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Efterlängtad checklista över världens svärmare
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History Museum, London & Cornell
University Press. 226 sid. 28 x 22 cm.
ISBN 0-8014-3734-2. Pris 890:- DKK
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Under 1990-talet har glädjande nog ett ökat antal
globala familjevisa fj ärilskataloger börjat publi-
ceras och de mest omfängsrika arbetena har tidi-
gare recenserats i ET (familjen Geometridae i nr.
412000 och Noctuidae i 311994). Dessa båda ka-
taloger förtecknar alla nomenklatoriskt giltiga
art- och underartsnamn och är därför först och
främst "namnkataloger". Detta eftersom famil-
jerna i sin helhet aldrig har studerats systematiskt
och det därför långt ifrån alltid går att säga om de
förtecknade namnen verkligen representerar
goda taxa eller inte eller bara utgör synonymer.

Den nu publicerade världskatalogen är i mot-
sats till de båda ovannämnda istället en check
lista över världens alla arter och underarter svdr-
mare även om den bara är preliminär. Författarna
har således, utöver att förteckna alla publicerade
namn, även bedömt vilka som representerar goda
arter eller underarter och vilka som bara utgör
infrasubspecifika taxa, synonymer eller ogiltiga
namn. Dessutom förtecknas alla högre taxa som
underfamiljer, triber och släkten i en systematisk
ordning som avspeglar författarnas aktuella upp-
fattning. Grunden för checklistan utgörs av åt-
skilliga års studier av 1örfattarna, och av andra,
baserade bland annat på samlingarna i British
Museum, som rymmer ett av världens absolut
största svärmarmaterial. Katalogen har författats
av två av världens ledande svärmarspecialister
vilket ger bästa möjliga garanti för att uppgifter-
na är korrekta.

Lionel W. Rotschild och Karl Jordan publice-
rade år 1903 den då epokgörande revisionen A
revision oJ' the lepidopterous .family Sphingidae
som förtecknade ll2 ar1er. Huvuddelen av upp-
gifterna i detta verk har varit oförändrade sedan

dess. Den nya checklistan redovisar inte mindre
än I 226 arter. Man skall dock hålla i minnet att
uppfattningarna om hur man skall definiera och
tillämpa artbegreppet - inte minst inom familjen
Sphingidae - har varierat över tiden, vilket har
inneburit att uppfattningarna om antalet arter
svängt upp och ned över tiden. lntressant att no-
tera är att inte mindre än bortåt 90 artnamn har
publicerats som nya fbr vetenskapen sedan 1990
förutom de flera tiotal som upphöjts till goda ar-
ter under samma tid. Inte heller svärmarfaunan
kan därför sägas vara klarlagd på långt när än.

De enda andra jämförbara verk över svärma-
rna som publicerats under 1900-talet är dels B.
D'Abreras Sphingidae Mundi från 1987, som är
en fotografisk katalog över 1 050 arter ur sam-
lingarna i British Museum, dels Charles Bridges
(1993) Catalogue of the Family-Group, Genus-
Group and Species-Group Names of the Sphing-
idae of the World. Den första är dock - förutom
att den inte behandlar alla dittills kända arter -
behäftad med åtskilliga felaktiga uppgifter, så-

som felbestämningar och andra f'elaktigheter del-
vis beroende på att författaren saknade specialist-
kunskaper om gruppen. De båda författarna Ian
Kitching och Jean-Marie Cadiou klargör också
att Bridge's katalog innehåller inte mindre än
bortåt 1 000 felaktiga uppgifter rörande allt från
fel auktorsnamn till att många arter förs till orik-
tiga släkten. Författarna konstaterar att denna fel-
frekvens innebiir att i genomsnitt vart tredje taxa
i Bridge's katalog är behäftad med f'elaktiga upp-
gifter, givetvis en oacceptabelt hög felfrekvens.
Förhållandena har redan i sig ökat behovet av en
ny behandling av gruppen, inte minst för att
minska en fortsatt spridning och permanentning
av felaktiga grunddata.

Den nu publicerade checklistan inleds med ett
kapitel om svärmarnas morfologi, biologi, ekolo-
gi och ekonomiska betydelse som skadegörare.
Vidare innehåller kapitlet ett längre avsnitt om
svärmarnas högre systematik där alla betydelse-
fulla arbeten sedan I 800-talet diskuteras och
kommenteras kortfattat men ändå belysande.
Dessutom sammanfattas alla tidigare större svär-
markataloger, och deras förtjänster och brister
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tydliggörs i ljuset av nutidens kunskapsläge, nå-
got som i sig är av stort värde.

Själva checklistan är lättläst. Alla taxa är för-
sedda med auktorsnamn och alla ogiltiga namn
har försetts med en symbol. I ett eget avsnitt
omedelbart efter checklistan sarnlas ett stort an-
tal förklarande noter över flertalet systematiska
eller nomenklatoriska ändringar som genomförs
i checklistan. Noterna upptar inte mindre än 621
kommentarer, många gånger både lättlästa och
utförliga. De är mycket värdefulla och ofta även
underhållande skrivna och checklistans värde
ökar rejält med dem! I ett metodologiavsnitt re-
dovisas även i utförliga beskrivningar de kriteri-
er som använts i boken för att definiera såväl en

art såväl som en underart. Utöver detta forteck-
nas samtliga ursprungsbeskrivningar i en 20-si-
dig referenslista. På åtta färgplanscher avbildas
ett urval av 64 arter eller underarter. Två arter
och två nya underarter beskrivs i boken som nya
för vetenskapen, och dessa avbildas givetvis.

Sammanfättningsvis är boken en i alla styck-
en kompetent och föredömligt omdömesgill be-
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handling av svärmarna, och i dagsläget kan tro-
ligen inte någon bättre behandling av hela art-
stocken uttöras. Atskilligt återstår förstås att
klarlägga innan svärmarsystematiken vilar på en

någorlunda stabil systematisk grund och artför-
hållandena kan sägas vara rimligt klarlagda.
Förlättarna försöker inte heller skyla över den
stora kunskapsbrist som fortfarande råder. Den
nu publicerade svärmarkatalogen kommer tvi-
velsutan att för åtskilliga år fiamöver utgöra
grundbulten för den fortsatta systematiska svär-
marfbrskningen.

Någon brist går att notera: det hade varit vär-
defullt att komplettera checklistan med uppgif-
ter om hemlandet för respektive arts typmaterial
för att ge en åtminstone ungefärlig bild av var
respektive taxa förekommer. En annan är kanske
priset, runt I 100 svenska kronor gör tyvärr nog
att en del presumptiva köpare avstår. Och det är i
så fall riktigt synd, katalogen är värd en bred
spridning !

Nils Hydön

Flick- och jungfrusländor i södra Sverige efterlyses

Underlecknad bedriver zooekologiska forskningsprojekt om våra två svenska arter av jungfru-
sländor (Ctilopteryx splendens och C. vlrgo) samt den mångfiirgade flicksländan (lschnura
elegans). Arbetet går i den inledande fasen bl.a. ut på att finna lämpliga lokaler där dessa arter
lörekommer och samla in ett antal exemplar från olika populationer för analyser av genetisk

variation. Av särskilt stort intresse är lokaler som hyser båda jungfrusländearterna. Hos Ischnura
elegans förekommer det genetiska färgmorfer hos honorna (tre olika varianter), och jag är intres-
serad av variation mellan populationer för de olika honmorferna.

För att genomföra detta projekt vore jag mycket tacksam för alla lokaltips i södra Sverige jag kan
få frir förekomsten av dessa arter samt eventuellt viss hjälp med insamlandet. Möjlighet till ersätt-
ning för biltransporter samt i vissa fall begränsat arvode kan utbetalas. Vänd er till mig om ni är
intresserade. Flygtiderna för dessa arter är maj-augusti så det brådskar!
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