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Katalog över världens säckmalar
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I kataloger över världens insekter har turen
kommit till säckmalarna, närmare bestämt un-
derfamiljen Coleophorinae. Den är skriven
av den ledande taxonomen på säckmalar i
världen, Giorgio Baldizzone tillsammans med
de namnkunniga specialisterna på denna grupp,
Hugo van der Wolf och Jean- Francois Landry.
Författarna ansluter sig till uppfattningen att
Coleophoridae förutom Coleophorinae även

innefattar Momphinae, Blastobasinae och Pter-
olonchinae, grwdat på en reviderad klassifika-
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tion på hela överfamiljen Gelechioidea. Trots att 
konsensus ännu inte råder om en utvidgning av 
Coleophoridae pekar senare års forskning för 
detta. Boken presenterar 1342 arter, där 1326 av 
arterna räknas till Coleophora, och de resterande 
är inordnade i fyra mindre släkten. En jämförelse 
med den senaste världslistan från 1988 visar en 
ökning av artantalet med 25%. Då skall också 
betänkas att ett flertal arter synonymiserats. Vi 
kan alltså förvänta oss ett stort antal nybeskrivnin-
gar från områden som är dåligt utforskade, t ex 
den Nearktiska regionen, men en titt i artlistan 
visar också att ett stort antal arter under senare år 
beskrivits från Sydeuropa, Turkiet och österut.

Säckmalarna bildar en mycket enhetlig grupp 
med långsmala spetsiga vingar, ofta med längs-
linjer, och kännetecknas också av att larverna 
tillverkar säckar som dom lever och förpuppas 
i. De minerar blad och frön, oftast mycket värd-
specifikt, vilket innebär att de ofta kan hittas med 
riktat sök på respektive värdväxter.

Tidigare har försök till att placera arterna i 
grupper och undergrupper gjorts, eller att splittra 
detta stora släkte i ett antal nya släkten för att 
få det mer hanterligt. Forskning på fylogenetisk 
grund är bristfällig eller saknas inom Coleophora 
varför inga försök gjorts att gruppera arterna i 
denna bok. Arterna är därför på världsbasis lista-
de i alfabetisk ordning vilket man inte är van vid 
från tidigare kataloger, se t ex Catalogus Lepidop-
terorum Sueciae (1994) eller The Lepidoptera of 
Europe (1996) som följer tidigare grupperingar. 
Mycket talar dock för att Coleophorinae är mo-
nofyletiskt. Alla synonymer till släktet Coleop-
hora finns medtagna, en läsning på närmare fem 
sidor. För varje art redovisas tidigare synonymer. 
Referenser till alla arter finns i den omfattande 
57 sidor långa litteraturlistan vilket naturligtvis 
är till en oerhört stor hjälp i fortsatt taxonomiskt 
arbete.

Utbredningen av arterna anges mycket kort-
fattat. Helt klart är flertalet av de namngivna 
säckmalarna från den Gamla Världen, särskilt 
Västpalearktis och Centralasien. Däremot är de 
dåligt representerade i Afrika och Sydamerika. 
Antalet kända arter i Sverige är f. n. 144 (mer 
än 10% av världsfaunan), men flera taxa, bl. a. 
C. saxicolella, C. virgaureae och C. boreella är 
under utredning och nybeskrivningar är att vänta 
från Finland och Sverige. Den från fjället Pält-
san i norra Sverige beskrivna C. paeltsaella, den 
enda kända lokalen, är möjligen synonym med C. 
derasofasciella, känd från Alp-området och östra 
Ryssland. Här skulle DNA- analys behövas för 
att slutligen få klarhet. Artförteckningen i boken 
anges täcka in alla arter t. o m 3 juli 2005, men 
märkligt nog är den i Mellansverige och södra 
Finland förekommande och nyligen beskrivna 
C. jaernaensis Björklund & Palmqvist, 2002 inte 
omnämnd. En genomgång av de svenska arterna 
har inte visat på några tryckfel. Däremot finns 
några nödvändiga korrigeringar vad gäller auk-
torsnamn och årtal för beskrivningen. rörande de 
arter som finns i Sverige. I ”The Lepidoptera of 
Europe” (1996) ändras auktorsnamn på C. ad-
jectella från Herrich-Schäffer till E.M. Hering. 
Följande arter ändrar årtal för beskrivningen: C. 
arctostaphyli skall vara 1934, C. fuscocuprella 
skall vara 1854, C. gardesanella skall vara 1954, 
C. kyffhusana skall vara 1899 och C. pulmona-
riella skall vara 1876. För den som är intresse-
rad av fjärilar och speciellt säckmalar är denna 
bok ett måste för att få ett helhetsperspektiv på 
den samlade taxonomiska kunskapen. Det finns 
fortfarande mycket att upptäcka på regional- och 
världsnivå hos denna intressanta grupp. Helt klart 
kommer denna bok att vara en inspirationskälla 
och hjälp att bringa ordning i mångfalden. 
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