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karsholt, o. & stadel nielsen, p. 2013. re-
videret fortegnelse over danmarks som-
merfugle. – Lepidopterologisk forening, 
københavn (info@lepidoptera.dk). 120 
sidor. format 24,5 x 17 cm. häftad. isBn 
978-87-994142-3-9. pris 150 dkr (inkl. 
emballage och porto).

under de senaste decennierna har systematik och 
nomenklatur inom ordningen fjärilar (Lepidop-
tera) resulterat i många omflyttningar, uppsplitt-
ringar och sammanslagningar av taxa på skilda 
nivåer. Taxonomin har genomgått många föränd-
ringar på grund av systematiska undersökningar 
av arternas dna. Även om man kan förvänta 
sig ytterligare nyheter i framtiden, har de dan-
ska lepidopterologerna funnit tiden mogen för en  
uppdatering av den senaste listan från 1998 (Rev-
ideret katalog over de danske Sommerfugle) med 
samma författare som i den nu anmälda katalo-
gen. den aktuella förteckningen innehåller 118 
nya arter för danmark och massor av information 
om namnändringar. katalogen är skriven på dan-
ska och engelska så även den internationella pub-
liken kan tillgodogöra sig intressanta nyheter här.

i inledningen påminner författarna om att en 
katalog vid en given tidpunkt är det bästa budet 
på vad arterna ska heta och vilken systematisk 
position de bör ha. man vill livligt hålla med 
om när de skriver att det är en ”produkt af dansk      
lepidopterologis høje standard og en medvirken-
de forudsætning for den.” inledningen ger också 
detaljer om hur de 2549 kända arterna kategori-
vis har bedömts avseende naturliga förekomster, 
införda eller observerade arter. Endast arter som 
verifierats genom beläggexemplar eller är foto-
dokumenterade och har publicerats i dansk text 
har tagits med.

Efter den engelska versionen av inledningen 
följer en lista över taxa ovanför arten. man kan 
där notera att en ”ny” överfamilj har sett dagens 
ljus, douglasioidea. Efter en statistisk översikt 
familjevis presenteras den egentliga listan med 
endast ett fåtal synonymer, som har dansk rele-
vans. för arter som tillkommit efter den förra 
listan och för taxa som på annat sätt innebär 

förändringar finns en prick markerad med hän-
visning till en förklaring i ett avsnitt med kom-
mentarer. här finner man den mest värdefulla 
informationen och mycket har bäring också på 
den svenska fjärilsfaunan.

Litteraturlistan är förhållandevis utförlig och 
även här har svenska taxonomer mycket att häm-
ta. som en extra hjälp med att finna en viss art 
(även släkte eller familj) finns ett register i slutet.

katalogen är mycket välkommen och värde-
full för det svenska skrået av fjärilsintresse-
rade. här finner man det senaste i taxonomi 
och systematik och rekommenderas därför å det 
varmaste. man kan beställa katalogen via Lepi-
dopterologisk forenings hemsida (http://www.
lepidoptera.dk) eller från författaren per stadel 
nielsen (arion@youmail.dk).
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