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Rysslands dagfjärilar - andra delen fullbordar fauna-verket

Tuzov, V.K. (ed.), Bogdanov, P.V., Chur-
kin, S.V., Dantchenko, A.V., Devyatkin,
A.L., Murzin, V.S., Samodurov, G.D. &
Zhdanko, A.B. Guide to the Butterflies of
Russicr and adjctcent territories (Lepi-
doptera, Rhopalocera). Vol. 2. Libythe-
idae, Danaidcte, Nymphctlidae, Riodin-
idae, Lycaenidae. PENSOFT Series Fau-
nistica. 580 sid. 29 X2I cm. ISBN 954-
642-095-6. Pris 170:- USD från Pensoft.
Bulgarien.

Med denna andra del fullbordas detta fäscineran-
de tvåvolymsverk (första delen recenserades i ET
l-2/2000). Här behandlas familjerna Libythei-
dae, Danaidae, Nymphalidae, Riodinidae och
Lycaenidae och denna andra volym är givetvis
lika spännande som den första. Flera svåra art-
komplex finns i den ryska faunan bland t.ex. pär-
lemorfjärilar, nätfjärilar och inte minst bland blå-
vingarna.

Det väldiga landområdet rymmer en fantas-
tiskt rik fauna med många endemer, o1la med
små utbredningsområden, t.ex. flera som är knut-
na till bergsområden. Och nu blir det för första
gången någonsin alltså möjligt att överblicka
hela den ryska dagfjärilsfäunan. En genomgång
visar också att av Sveriges I l0 i nuläget repro-
ducerande dagfiiirilar förekommer inte mindre
än 9l ,3o/o också i fd Sovjetunionen vilket tydligt
visar de stora faunalikheterna åtminstone med de
västryska delarna.

På bokens totalt 88 färgplanscher avbildas
samtliga arter och flera underarter av de behand-
lade familjerna, planscherna 84-86 avbildar ett
antal arter och underarter som behandlades i vo-
lym 1, främst gräsfjärilar. På de två sista avbildas
ett urval av larver och några puppor av 29 arter
snabbvingar, Theclinae. Nio arter Lycaenidae be-
skrivs som nya f'ör vetenskapen.

Boken innehåller även en preliminär checklis-
ta som redovisar alla arter och underarter enligt
Vasily Tuzovs egen uppfattning och listan omfat-
tar inte mindre än 984 arter. Och antalet fcirteck-
nade underarter är nästan ofattbart stort. inte

mindre än ca 1 126 stycken. Nominatformerna
oräknade! Sådana mängder underarter ter sig för
oss västeurop6er förstås som något mycket ovant
men beror givetvis på områdets storlek liksom på
alla isolerade bergsområden. På färgplanscherna
avbildas drygt 397o (441 st) av dem. Utöver
dessa avbildas ytterligare några möjliga och ännu
inte namngivna underarter. Med de enorma area-
ler, de många bergsområden och naturtyper som
fd Sovjetunionen rymmer har det förstås uppstått
åtskilliga regionala populationer som isolerats
från varandra under tidernas gång. Även om clet
numer utförts flera moderna gruppvisa revisioner
återstår åtskilliga ytterligare revisioner och andra
större arbeten att genomlöra för att kunna klar-
lägga de systematiska förhållandena så pass väl
att faunan kan sägas vara någorlunda väl stude-
rad. Förfättarna kommenterar också föredömli gt
systematiska frågeställningar kring olika under-
arter där detta låtit sig göras. Givetvis finns 1'ör-

stås ett lbrtsatt stort behov av insamlingar, inte
minst i avlägset belägna och dåligt undersökta
områden.

Den ryska dagfjärilsfaunan har undersökts allt
flitigare under senare år. Sedan 1980 har inte
mindre än 59 arter och 142 underarter bara bland
de i volym 2 behandlade familjerna beskrivits
som nya för vetenskapen vilket tydligt belyser
kunskapsläget. Inräknas sedan de taxa som nybe-
skrivits under samma period och som behandla-
des i volym I tillkommer ytterligare 38 arter och
137 underarter, främst inom familjen gräsf.1ärilar,
Satyridae. Nytillskottet sedan 1980 är således
inte mindre iLn9J arter och2l9 underarter! Utö-
ver detta tillkommer alla tidigare synonymisera-
de taxa som i samband med revisioner eller andra
större arbeten under senare tid kommit att upphö-
jas till goda arter eller underarter. Undersökning-
arna sker nu i så snabb takt att det på senare tid
tillkommit ytterligare minst fyra arter som inte
hunnits behandlas i bokverket. Bland annat har
det helt n1 ligen visat sig att Erehict /igea i Öst-
asien förekommer tillsammans med den snarlika
E. ajanensis M6n6tri6s, 1857 som till nu ansetts
utgöra en underart till en tredje Erebia-art. Vi kan
givetvis förvänta åtskilliga nybeskrivningar till
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under llera år lramöver.
Några exempel på den stora mångfalden går

inte att undanhålla här. Släktet Callophrys,
björnbtirssnabbvingar, innehåller i Västeuropa
den välkända C. rubi som enda art medan släktet
i Ryssland innehåller nio arter och inte mindre
än fyra av dem tillkom efter en revision 1998 av

A.B. Zhdanko. Aven pärlemorfjärilar och nät-

fjärilar är talrika i Ryssland och rymmer i dags-
läget inte mindre än 51 respektive 62 arter. Fem

nässelfjärilsarter förekommer i området. Vår all-
männa pärlemorfjäril (Argynnis adippe') töre-
kommer i inte mindre tolv underarter förutom
nominatformen och allmän nätfjäril (Mellicta
athalia) i sex. Allmän blåvinge (Plebejus argus)

anses förekomma i nio underarter, föränderlig
blåvinge (P. idas) i fyra och förväxlad blåvinge
(Aricia allous) i inte mindre än elva, typformen
hör hemma i Alperna. Uppräkningarna kan fort-
sätta. Det tycks vara typiskt att det är många av

våra västeuropeiska - och ofta transpalearktiska

- arter som över kontinenten splittrats i geogra-

fiskt isolerade och särpräglade populationer.
Läsaren kan ur nordiskt perspektiv få sig fle-

ra intressanta uppgifter till livs. Exempelvis är
det nog inte många som känner till att den intres-
santa östeuropeiska pärlemorfiiirilen Argynnis
laodice förekommer utpräglat disjunkt dels i en

östeuropeisk och dels en östasiatisk population i

Amur- och Ussuri-områdena men saknas i hela
det väldiga området däremellan. Intressant är

också att de två ryska underarterna av Donzels
blåvinge, Pseudoaricia nicias, ti11 utseendet inte
påminner om nominatformen (från Alperna) el-
ler vår nordiska ssp. scandicus utan hos hanen
har det brungrå ytterbandet tydligt diffust av-
gränsat eller täcker nästan hela framvingen. För-
hållandet att Boloria napoea (Hoffmannsegg,
1804) inte behandlas är mycket överraskande.
Lukhtanov & Lukhtanov (1994) behandlar arten
i sin Nordvästasiatiska fauna som B. napaea aL'

taica Grum-Grshimailo, 1893, endemisk i Altai-
bergen, men denna har nu istället upphöjts till en

egen art, B. altaicct. Detta betyder att B. nap(tea
endast förekommer i den Skandinaviska fjäll-
kedjan och enligt Tolman (1991) i Alperna. Så-

ledes har vi här en art som i Sverige och Norge
har den dominerande delen av sitt totala utbred-
ningsområde, kanske bör vi därför börja betrak-
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ta den som något av en skandinavisk ansvarsart.

En del smdrre sakfel har olyckligtvis insmu-
git sig i texterna. Exempelvis zir inte alla släkten
angivna på samma sätt på planschhänvisningar-
na som i de artvisa texterna eller i checklistan.
Detta gäller t.ex. den med vår aspfjäril (Limeni-
tis populi') påminnande Seokia pratti som pä

hänvisningen till plansch 10 sägs tillhöra Lime-
nitis men som i checklistan och i texten behand-
las som tillhörig släktet Seokia. Om vår aspfjäril
sägs vidare i texten med hänvisning till två äldre
referenser att dess värdväxt i Europa skulle vara
jolster och lavendelvide. Hade bara någon av all
den nyare litteraturen citerats hade sådana fel
knappast uppkommit. Vidare stavas Heodes vir-
gaureae felaktigt utan e på slutet i såväl text som
i registret. Det är vidare lite opraktiskt att de art-

visa planschtexterna inte försetts med sidhänvis-
ning till respektive textavsnitt, något som hade

underlättat för läsaren. Utmärkt är dock den 71

sidor långa förteckning över alla avbildade ex-

emplar med fynddata som finns efter planscher-
na. infbrmationen i denna hade förstås kunnat
sammanföras i planschtexterna som är brukligt.
Registret fungerar väl och behandlar även alla
upptagna synonymer. I slutet av boken finns en

referenslista för båda volymerna som upptar 169
litteraturreferenser. den torde förteckna alla
större artiklar och verk om den ryska dagfjärils-
faunan. Bra zir att referenslistan även försetts
med engelska översättningar av alla ryskspråki-
ga arbeten.

Nu när en modern samlad behandling av fau-
nan finns kan man börja undra om hela denna
läntastiska artmångfald kan komma att överleva
Rysslands enorma framtida resursbehov. Kan-
ske kan vi hiir hos oss inte påverka sådana ske-

enden så mycket men vi kan i varje fall börja
lära känna faunan ur litteraturen. Vi får hoppas

att en ökad kunskap om denna rika fauna på oli-
ka vägar generera ett ökat ansvarstagande av oli-
ka beslutsfattare också dzir.

Förhoppningsvis sporas också våra ryska
entomologkollegor att sammanställa även natt-
fjärilsfäunan framöver. Att de ryska entomo-
logerna har förmågan och viljan är med detta
verk ställt utom allt tvivel.
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