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Europas mätare vol 4

Största delen av texten upptas av presentatio-
ner av de arter boken omfattar. Under varje art-
text finns ett antal underrubriker som används
konsekvent för alla arter. Dessa beskrivs nedan i
samma ordning. Först anges alla synonymer som
författaren anser gälla och källor där dessa publi-
cerats. Därefter följer en detaljerad beskrivning
av artens utseende. Upplägget av denna avslöjar
tydligt att författaren utgår från en taxonomisk
grund när han beskriver respektive art. Nästa av-
delning behandlar artens genitaliemorfologi och
i många fall hänvisas till de tydliga genitalie-il-
lustrationerna i slutet av boken. I andra fall kom-
menteras enstaka detaljer eller hänvisas till sepa-
rata sammanställningar av liknande arter (s k
species groups). Sedan ges en översiktlig be-
skrivning av artens totala utbredning och som ett
komplement visas även en utbredningskarta över
Europa och närliggande områden. Vid genom-
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Under 1990-talet började man planera för utgiv-
ningen av en bokserie som skulle omfatta alla
Europas mätare. Volym 1 i denna serie kom ut
2001 och ett flertal författare arbetar för närva-
rande på olika volymer i serien. Nästa bok som
publicerats blev volym 4 vilket ju känns en smula
avigt för en vän av ordning, men numret matchar
mätarnas systematiska följd. Boken som kommer
att bli nummer två av de som behandlar Larentii-
nae omfattar släktena Perizoma, Gymnoscelis,
Chloroclystis, Pasiphila (som hos oss för närva-
rande benämns Chloroclystis) samt det mycket
artrika släktet Eupithecia. Varje släkte beskrivs
kortfattat, karaktärer beskrivs och vissa synony-
mer anges. Författaren har i boken även gjort
släktesrevisioner vilket bör kunna vara till stor
framtida nytta. I boken beskrivs en ny Eupithe-
cia-art och några nya lectotyper fastställs. Dess-
utom redovisas ett flertal nya synonymiseringar
av arter. Endast två av dessa berör för närvarande
Sverige, nämligen Eupithecia gossensiata och E.
fraxinata som synonymiserats med E. absinthia-
ta respektive E. innotata. Sannolikt är dock inte
sista ordet sagt i denna fråga ännu. Författaren
måste ha lagt ned enormt med tid och arbete för
att på så pass kort tid hinna gå igenom ett så om-
fattande material från så många länder. Sannolikt
har lokala experter i olika länder varit till stor
hjälp för att arbetet har kunnat slutföras så snabbt
(acknowledgement – listan är mycket lång). I bo-
ken tas drygt 150 arter upp, bland annat några
som inte tidigare redovisats från Europa. Flera
Eupithecia-arter som redovisas i boken är myck-
et lika de som är kända från Sverige, kanske kan
man med inspiration och information från detta
verk hitta nya taxa även här i landet.
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gång av de svenska arternas utbredning hittade
jag inga iögonfallande fel vilket jag tycker är
mycket glädjande (det har förekommit i många
böcker att författaren gör schematiska utbred-
ningskartor över områden som han inte känner
till). Detta kvalitetstecken visar hur noggrann
författaren har varit med att kontakta lokal ex-
pertis i de berörda länderna. Därefter beskrivs
artens flygtid, vilket i det fall där arten har en
mycket stor utbredning blir rätt svävande. Sedan
beskrivs larvens värdväxt och ibland hur larven
lever på värdväxten. De parasitoider som är kän-
da från fjärilen, flertalet nämnda taxa är steklar
men även parasitflugor finns angivna för vissa
arter. Den biologiska delen avslutas med en be-
skrivning av artens livsmiljöer. Även denna del
är av naturliga skäl rätt generell eftersom boken
täcker hela Europa. Dock anges källor till infor-
mationen för den som vill fördjupa sig ytterliga-
re. Därefter följer en genomgång av liknande ar-
ter och hur man skiljer dessa från varandra. I
svårare fall hänvisas till svart-vita bilder inlagda
i texten där författaren pedagogiskt pekar på de
skiljande karaktärerna. Till skillnad från de ex-
cellenta färgbilderna är dock de svartvita bilder-
na en smula ”murriga” och aningen diffusa, san-
nolikt beroende på att man använt färgoriginalen
utan att anpassa dem till svartvit tryckteknik.
Kvaliteten är dock mer än tillräckligt bra för att
man skall se de artskiljande karaktärerna. Som
slutkläm finns hos vissa arter ett stycke med för-
fattarens anmärkningar, exempelvis om varia-
tioner i utseende inom arten, olika underarters
utseende och motiveringar till synonymisering-
ar m m.

Nästa avdelning av boken utgörs av färgplan-
scher och omfattar avbildningar av över 800 in-
divider. Trycktekniken har förbättrats påtagligt
under det senaste årtiondet vilket man kan se
och glädjas åt i denna bok. Trycket är förstklas-
sigt och bilderna ger ett nästan tredimensionellt
intryck. På grund av den höga kvaliteten på av-

bildningarna kan man i många fall bestämma till
och med malmätarna direkt på bilderna. Dessa
relativt små fjärilsarter avbildas i 1,5 gångers
förstoring, medan övriga arter avbildas i naturlig
storlek. Därefter avbildas alla arters genitalier.
Alla hangenitalier respektive alla hongenitalier
avbildas tillsammans för att underlätta jämförel-
ser. Alla de välgjorda genitalie-illustrationerna
är tecknade av författaren – redan det ett mycket
omfattande arbete! Tillsammans med genitalie-
rna är sternalplattan, som sitter på undersidan av
bakkroppens ytterdel, avbildad för alla arter.
Denna kroppsdel kan enkelt penslas av så att
dess form framträder. Eftersom den i flertalet
fall har ett artspecifikt utseende kan man bespa-
ra sig många genitaliepreparat genom att titta på
dess exteriör.

Författaren har sammanställt en checklista
över alla arter som han även delar in i olika art-
grupper (”species groups”). I denna samman-
ställning har han även listat arter som finns i
Europas närområden för att underlätta för läsa-
ren och för att denne skall kunna vara mer obser-
vant även efter dessa arter. Boken avslutas med
en mycket omfattande litteraturförteckning över
det som skrivits om Geometrider, främst i Euro-
pa. Exempelvis finns många svenska artiklar
med i förteckningen vilket inte är självklart i en
bok som denna – ännu ett kvalitetstecken som
indikerar god kommunikation med lokal exper-
tis i respektive land.

Boken är ett viktigt tillskott till kunskapen
om Europas mätare och mycket värdefull för
den som vill fördjupa sig gruppen. Särskilt
malmätarna (släktet Eupithecia), som av många
anses vara svårbestämda, kan man nu betydligt
enklare få kunskap om hur de ser ut och hur man
skiljer dem åt. Därför kan boken starkt rekom-
menderas till alla fjärilsintresserade, både kun-
niga och nybörjare.

Nils Ryrholm


