finns med eller inte. Det iir ocksA synd
att figurtextema till planscherna inte iir fcirsedda
med sidhdnvisningar till sjiilva katalogen. B[da
dessa brister gdr att liisaren tvingas till lite om-
stAndigare siikningar direkt i katalogen fdr att hitta
en viss art. Det iir synd, eftersom detta 5r den fcirs-
ta illustrerade katalogen civer den arabiska faunan
och diirfcir kommer att anvandas som bestdmning-
slitteratur av mAnga.

Katalogen utgdr ett viktigt steg i fcirstAelsen av
den arabiska natt{irilsfaunan, och iir avgjort bety-
delsefull fcir dem som arbetar med Nordafrikas
och Vdstasiens fauna. Priset iir emellertid relativt
hcigt och miijligen kan man begiira lite mer fcir
pengarna. Det hciga priset beror siikert pA att se-
rien produceras med hcig kvalitet p6 lay-out, pap-
per m m. Sammanfattningsvis kanske inte ett fdr-
stahandsval fcir den som vill kcipa sig ny fjiirilslir
teratur.
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