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Allt sedan 1960-talet har dissertationer som be-
handlar taxonomi varit tunnsidda. Men i och
med att fylogenetisk systematik bdrjade tilliim-
pas har taxonomin blivit "rumsren" igen. Den re-
censerade avhandlingen bercir den mycket komp-
licerade smifjdrilsfamiljen Scythrididae (korthu-
vudmalar), som finns spridd civer hela vdrlden,
t o m pf, siolerade ciar sisom Madagaskar, Hawaii
och Galapagosdarna, vilket tyder pA att gruppen
b<irjade upptriida tidigt pA jorden.

Som titeln anger, behandlar Landry den nord-
amerikanska scythrididfaunan, och i verket upp-
tas 39 arter, varav 6 dr nybeskrivningar. I museer
finns dock redan mer iin 300 nearktiska, obe-
skrivna arter konstaterade, och forfattaren har i
viss min tagit hiinsyn till dessa vid uppriittandet
av systematik och klassificering.

Landry ger inledningsvis en civersikt <iver
viirldsfaunan och understryker de svirigheter
som rAtt och rider betrdffande systematiken hos
familjen Scythrididae. Han konstaterar, att det
har inte gjorts nAgra allvarligare fors<ik att defi-
niera familjen och de diiri ingAende sliiktena med
fylogenetiska metoder, och dven om han sjdlv
anvdnder sidana, visar han en viss frustration
civer att han inte sjiilv pA ett tillfredsstdllande siitt
n6tt en definitiv losning pA problemet. Han redo-
visar underscikningar av tidigare upprdttade sliik-
ten och kan ddrigenom avfdra ett par sisom ej
tillh<irande Scythrididae.

Forfattaren beskriver anatomin i detalj, inte
bara genitalierna utan dven, och kanske framfcir
allt, thorax' uppbyggnad, som innehiller en del
intressanta strukturer, varav en tycks vara av stor

Ent. Tidskr. ll3 (1992)

betydelse pA familjenivi. 13 sldkten, tillhcirande
Gamla vdrlden, beskrivs men utreds ej vidare.

En nyckel frir sliikten och vissa arter presente-
ras. Hdr introduceras morfologiska karaktiirer,
som fcjr scythrididernas vidkommande iir nya.
Det kommer att ta tid innan civriga arter i vdrl-
den har kontrollerats och intogats i systemet
map dessa karaktdrer.

Pi nAstan 150 sidor beskrivs med mycket stor
noggrannhet de aktuella sldktena och arterna.
Under de gamla och nyupprdttade sliiktena an-
vdnder sig Landry ocksi av artgruppskonceptet,
vilket finslipar indelningen av arter.

Efter denna avdelning kommer en 25-sidig dis-
kussion om den fylogenetiska systematiken hos
familjen. I ett flertal fall stors f<irfattarens slut-
satser av fcirmodade homoplasier, ett vanligt in-
slag i familjen. Trots de ingiende studierna ldm-
nas minga frigor obesvarade, och ett speciellt
bekymmersamt avsnitt r<ir siiktet Scyflrrrs s.str.,
som hittills trotsat alla fcirscik till en entydig defi-
nition.

Efter litteraturlistan friljer diverse tabeller
civer nomenklatur och fylogenetiska karaktiirer,
7 planscher <iver imago (varav tvi i feirg) samt 26

bilder civer speciella strukturer, tagna med svep
elektronmikroskop. 320 streckteckningar av
mycket hcig kvalitet visar skelettdelar, vingribbor
och genitalier. En av de viktigare detaljerna i fcir-
fattarens avhandling iir hans tolkningar av de oli-
ka delarna i genitalierna. Detta har varit och iir
fortfarande ett stort bekymmer inom Scythridi-
dae, eftersom familjens arter uppvisar ett ex-
tremt brett spektrum av ombildningar, reduktio-
ner, asymmetrier, etc, i synnerhet hos hanarna.

Den anmiilda avhandlingen utgdr ett betydel-
sefullt steg framit vad giiller fdrstielsen av den
giickande familjen Scythrididae, men fortfarande
finns det minga frigor oldsta inom dess fyloge-
netiska systematik.
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