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Fcir civer hundra ir sedan, narmare bestiimt 1871,
gav den tyske lepidopterologen Otto Staudinger

ut en katalog, som listade ditidens alla kf,nda stor-
fjiirilsarter inom Europa inklusive angrAnsande
omreden. Ar l90l publicerade samme Staudinger,
tillsammans med smifjiirilsspecialisten Hans
Rebel, den bercimda "Catalog der Palaearctischen
Lepidopteren", som har varit till si stor hjiilp for
lepidopterologen. Ddrefter har inget liknande gi-
vits ut och bristen har kiints pitaglig fcir alla, som
velat veta mera om arter och i vilka liinder de f<ire-
kommer. Diirfcir rir det en stor gliidje att fi i sin
hand den nu anmzilda katalogen.
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Recension

Bokens fcirsta sidor reiknar upp tiverfamilj, fa-
milj och underfamilj pi det siitt den moderna sys-

tematiken uppfattar ordningen. I 'Fdrordet' beriit-
tas om tlllkomsten av katalogen och vztgen fram
till dagens resultat har uppenbarligen varit mcido-
sam. Flera medarbetare gick bort under pigiLende
arbete och ersAttare miste anlitas. J6seph

Razowski, Krakow, pibcirjade projektet 1984 och
i slutskedet har Ole Karsholt, Kcipenhamn, lagt in
ett stort arbete fcir att finslipa innehillet.

Inledningen tir ganska kortfattad och tar upp
omstilndigheterna kring europeisk geografi, taxo-
nomi och nomenklatur. Under 'Acknowledge-
ments' och ocksi i ett senare avsnitt rdknas alla
medarbetare upp och man inser att korresponden-
sen varit omfattande. Fcire den egentliga katalog-
delen finns nigra statistiska tabeller diir man bl.a.
fir veta att Sverige har 2696 fjiirilsarter av vilka 7

anges vara 'endemiska' fcir virt land.
Katalogdelen omfattar 10.607 taxa av vilka

drygt 8.300 Ar arter. Fcirfattarna har i fcirsta hand
utgitt frin de talrika nationella kataloger, som pu-
blicerats under de senaste decennierna, naturligt-
vis med vederbilrlig forsiktighet. En fullstrindig
synonymik ges inte i verket men ddremot zind-

ringar under senare tid, vilka kan fdrmodas vara
mindre bekanta. Aven nya, icke tidigare publice-
rade synonymer fcirekommer. Dessa nomenkla-
toriska sporsm6l behandlas i noter pi hela 41 si-
dor. Bokens sista sidor upptar ett 36-sidigt alfa-
betiskt namnregister, som leder till ett unikt num-
mer. Detta g<ir katalogen mycket ldtt att arbeta
med.

The Lepidoptera of Europe iir ett gigantiskt
verk med ca 70.000 uppgifter om landfcire-
komster. Den ger ocksi, som ndmnts ovan, den

senaste nomenklaturen och iter kan man konsta-
tera att iindringarna tenderar att bli allt fiirre.
Oversikten av utbredningen for respektive art ar
lAttoverskad[g eftersom varje land har sin egen

akronym. Om en art fcirekommer indigent i ett
land eller om en mer eller mindre flterkommande
immigration misstiinks, anges fcirekomsten med
versaler (exempelvis SW fcir svensk forekomst),
men om arten anses 'artificiellt infcird' anviinds
gemener (sw). Detta innebdr ibland delikata
griinsdragningar och i ahkilliga fall kan man fcir
svenskt vidkommande friga sig om fcirfattarna
alltid faffat ratt.
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Men detta ar detaljer i det hela. Viirre iir ju om

man missat ett land eller pifcirt en art, som inte
annu petraffats. Vid en granskning av svenska ar-

ter har en del fel upptiickts och fcir brukaren av

katalogen ges hlir en liten sammanstdllning av vad

anmdlaren funnit. F<iljande arter anges felaktigt
funna i Sverige med resp. ldpnummer satta inom
parentes : B uc c ulat rix nolt e i (1084), P h1: I I o no ry c -

ter lantanella (1267), Elachista occidentalis
t1986) tdess fcirekomst h2ir miste i varje fall utre-
das vidare.l. samt Erebia polaris (7380). A andra

sidan har fdljande arter inte angivits fdr Sverige
men finns hdr Coleophora glaucicolella (2689),

Hypatopa segnella (=perfugella) (2912), ASria-
des glandon (7139) och Drepana curvatula
(1507).

Fcirfattarna har varit tvungna att ta stiillning till
en rad sv6ra art- och namnproblem. I den proces-

sen har bl.a. tvillingarten till Boarmia crepuscu-
laria (=Sfulsrtata) (den vi tidigare kallade B.

crepuscularia auct.) uteslutits. Agrotis fatidica
( 10365), tidigare ansedd som norsk, har fdrpassats
till s<idra halvan av Europa, medan den nyligen
beskrivna A. luehri accepteras som en egen art,
endemiskt fcirekommande i Norge. Tyviirr finns
ingen kommentar kring detta, men den geogra-

fiska uppdelningen stir i konflikt med uppgifterna
i originalbeskrivningen av luehri. Den nyligen be-
skrivna Exapate bicuspidella frin Finland har inte
kommit med, men annars dr katalogen riverras-
kande aktuell. T.o.m. fynd ftir 1996, i skrivande
stund dnnu inte publicerade, har kommit med.

I den miingd av uppgifter man kan finna i kata-
logen, utgdr de ovan ndmnda anmdrkningarna en

ndra nog fcirsumbar andel. Vid genomldsning har

inte en enda (!) felstavning av artnamn pitrAffats,
vilket torde vara unikt fcir ett verk av denna om-
fattning. Precisionen fflr diirfcir anses mycket hcig.

Bokens layout och bindning ?ir oklanderliga. Det
kiinns diirfcir mycket latt att varmt rekommendera
alla fjiirilsintresserade att skaffa denna bok. Inget
jrimfdrbart liir publiceras p6 itskilliga decennier.
Men det griller att skynda sig; bara 800 exemplar
har tryckts upp.
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