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Ftirsta katalogen om vflrldens alla nattflyn
Poole, R.W. 1989. Lepidopterorum Catalo-
gus (New Series), fascicle ll8. Noctuidae,
parts l-3. E.J. Brill/Flora & Fauna Pub-
lications, Leiden, New York, Kobenhavn &
Kriln. 1314 sidor i 3 delar. 28,5 x22 cm.
ISBN 0-916846-45-8. Pris: 950, - DKK
(Apollo B/ger). Abonnemang kan tecknas
p[ hela verket genom fcirlaget: E.J. Brill,
Leiden, Holland.

Sv6righetema att f6 ett samlat grepp civer en viss
stdrre eller mindre grupp av nattfjlirilar p[ viirlds-
basis har varit (och iir!) mycket stora. Dessa sv[-
righeter iir kanske en av de viktigare orsakema till
att det fortfarande saknas en samlad systematik fdr
nattfjiirilarna, Heterocera. Det kan idag tyviirr inte
heller skcinjas nigon enhetlig systematik fcir ens

de mer kiinda nattfjiirilsgruppema i palearktis iin
pA Atskilliga [r.

Mot denna minst sagt kaotiska situation i viirlds-
systematiken framstAr detta verk som en stor be-
drift. Aven om det nu gAtt drygt fyra 1r sedan kata-
logen gavs ut utgdr den en sAdan "grundbult" fcir
vdrldens nattfjiirilsforskare att den verkligen fcir-

diinar att uppmiirksammas [ven hiir, det Er faktiskt
lite frirvAnande att detta inte skett tidigare.

Den nu utkomna volymen om Noctuidae utgrir
den fcirsta katalogen av lL8 planerade i serien
Lepidopterorum Catalogus (New Series) som pla-
neras redovisa fjiirilsfaunan pA global nivA - en

katalog fdr vardera av de i planeringsskedet ll8
accepterade familjema fjZirilar. Man kan utgA frAn
att eventuella iindringar av antalet familjer givet-
vis pAverkar antalet kommande kataloger. Serien
publiceras med John B. Heppner som redaktiir.
Katalogema kommer att numreras i systematisk
ordning och inte i den ordning volymema ges ut.
Kataloger civer flera familjer ldr vara klara frir tryck-
ning. Hur alla smi familjer ska hanteras framgAr
inte klart, men enligt planema kommer det att krii-
vas l2- l5 volymer totalt fcir att firdigstiilla verket.
Det kommer att ta ehkilliga lr att genomf<ira hela
detta arbete.

Lepidopterorum Catalogus publiceras nu som en
helt ny serie i frirhillande till den ursprungliga
katalogserien med samma namn. Originalserien
gavs ut under lren l9ll-1939, f<irst i Berlin och
senare i Haag i Holland. Serien blev aldrig slut-
fijrd och det er lett att se att detta katalogarbete var
en produkt av den tid dA sA mlnga andra storslagna
verk om fjlirilarna gavs ut. Det skulle alltsA drda
ett halvsekel innan ntgon kiinde sig manad att 6ter-
uppta arbetet med att samla nomenklaturen pA

viirldsnivA.
Nattflyna, Noctuidae, utgdr den avgiort stcirsta

familjen bland nattfjiirilarna. Katalogen omfattar
ca 38 000 namngivna arter, underarter och syno-
nymer. Den bygger pA en redovisning av alla namn-
givna sliikten (med synonymer) som fcirtecknas i
alfabetisk ordning. Sliikte fcir sliikte upptas i alfa-
betisk ordning alla namngivna arter, underarter och
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synonymer. F<ir varje taxa anges originalreferenser
samt hiinvisningar till avbildningar om s6dana finns.
Vidare anges i vilka museer typmaterial fijrvaras
liksom kommentarer om typmaterialet ftirstijrts eller
frirsvunnit. I volymen om Noctuidae finns liven re-
ferenser till larvbeskrivningar och viirdviixter. SA-

dana uppgifter planeras dock inte ftir kommande
volymer. Artfcirteckningama upptar de tvA fcirsta
delama, inalles 1013 sidor. I den tredje delen finns
en fcirteckning civer alla auktorer med referenser
samt ett index ftir alla upptagna taxa. Katalogen
tacker litteratur publicerad till och med 5r I 984.

Robert W. Poole, nu vid US National Museum
of Natural History i Washington, 6r en mycket er-
faren fjiirilsforskare och [r frirmodligen en av fA i
viirlden som varit skickade att kunna ta sig an denna
veritabla uppgift. Fcirfattaren har lagt ner ett enormt
arbete fcir att kunna genomfcira detta. Nattflyna om-
fattar ungefdr 4OVo av hela den kiinda fjiirilsfaunan
vilket kan ge ett mett pA det arbete som utfcirts.

Katalogen utgdr ingen revision av familjen Noc-
tuidae utan iir friimst en nomenklatorisk samman-
stiillning av alla publicerade taxa. Atskilliga syno-
nymiseringar har iindA upptagits i katalogen. Aven
mAnga namngivna taxa som tidigare synonymiserats
men som idag anses representera goda arter finns
upptagna och kommenterade. Det framglr i kata-
logens inledning att arbetet med stdana uppgifter
6r baserat dels pA fcirfattarens egna undersiikningar
och dels p[ hittills opublicerade nomenklatoriska
omkombinationer av material i nigra av de stdrre
museernas samlingar (US National Museum of Na-
tural History, Washington, samt British Museum
of Natural History i London). I ca 90 fall har nomen-
klatoriska iindringar gjorts. Andringama har gjorts
niir tidigare anvdnda namn konstaterats vara yngre
homonymer. Fcir vflra nordiska fcirhillanden har det-
ta kommit att giilla den i scidra Finland siillsynt fcire-
kommande Euchalcia modestc (Htibner, 1786) som
istiillet erhlllit namnet E. modestoides (Poole, 1989).

Stcirsta mtjda har siikerligen lagts ner pA att gdra
katalogen sA komplett som mcijligt. Emellertid har
jag utan stcirre anstrdngning hittat sex arter frln Tibet
som saknas i katalogen och som publicerats mel-
lan 1982 och 1984 i kinesiskatidskrifter. Aven om
dessa sdkert inte iir mer dn mer enstaka undantag
meste ande konstateras att katalogen inte ar lOOVo-

igt komplett, i varje fall inte fcir Aren niirmast 1984.
Kanske har litteraturgenomglngama glorts olika
lAngt fcir olika kiillor.
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Man hade givetvis cinskat att katalogen kunnat
baseras pi en systematisk uppstiillning mer i form
av en regelriitt checklista. Av det som sagts i in-
ledningen framgAr emellertid att detta under civer-
skAdlig tid inte kan vara annat an cinskedrrimmar

- 
kunskapsbristema om vf,rldsfaunan dr alltjiimt

sA omfattande att en systematisk fcirteckning bara
skulle te sig som en konstlad och diirtill sannolikt
till stiirsta delama rent felaktig konstruktion. Ti-
den iir sAledes lAngt ifrAn mogen fcir att kunna ordna
vf,rldens nattflyn systematiskt. Emetlertid [r kata-
logen upplagd i en databas sl revideringar fcir fram-
tida supplement eller revisioner ar l,itta att ta fram
enligt redaktci."n. Atskilligt har ju redan hiint i lit-
teraturen pA de l0 ir som nu gfltt och som inte tiicks
in av katalogen. Fcir den som har specialintressen
fiir nAgon eller nAgra grupper ltter sig ju detta latt
korrigeras genom kompletterande litteratursdk av
de senare flrgingama av t ex Zoological Records.

Det iir nog inte uteslutet att en och annan utfcird
omkombination inte kommer visa sig hAlla vid niir-
mare granskningar och man kan viil mcijligen undra
hur siiker fcirfattaren varit ner han infcirde dem. Det
iir ju n[rmast en omcijtighet att kunna hela vdrlds-
faunan sl nigot fel hiir kan knappast anfdras som
kritik mot katalogen. I detta omfattande verk kan
man iiven fcirv?inta sig att ett och annat stavfel smugit
sig in. Jag har ocksi lyckats hitta nigra enstaka
men de fcirefaller vara mycket fA vad giiller art-
och sldktesnamnen. NAgot fler felaktigheter har letat
sig in iiven niir det giiller typlokalers namn eller
Artalen fdr namngivningen, sAdant klarar den in-
tresserade ldsaren emellertid ut pA egen hand och
det piverkar givetvis inte alls helhetsintrycket av
verket.

Katalogen kommer med all siikerhet stimulera
sericisa entomologer virlden 6ver att bcirja bringa
reda i viirldssystematiken av denna fascinerande
grupp nattfjiirilar. Aven om ett stdant arbete kom-
mer att ta etskilliga 1r kanske man kan bcirja skcinja
ett hopp tack vare detta verk. Det dr sammanfatt-
ningsvis en veritabel milstolpe inom lepidoptero-
login som har publicerats och precis som det siigs i
f<irordet av John Heppner "Det kommer att utgdra
ett av de fcimlimsta hjiilpmedlen frir bAde musei-
specialister och fcir aktiva entomologer och utgcira
en referens till namnen inom Noctuidae och deras
grundliiggande litteratur". Mer behtjver inte siigas.

Nils Hyddn


