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Flertalet av de fjärilar som vandrar in i Sverige
kommer söderifrån, om än ofta över omvägen
genom Danmark. Det är därför naturligt att fjä-
rilsamlarna sneglar mot Tyskland och vad som

kan finnas där. Egentligen är det endast de som
sysslar med storfiärilar som har haft någonting
att hämta där i form av makarna Urbahns 642-
sidiga och formodligen numera svåråtkomliga
atbete Die Schmetterlinge Pommerns,1939. Na-
turligtvis har mycket fcirändrats under de 60
åren därefter och för att få kunskap om småfiäri-
larna får man gå ännu längre tillbaka, till Heine-
manns Die Schmetterlinge Deutschlands und
der Schweiz,1859-70. Nyligen har emellertid
Karsholt & Razowskis katalog The Lepidoptera
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Recensiott

oJ Europe, 1996, belyst f'örekomsten av fjärils-
arterna fördelat på de olika europeiska länderna,
men som fiamgår nedan är många av uppgifterna
felaktiga.

Den nu föreliggande boken är alltså efterläng-
tad och infriar högt ställda förväntningar. I första
hand talar den om vilka arter som är kända från
Tyskland med dess nuvarande gränser och inne-
fattar såväl bof'asta som immigranter och tillfäl-
ligt införda. Det är heller inte lätt att dra klara
gränser mellan dessa kategorier.

I andra hand får man utbredningen fbrdelad på

delstater. Här skulle en svensk önskat sig en en-

kel karta över dessa. För oss är väl Mecklenburg-
Vorpommern. mest intressant, eftersom där ingår
kusten mot Ostersjön med exempelvis Riigen.
Men även Schleswig-Holstein söder om Dan-
mark är naturligtvis extra intressant. Bayern, som
innefattar nordsidan av Alperna, innehåller
många arter som återflnns i våra f1äll.

I tredje hand får man genom olika tecken upp-
lysningar om när de olika arterna senast observe-
rats. Perioderna omfattar tiden före 1900, 1900-
1980 och fiån 1981, varvid man dock inte kan
utläsa när arten uppträtt första gången. I osäkra
fall står ett ? eller också ges särskilda kommenta-
rer, t.ex.om en art anses utdöd.

Systematik, numrering och nomenklatur f'ölj er
den europeisker katalogen, vilket underlättar jäm-
förelser. Några nytillkomna arter har inplacerats
efter närmaste släkting med tillfbgande av en

bokstav efter numret, medan den löpande num-
merserien bryts för arter som saknas i Tyskland. I
några fall har nummerföljden blivit omkastad el-
ler felaktig sifTra angivits utan att dock medföra
tolkningssvårigheter. Någon förklaring lämnas
inte till vissa namnändringar, såsom andra ändel-
ser ftir arterna i släktet Tinagma. AcLeris rufana
har fått ett förargligt extra a före artnamnet, ock-
så i det alfabetiska registret. Annars är tryckfelen
få.

70 arter anges som icke kända från Tyskland,
f'ast de noterats därifrån i den europeiska katalo-
gen. I verkligheten rör det sig kanske om 100.

Exempelvis bland småfjärilarna har strukits yt-
terligare bortåt 30, frän Ectoedemia klimeschi ttll
Duponchelia J'ovealis, Lltan att detta kommente-
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rats. Man saknar information om det omvända.
d.v.s. hur många arter som upptagits i den nya
katalogen utan att nämnas som förekommande i
Tyskland i den europeiska. En ungefärlig upp-
skattning ger långt över 100 enbart bland småfjä-
rilarna. Många av dem är av olika skäl intressanta
också för oss, exempelvis Celypha doubleday-
ana, som lätt förväxlas med vanliga arter.

Totalt omfattar listan 3602 after som anses sä-

kert kända från förbundsrepubliken. 91 o/o av

dem har anträffats också efter 1980 åtminstone i
någon delstat, 8 7o senast 1900-1980 och I o/o en-
dast före 1900. Liksom i Sverige räcker förmod-
ligen småfjärilsamlarna inte till för att övervaka
förändringarna i faunan ens tillnärmelsevis.
Ändå kan man nog dra vissa jämförande slutsat-
ser. Som exempel har det praktfulla rosenmottet,
Eurhodope rosella, inte setts i någon tysk delstat
efter 1980. I vårt land finns troligen endast ett li-
tet restbestånd inom mindre än ett hektar, som
starkt hotas av "naturvårdande" fårbete. fast ar-

ten i rödlistan 1993 upptagits som akut hotad och
därför borde kräva bättre insatser. Ar det ändrade
brukningsformer som bidrar till artens försvin-
nande också i Tyskland, eller, hemska tanke, ock-
så där missriktad naturvård. För storfizirilarnas
del kommer väl många arter där "dö ut i tysthet",
eftersom det gäller insamlingsförbud utom för
kålfjärilar och liknande "skadedjur". Man kan
dock förmoda andra orsaker för blåfläckad löv-
mätare, Scopula decorata, som verkar försvinna
från många gatmla lokaler i båda länderna. Vi kan

troligen inte räkna med att hitta mätaren Cabera
leptographo i Sverige, efiersom den försvunnit
fiån Mecklenburg-Vorpommern.

Bindningen av boken är den numera så popu-
lära som snabbt medför "lösbladssystem", något
som dock inte bör avskräcka presumtiva köpare.
Det finns mycket värdefullt att hämta ur den och
fundera över. Den är klart och redigt uppställd
med lättläst typsnitt och många synonymer som
säkrar tydningen av arterna. Den långa listan på
medarbetare med deras specialintressen kan un-
derlätta kontakter med likasinnade. Litteraturför-
teckningen är imponerande.

Ingvar Svensson
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