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Wilson har som tidigare på ett utmärkt sätt lyck-
ats avbilda firirilarna i färg med ett stort urval ex-
emplar. Han- och hongenitalerna zir i skarpa
svartvita foton.

Den tidigare tvåspråkiga texten, engelska och
franska har nu ändrats till enbart engelsk text, vil-
ket fått ned antalet sidor i den ändå omfångsrika
boken.

Av de arter Hadeninae som beskrivs iir 51 på-
träffade i Sverige och i Addena till vol. I tas 2
arter upp, totalt alltså 53 arter. Behandlade släk-
ten 1'ör svenska förhållanden och antal arter inom
parentes ar: Panolis (l), Orthosia (9), Tiliacea
(3), Xanthia (4), Agrochola ('7), Conista (.4),lo-
dia (I), Bracylomia (l), Hillia (1), Lithophane
(6), Lithomoia (I'), Xylena (2), Eupsilia (l),
Dichonia (l), Drybotodes (l), AntiQpe (l), Am-
moconia (1), Aporophyla (l), Dasyopolia (I'),
PoLymixis (2), Mniotype (2), Allophyes (l) och
Xylocampa (l).

L, Ronkay, J. L. Yela & M. Hreblay.
2001. Noctuidae Europaeae volym 5.
Hadeninae II. Entomological Press
Sorö. 452 s inkl 2l färgplanscher på fjä-
rilar och 98 planscher i svartvitt foto med
genitaliebilder (format290 x 210 mm) .

Pris i190 DKK exkl postavgifter (107a
rabatt för abonnenter på Noctuidae Euro-
paeae). Boken kan beställas genom
Apollo Books, Danmark.

Med denna sjätte utgivna volym i serien över
Europas nattflyn har nu nästan hälften av de ca

1300 kända afierna behandlats. Boken beskriver
168 arter av Hadeninae och i en Addenda i slutet
av boken har tribus Psaphidini och Oncocnemi-
dini med l7 arter som tidigare uppfattats som till-
hörande Hadeninae numera flyttats över till Cu -

cullinae. Dessutom beskrivs en ny art,4 nya un-
derarler ett nytt undersläkte, samt införs flera
taxonomiska och nomenklatoriska förändringar.
Den sedan långt tillbaka använda karaktären att
imagines av Hadeninae har "håriga"ögon iir inte
en unik egenskap bland l{octuidae och därför av
mindre värde. Författarna redogör för de karaktä-
rer i genitalierna och hos larverna som uppfattas
som viktiga för diagnosen av Hadeninae. Dessa
är dock inte unika och apomorfa (en del av karak-
tdrerna kan saknas hos vissa taxa men också före-
komma i olika kombinationer inom andra taxa
bland Noctuidae), vilket göra att den traditionella
uppfattningen av vilka arter som räknas som Ila-
deninae ändrats (jfr t.ex. Fibiger, M. & Hacker,
H. 1991. Systematic List of the Noctuidae of Eu-
rope). Som författarna också antyder måste .F1a-

deninae i dagsläget uppfattas som parafyletisk
och systematiken långt ifrån stabiliserad då revi-
sioner på världsnivå för många taxa ännu saknas.

Boken följer tidigare koncept med följande
rubriker: taxonomiska kännetecken, beskrivning
av arten (genitalier, yttre karaktärer, liknande ar-
ter), bionomi (ekologi, flygtid, vzirdväxt mm)
samt utbredning. En viktig nyhet är att flertalet
larver till arterna beskrivs. För dessa viktiga larv-
diagnoser svarar Matti Ahola, Finland. David
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Tyvärr är översiktliga utbredningskartorna
behäftade med en del fel vad gäller fynd och fö-
rekomster i Sverige..De viktigaste ar; Orthosia
miniosa saknas för Ol och Go, O. cruda saknas
för Gä, Hs, O. populeti hN för stor nordlig ut-
bredning, Ag rochola macilenta saknar den nord-
liga utbredningen, Conistra vaccini zir ännu ej

anträffad iNb, Jodia croceago har felaktigt mar-
kerats för Ö Svealand, är endast av Wallengren
angiven från Sk på 1800-talet, Lithophane semi-
brunnea, fynden från Sverige har ej kommit
med, L. ornithopus anges felaktigt från Ds, Bo,
Vr och Dr, Aporophyla lueneburgerzsls fynd från
Sö och Gä saknas, Polymixis flavicinctata har
felaktigt angivits utbred i SO Sverige och S Fin-
land, i Sverige endast fynd från 1800-talet och
möjligen senare funnen i ett exemplar i Göte-
bory, Blepharita amica, finns endast ett känt
fynd från Up, på katlan ser det ut som en större
uppländsk utbredning, Mniotype adusta har fått
en något f'ör nordlig utbredning, M. bathensis
fynden från Ol saknas och Allophyes oxyachant'
hae fynd från Hr saknas.

Under läsandet och bläddrandet i boken sak-
nar man sidhänvisningar från feirgplanscherna
till textdelen. Det skulle vara enkelt att åtgärda i
kommande volymer och skulle spara en hel del
tid för läsaren. Md granskning av de avbildade
fj ärilarna s å tycker j ag att den avblldade X ant hi a
circellaris, nr 64 pä plansch 4 förefaller vara
merlik enX. gilvago.

Jag är inte överlygad att författarna har rätt i
sin uppfattning att Aporophyla lutulenta sktlle
vara en sydostlig art i Europa medan A. luene-
burgensis är den art som skall ersätta denna i
Sverige och Västeuropa. Frågan är om detta
systerart-komplex kan lösas med enbart yttre
karaktärer och subtila detaljer i genitalierna, hos

dessa polymorfa arter. Här saknas bland annat
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larvdiagnoser, men även andra kompletterande
metoder borde använts.

Med boken som vägledare lotsas man fram
bland de europeiska Hadeninae- arterna på ett
intressant och lärorikt sätt. Under läsandet upp-
står funderingar kring närstående arter och arter
i våra grannländer som skulle kunna nå Sverige
som t. ex Atehima centrago, expansionsart med
ett fynd i Danmark 1991 och Spudaea ruticilla,
också expansionsart som nått ndra den danska
gränsen på Jylland. Tillboken har följt en Coni-
genda; sid 303, plansch 6, fi.g 69 är A. humilis
och sid 327 , plansch 1 8 (felaktigt angivet Pl 15),
nedersta raden fig. 63-65, 55 och 6l a,b (angiv-
na båda som 67) ar E. lederi. Hongenitalien 227

tir Tiliacea citrag,o och skall ersättas med rätt
foto som visar Tiliacea sulphurago. Dessutom
följer en rättad kartbild med Lithophane leauteri
med som också visar den engelska utbredning-
en. Skulle någon ej ha fått med denna rättelse så

ombeds man ta kontakt med Apollo Books.
Det zir ingen tvekan att denna volym iir ett

imponerande praktverk som varmt rekommen-
deras. Författartrion skall gratuleras liksom Mi-
chael Fibiger och Martin Honey, redaktörer för
Noctuidae Europaeae. Tyvärr omkom under tra-
giska omständigheter medförfattaren Märton
Hreblay under arbetet med att färdigställa denna
volym. Boken har därför dedicerats honom. Det
är med stor förväntan man ser fram emot nästa
volym om de resterande Hadeninae i serien
Noctuidae Europaeae (volym 4). Denna är i det

ndrmaste färdig och har som författare Hermann
Hacker. Förhoppningsvis kommer oklarheter
kring vissa taxa i den tidigare revisionen (Hack-
er. 1996. Revision der Gattung Hadena) bli bätt-
re utredda och besvarade.
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