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som t.ex. upprättandet och reviderandet av röd-
listor. Det är lite pinsamt att vi i Sverige inf'ör
publiceringen av Rödlista 2000 suttit i fauna-
vårdskommitt6erna och med varandra brutit
olika subjektiva bedömningar utan att kunna
prestera konkreta grafiska tidsupplösta fynddata
som grund för bedömningar om storgeografiska
tillbakagångar för mer än ett mycket litet antal
arter (dock ska tilläggas att den nya Rödlistan
över fjärilar är den mest välavvägda som hittills
tagits fiam). Samma gäller ökningar och geogra-
fiska expansioner. För några arler som är kända
bara från mycket små förekomstområden står
kunskapsläget ofta på säkrare grund. Men detta
gäller bara för en liten skara inhemska exklusiva
arter som just av dessa skäl är relativt lätta att
rödlistebedöma! Situationen är en helt annan för
den mängd arter som har en större ackumulerad
utbredning i landet och som av många tidigare
uppfattats som mer eller mindre allmänna och
redan av den anledningen kan förmodas ha en
större ekologisk signifikans. För alla dessa finns
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i rödlistesammanhang faktiskt fog för att säga
att vi fortfarande delvis är hänvisade till mer
eller mindre träfTsäkra "gissningslekar" eller
"magkänslor" lvälj själv passande ordl]. Igen
tyvärr. Risken är dzirför stor att åtminstone de

närmaste två kommande rödlisterevideringarna
kommer att bygga på nästan samma otillräckliga
grunddata. Förhållandena stämmer verkligen till
eftertanke.

Våra finländska kollegor är bara att gratulera:
arbetet dr storartat! Det är ett mycket viktigt
verk som utkommit. Och vi i Sverige - Linnaeus
hemland - har bara att lomma iväg med svansen
mellan benen. Är det kanske äntligen dags för
oss att ta oss själva i kragen? Har vi undersökt
vilka möjligheter till offentlig finansiering av ett
motsvarande svenskt arbete som skulle kunna
finnas? Till dess: köp och läs den finländska
storfjärilsatlasen, den ger garanterat många
tankvärda funderingar. Prisvärd är den också!

Nils Hydön
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Modern och heltäckana" u".å-ningslitteratur
över Europas mätarfjärilar har saknats sedan
länge. De stora verken av Hoffman ( 1 884), Spu-
ler (1908-1910) och Seitz (1912-1916) är idag
föråldrade, knappast åtkomliga för den som
hemma i läsfätöljen önskar studera den europe-
iska geometridfaunan och dessutom oanvändba-
ra som handböcker i fält.

År 1995 startades projektet 'The Geometrid
Moths of Europe'(GME). Dess ambitiösa mål-
sättning var att sammanställa aktuell och hittills
känd information om morfologi, zoogeografi

och ekologi inom fjärilsfamiljen Geometridae
(mätare) i Europa. Projektet syfiade också till att
kritiskt granska och värdera taxonomisk status
och nomenklatur för att uppnå stabilitet avseen-
de mätararternas latinska namn. Resultatet skul-
le sedan redovisas i bokform där samtliga Euro-
pas drygt 900 mätararter presenterades. Dessut-
om skulle GME leva vidare genom att skapa ett
nätverk av personer med intresse ltjr den euro-
peiska mätarfaunan för att på så sätt fortlöpande
samla ny information kring geometridfamilien.

Av projektets sex planerade volymer har den
första kommit ut. Huvudredaktör f'ör bokserien
och förfättare till första volymen är Axel Haus-
mann, som förestår den lepidopterologiska av-
delningen vid Zoologische Staatssammlung i
Mtinchen och som är en av de ledande specia-
listerna på Europas geometrider. För sitt omfat-
tande arbete med att sammanställa all tillgänglig
information har författaren haft hjälp av ett stort
antal fjärilsexperter runt om i Europa.
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Den nu färdiga volymen inleds med en 65-
sidig introduktion av mätarfamiljen. I en kortfat-
tad historisk tillbakablick får läsaren ta del av
viktigare publicerade fjärilsverk dzir geometri-
derna behandlas. Med utgångspunkt från hur
många arter som upptäckts i Europa under olika
tidsintervall (numera i medeltal I artlår) upp-
skattar författaren att minst 95 7o av den euro-
peiska mätarfaunan är känd idag. I olika avsnitt
beskrivs mätarnas betydelse för människan, de-
ras uppträdande i naturen, morfologi (utseende)
hos alla utvecklingsstadier samt mätarnas taxo-
nomi (klassificering) och fylogeni (utvecklings-
historia). Intressant att notera är att samma miss-
troende som hos oss mot fjärilsinsamling/are
tycks också förekomma på kontinenten. I avsnit-
tet om mätarnas betydelse för människan värjer
sig författaren mot myndigheters och den all-
männa opinionens ofta misskrediterande syn på
insamling. Med räkneexempel belyser han trafi-
kens roll som insektsdödare och kommer fram
till att det på Europas vägnät dör fler insekter
varje minut än som avlivas av samlare under 100
år. Texten till den allmänna delen ledsagas av
utmärkta foton och förklarande skisser. Hur
många vet förresten att den i Sverige förekom-
mande stora eklavmätaren, Hypomecis (Boar-
mia) roboraria, zir Europas största mätarart?

Det kan tyckas övermodigt att forsöka greppa
ett så brett fält på så få sidor, men om boken ska
följa med på insamlingsturen i Europa blir kom-
promissen mellan utförlighet och omfång ound-
viklig. Jag tycker att forfattaren lyckats utomor-
dentligt väl med att lyfta fram och exemplifiera
de väsentligaste aspekterna i koncis form.

I bokens andra avdelning presenteras i syste-
matisk ordning 41 europeiska arfer inom under-
familj erna Archiearinae, Orthostixinae, Desmo-
bathrinae, Alsophilinae och Geometrinae, varav
alla underfamiljer utom Orthostixinae är repre-
senterade i den svenska faunan. I stort sett följs
den ordning vi är vana vid från vår Catalogus,
men vårmätaren, Epirranthis diversata, har flyt-
tats fram och har nu sin plats efter flickfjärilarna
liksom den en gång hade i Svenska Fjiirilar.

Mycket tydligt och överskådligt behandlas
varje art med text som punkt för punkt beskriver
artens yttre utseende, anatomin hos genitalierna
f'ör båda könen, utbredning, biologi, habitatval,
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kända parasiter och jämförelse med liknande ar-
ter. Därtill finns kompletterande svartvita foton
som visar skillnader mellan snarlika arter och
underarter. Varje arls förekomstområde visas på
en Europakarta. För många regioner har förfat-
taren haft hjälp med kartorna av lokala experter,
men i flera fall har a.rternas utbredning skissats
utifrån studerad litteratur. För Sveriges del tycks
författaren ha använt den äldre Catalogus Lepi-
dopterorum Sueciae utkommen 1987, vilken re-
fereras till på sidan 23 och finns med i referens-
förteckningen. Den nyare Catalogus frän 1994
omnämns inte i boken. Även om man utgår från
landskapsuppgifterna i den äldre Catalogus fin-
ner man felaktigheter. Exempelvis visar kartan
för Archiearis notha på förekomst på Gotland
(där den inte finns), medan Dalarna och Väster-
botten (diir den finns) lämnats utanför.

I slutet av boken avbildas samtliga arter och
underarter med förnämliga färgfotografier av
monterade exemplar på 8 planscher. För att un-
derlätta artbestämningen och minska risken för
förväxling avbildas varje art med flera individer
från olika platser i Europa. Arler med stor geo-
grafisk variation har då getts större utrymme
med fler avbildade exemplar. Här finner jag
emellertid en brist i boken - det saknas sidhän-
visning vid planschernas artnamn till texten om
respektive ar1. I ställel har varje art ett nummer.
samma på plansch och i textdelen, men det blir
mer bläddrande och tar längre tid att komma
från plansch till textdel. Likaså borde det funnits
en planschhänvisning i textdelen.

Färgplanscherna följs upp med förträffliga
svartvita teckningar som avbildar alla arternas
han- och hongenitalier. Och som en verkligt
kryddig avslutning - en imponerande 20 sidor
lång referensförteckning.

GME-projektet har lagt ribban högt - och
hittills har man lyckats med sin målsättning.
Den fjärilssamlande europaresenären tillhanda-
hålls ett högklassigt hjälpmedel för au identi-
fiera sina insamlade geometrider. Och om man
inte får tillfälle att komma ut i Europa och samla
själv, men ändå vill ha en komplett "samling"
av Europas geometrider, ja då är det här bokver-
ket också ett självklart val.

Anders Ohlsson


