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The present volume comprises short descriptions and illustrations of 207 
species of the subfamily Phycitinae (Cryptoblabini and a part of Phyciti-
ni) occurring in Europe and adjacent countries: North Africa, Turkey, 
Armenia, Georgia, Azerbaijan, Syria, Lebanon, Israel, Jordan, Northern 
Iraq and Northern Iran as well as Kazakhstan; a few species are also inc-
luded from Afghanistan and Northern China. Brief information on the 
imago, habitat and species biology are given along with notes on similar 
species, distributional maps and genitalia for almost all the species. 
Many taxonomic changes are introduced, including new synonyms and 
a number of new species (16) and genera (12) are described. 

******** 

A szerző tovább folytatta az európai molylepkékről eddig kiadott 
könyvsorozatát. A Phycitinae alcsalád első részében a 207 Cryptoblabi-
ni és a Phycitini faj leírását adja. Ismerteti a taxonok habitatjait, bionó-
miájukat földrajzi elterjedésüket. Szövegközi ábrákon mutatja be a szár-
nyak és csápok fontosabb határozó bélyegeit, megnevezi a hasonló fajo-
kat. Igen nagy értéke a könyvnek a fajok vázlatos, de igen informatív 
elterjedési térképei. A kiadvány számos új fajleírást is tartalmaz, illetve 
több taxonómiai változásra is rámutat. Kiemelt hasznossága a könyvnek, 
hogy közli az összes faj hím- és nőstény genitáliájának ábráját, s a 31 
színes képtábla minőségi fotókon mutatja be a fajok habitusát. Az angol 
nyelvű kézikönyv nélkülözhetetlen a magyar faunakutatásban.  

Fazekas Imre 
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