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Europeiska korthuvudmalar

Pris 500 DKK + porto.

Den som intresserar sig ftir enbart nordiska in-
sekter \larar sig fortfarande utmerkt bra med

Bengt Ake Bengtssons nu mer dn tio Ar gamla

bestdmningsverk 6ver de nordeuropeiska kort-
huvudmalarna, ingiende som volym l3 i Fauna

Entomologica Scandinavica. Diir ltnns endast

35 arter att hilla reda pfl mot23l i det nya arbe-
tet. Men i en tid di minga utvidgar sin verksam-

het 6ver sttirre delar av Europa, borde den hiir
boken vara nigot av ett gefundenes fressen. Den
behandlar en vdl avgrlnsad grupp fjiirilar, oftast
latta att skrapa upp med hiven pi dagen i fullt
solsken och dessutom med tilltagande artantal

sciderciver. Aven om 40 av arterna nybeskrivs,
iterstir som framhfills av fdrfattaren alltjiimt
okiinda arter att upptdcka. Men framf0r allt dr

larver och niiringsviixter alltjiimt okdnda fdr
flertalet arter. Att spriket i boken iir engelska

bdrinte vara nigot problem fcir nutida svenskar.

Hur kdnner man di igen fj2irilarna? Hdr kun-
de fdrfattaren uttiver de k6nnetecken han niim-
ner, giirna framhillit att det platta huvudet synes

indraget uppifrin, ddrav det svenska namnet

korthuvudmalar. Detta tillsammans med ftire-
komstseittet, liksom att de hellre kryper iin fly-
ger, gcir att man siillan har svfl.righeter att placera

fjiirilar som tillhtirande familjen. Om man sedan
vid dissektion f,rnner de mest miirkliga genitali-
er, ofta starkt asymmetriska och med detaljer
som inte liknar nigot annat, bestyrks att man
hamnat riitt. Och preparering av genitalierna iir
viktigare 6n i nflgon annan grupp, iiven om det
ibland rzicker med pensling av bakkroppsspet-
sen. Jag kan bara instdmma i att bestiimnings-
nycklar iir obehcivliga. Kanske skulle det t.o.m.
vara stcirre risk ftir felbestiimningar med sidana.
Sedan man viil med hjiilp av de ftirntimliga fiirg-
planscherna valt vilka arter som kan komma
ifriga, iterstir i regel att med genitalpreparat
bekriifta vilken av dessa fjiirilen tillhtir. Efter-
som genitalpreparering av dessa djur inte kriiver
nigon besviirlig sdnderdelning utan endast god

centrering, iir detta en ovanligt enkel hantering.
Centreringen iir viktig, eftersom genitalierna
sett frfln sidan oftast dr oigenkiinnliga. F?irgning
av hongenitalierna, som anges som oundgiing-
lig, menar jag att man kan underlflta, eftersom de

liittast fiirgade mjukdelarna som bursa etc. dndfl
inte avbildas. Bestiimningsarbetet underldttas av
att alla arter utom sju avbildas som fjiirilar och i
regel med bide han- och hongenitalieq i den

mfln de iir kiinda; ddr si beh6vs med tilliiggsbil-
der och pilmarkering. Naturligtvis miste vid be-
stiimningsarbetet ocksi textdelen konsulteras.
Den iir f6redtimligt kortfattad och hiller sig till
det som betyder nigot.

Det iir svirt att hitta nigon uppgift om i vil-
ken skala fjiirilarna avbildats. I allmlinhet synes

de vara 5-6 ginger fcirstorade. FOr egen del hade
jag ftiredragit totalbilder av fjiirilarna i nflgot
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Recension

mindre skala i strillet fdr att som nu ena vingparet
uteldmnats. Man miste dock ha ftirstflelse fcir det
betydande merarbete detta skulle fcirorsakat fcir-
fattaren, som sjiilv svarat fcir akvarellerna, vilka
fcir denna grupp torde vara att f<iredra fcire foto-
graher. Den anviinda f<irstoringen synes emeller-
tid liimplig bide f<jr fjiirilar och genitalbilder. Att
skala saknas ocksfl fdr genitalierna eir inte nflgon
stcirre oliigenhet. I nigot fall steimmer inte text
och bild helt overens. Exempelvis avbildas S.

iberica med vitt huvud och krage, medan det i
texten stir att arten 6r svir att skilja frin andra i
artgruppen, av vilka dock inga har vitt huvud. Att
S. bifissella skulle ha vitaktiga baktibier syns inte
pi bilden. Det liir bero pi att det endast dr insidan
av tibierna som dr ljus. Mer problematiskt fdr lii-
saren dr att nummer 15 och 17 pi plansch 10 inte
alls stiimmer med texten. Om man byter nummer
blir det rritt.

Gliidjande nog frir oss svenskar har alla arter i
norra Europa inom familjen bibehillits i ett slak-
te, Scythris. Minga taxonomer skulle fabricerat
ett stort antal sliikten av arter som visar dessa
n[stan otdnkbara olikheter i genitalierna, fast fjii-
rilarna i vingteckning, eller brist pi vingteck-
ning, dr si ensartade. Sydliga arter har dziremot
fitthelal sllikten, men fcirfattaren rdknar med att
en del av familjens sldkten kan bli synonymisera-
de i framtiden. Den art som kommer Sverige ndr-
mast 6r Parascythris muelleri, som enligt tabell
river utbredningen i slutet av boken fdrekommer
redan i Lettland, Polen och Tyskland. Eftersom
liinderna i tabellen dr upptagna i alfabetisk ord-
ning i stdllet frir i geografisk, fir man av denna
inte direkt en uppfattning om tyngdpunkten i ut-
bredningen men vzil i hur minga liinder de olika
arterna iir funna. Man ser direkt att ingen art slir
S. limbella, vilket inte dr fcirvflnande, di den le-
ver pi mflllor.

En annan civersikt redan i bcirjan av boken vi-
sar samtliga arter i systematisk ordning och med
samma numrering som i de omedelbart friljande
artbeskrivningarna. Det anges att arterna place-
rats i alfabetisk ordning, vilket emellertid som
vdl eir endast gziller inom artgrupperna. Grupper-
na har dziremot ordnats efter berdknad sliiktskap
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med bdrjan med primitivare arter. Detta hade bli-
vit tydligare om artgruppens namn hade angetts

fcire eller vid sidan av varje grupp eller om 6t-
minstone ett mellanrum hade ldmnats mellan
varje artgrupp. Ett stort antal artgrupper innehil-
ler tyviirr endast en art. Det plurala verbet i dissi-
tella-gruppen sidan 68 g6r att man fcirgdves letar
efter mer dn en art i gruppen.

Annars iir tryckfel och oklarheter fiirvinans-
viirt fi fdr ett sA stort arbete och stdller i regel inte
till nigra problem. Den som pi sidan 44 hittat
namnet basistrigella och undrar vad det tir ftir art,

fir dock ingen ftirklaring. Det ldr vara en turkisk
art som frirst togs med i manuskriptet men sedan

uteslutits. Etymologin for guimarensis sidan 47

rir helt utan relevans och bcir strykas. Uppenbart
zir ddremot att namnet getts efter fyndorten. Pi
sidan 50 borde frir fullstiindighets skull angetts

att namnet scopolella av Linn6-liirjungen Osbeck
anvants fcir en svensk art, troligen A nthophila fa-
briciana-vilket tyder pi att gamle Werneburgs
tolkning var riktig. Viirdvdxten fdr S. paulella si-
dan 61 skall stavas Polytrichum, dit bl.a. vir van-
liga bjtimmossa hrir. For S. friedeli anges pi si-
dan 131 utbredning Marocko, Iran. Den stora
luckan minskas betydligt av att en paratyp dr frin
syddndan av Dcida havet, varfcir Israel eller Jor-
danien borde infogats. ForS. camelella sidan 135

gziller Pakistan dsterut, vilket framgir av fyndor-
ten fcir den avbildade fjiirilen pi fiirgplanschen.
Pi sidan 208 anges att fdrfattaren designerat ho-
lotypus ay Urodeta hibernella. Detta kan per de-
finition endast g6ras av auktor till namnet. Upp-
till pi denna inkliimda textsida borde stitt att den
iir en fortsdttning frin sidan 179. Pi sidan 6 borde
kunde klarare framgitt att U. hibernella dr det
giillande namnet.

Inte bara smflfiiirilsamlare utan alla som iir in-
tresserade av insekter bcir ha nytta och gliidje av
denna bok, som ger minga intressanta utblickar.
Priset f<ir det stadiga och slitstarka bandet bcir
inte vara avskriickande. Man fir mycket fcir
pengarna.

Ingvar Svensson
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