
VAYS - Jukka viiyrynen. WMAS = Magnus wede-
lin. ORYS = Sune Overby.
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Svensson. 1., Etrnquist. H., Gustafsson, B.. Hellberg.
H.. Imby. L. & Palmqvist. G. 1987. Catalogus Lepidop-
terorum Suecioe. Entomologiska Foreningen i Stock-
holm & Naturhistoriska Riksmuseet. Kodlista Ll. Ca
305 sidor. ISBN 9l-86-510-07-X. Pris 70 kronor (med-
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Sedan liinge har en ny katalog over svenska fjAri-
lar efterlysts dA bade svstematik, nomenklatur och
kunskapen om arternas utbredning genomgett
stora frJrdndringar under de senaste irtiondena.
Nu har den kommit och man kan genast konstate-
ra att datatekniken pi allvar trangt in i den moder-
na katalogframstiillningen.

Katalogens upplaggning dr annars av relativt
konventionellt snitt. En del avvikelser gentemot
tidigare karaloger kan dock noteras. Den beskri-
vande texten Ar naturligtvis pd svenska men i ome-
delbar anslutning till denna finns ocks& direkt-
dvcrsatl engelsk text. Detta gor katalogen fullt
forstielig iiven frir flcrtalct utliindska entomolo-
ger. Dessutom ar samtliga kdnda arter frin Dan-
mark, Finland och Norge medtagna vilket okar
anviindbarheten, markerar den goda kiinnedo-
men om Nordens fjiirilsfauna och understryker
den nordiska gemenskapen pA tletta omride.

Vid sidan av det velcnskapliga namnet har varje
art inom Microlepidoptera. med vissa undantag,
kodats sa att slaktets 2 och artepitetets 5 forsta
bokstaver bildar en fdr Norden unik teckcnkom-
bination. Enligt forordet Ar avsikten att dessa ko-
der ska kunna anvandas vid biologiskt invente-
ringsarbete. Frir Macrolepidoptera ir namnkoden
konstruerad av de Ll forsta bokstaverna i slektet
samt de 3 f<irsta i artepitetet. Varfor man inte an-
vint en enhetlig kodifiering fdrklaras ej.

Inriktningen pi katalogen ar i forsta hand att vi-
sa fjiirilsfcirekomster i respektive landskap saml
att presentera nu giillandc vctcnskapliga namn pa
dverfamiljer, familjer, sliikten och artcr. Andra
taxa ar ej medtagna. Eftersom manga fdrendring-
ar inomenklaturen skett under den senaste tiden
har man Sven inkluderat fdr svenskt vidkomman-
de viktiga slnonymer. en vllkommen service.

Varje art har ctt lopnummer, vilket dels under-
liittar sokandet efter artcn via registret, dels ger en
direkt angivelse lill de kommcntarer. som vissa ar-
ter Ar fdrbundna med. Dessa kommentarer ger
bl a fdrklaringar till awikelser frAn tidigare sven-
ska kataloger vad gliller f0rekomst i landet eller i
visst landskap. Radavstindct medger supplerande
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anteckningar, ett framsynt arrangemang di sam-
lare sa gott som irligen pitriiffar nya svenska ar-
ter.

Nomenklaturen foljer i tillempliga delar den &r
1985 utgivna danska katalogen, men skiljer sig pA
nigra stiillen vad giiller sliiktindelningen. Det ri-
der bland lepidopterologer en engagerad diskus-
sion om giillande sldkten kan anses viilgrundat de-
finierade och kvalificerade och man kan rent all-
mant saga. att frireliggande katalog inte har godta-
git alla slaktkonstruktioner, ett praktiskt synsett i
fr[msta hand for den icke specialiserade taxono-
men.

Ett stort arbete ligger bakom den nya katalo-
gen. Manga tiotusentals uppgifter har kiillkontrol-
lerats och korrekturliists och det kan naturligtvis
inte undvikas, att vissa detaljfel iindi frirekom-
mer. Under granskningen av recensionexempla-
ret pitraffade anmilaren nigra saknade land-
skapsangivelser, men dessa kan liitt korrigeras i
cfterhand. Kartan pl sidan 0-5 saknar markering
Ior Ostergotland (69).

De f& felstavningar av artnamn som hittats bor
knappast medfrira n6gra missfrirstind. Silunda
skall nr 372 B. frangutella, 584 D. borkhausenii,
867 S. ericevorella och 2969 X. ditrapetzium i steL
lel skrivas frangulella, borkhauseni, ericivorella
rcsp. ditrapezium. Betriiffande stavningen av nr
2ll3 X. quadrifasiata och nr 2ZO1 P. bifaciata tor-
de Art. 32 (c) i den Internationella koden fcir zoo-
logisk nomenklatur vara tillemplig di det fdr dessa
arter mdjligen rdr sig om felstavningar i original-
beskrivningen - eller rett och slatt senare fellis-
ningar.

I katalogen namns inget om de nya rOn som

framkommit betraffande komplexet Diachrysia
chrysitis-tutti och kanske ville man har avvakta ett
formellt offentliggorande. Likasi fattas en kom-
mentar till varfor nr 2738 A. pulmonais heltkor-
rekt ej godtagits som svensk art. Den har vid ett
tillfiille felaktigt angivits frin Halland.

Enligt nyare uppgifter skall nr 873 Holcocera
perfugella Jonasson vara synonym med H. segnel-
Ia (Zeller, 1878) och nr 1094 Holcopogon helve-
olellus Stgr.,1879 iir synonym med H. bubulcellus
Stgr., 1859.

Inf<ir ndsta upplaga iir det frdmst tvi saker som
enligt anmelarens mening skulle kunna fdrbettras.
I artlistan (sektion 3) bor hciger- och vdnstersida
byta plats si att anteckningar om nya landskaps-
fynd battre passar hogerhiinta personer. Detta
cinskemil hiinger i sin tur samman med bckens
brickliga haftning och att man miste vika ut bo-
ken kraftigt f<ir att komma it att skriva. Troligen
kommer den flitige anvlndaren redan efter ett par
sisonger att ha en katalog enligt losbladsprinci
pen. Aven om fdrfattarna i forordet antyder, att
ndsta edition kommer att dr<ija, iir det nog m&ngas
f<irhoppning, att en ny upplaga kommer ut om
nigra ir, girna med en inbunden variant som al-
ternativ. Eftersom textmaterialet iir lagrat pi
magnetband och/eller disketter, borde en uppda-
tering och en ny tryckning inte innebiira alltfor
stort merarbete.

Den absolut sttirsta fordelen med katalogen iir
att den nu finns. Fcir nordiska, och i synnerhet
svenska samlare, iir den oundgiinglig dA den fyller
ett sedan lange kdnt behov.

Bengt A. Bengtsson

Kcipes

Begagnat binokuliirt preparermikroskop med ut-
bytbara objektiv/okular frir olika forstoring. Hcir
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