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Tvi nya biicker om stf,vmalar (gelechiider)
Elsner, G., Huemer, P. & Tok6r, 2.1999. Die
Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae)
M it t e I e uro pas. B rati slava. 208 sidor, 28 f ar gplanscher, 85 svartvita genitalplanscher. Format23 x 17 cm. Bunden. ISBN 80-967540-
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Stiivmalarna har fitt sitt namn efter formen pfl
bakvingarna, som i de flesta fall liknar fdren pi
ett fartyg. Minga av sleiktena inom denna familj
innehiller afier, som inte latt kan bestdmmas. I
Sverige har vi till ncids kunnat anviinda oss av
Benanders skrift om familjen Gelechiidae frin
1928 inom serien Svensk Insektfauna, men detta
arbete iir nu hoppltist fdrildrat. Annars har vi, liksom andra europeiska entomologer, liinge hdnvisats till giingse bestiimningslitteratur av allmiin
karaktiir.
Under senare decennier har dock flera betydelsefulla arbeten producerats och flera sltikten
har ffltt en modern och noggrann revision. Det
hdr anmiilda arbetet kan sdgas vara frukten av flera specialisters mddosamma arbete att granska
typer, utreda arternas biologi och utbredning,

Bestimung - Vcrbrcitung - Flugstandort

m.m.

Som titeln anger behandlar boken Centraleuropas arter, inalles 359 stycken. Med Centraleuropa avses hdr Tyskland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Osterrike, Schweiz och Slovenien. Men 6ven niirgrtinsande omrfldens arter kan
ibland omniimnas. Boken iir skriven pi tyska.
Efter en kort inledning med pifdljande artoch vzirdviixtlista behandlas arterna i systematisk
ordning. Med ldpnummer 1-359 och med giillande namn som rubrik beskrivs arterna under i allmeinhet tre undemrbriker,'Biologie','Habitat'
och 'Verbreitung'. Inte sdllan finns ocksi ett 'Bemerkung', diir bl.a. taxonomiska eller nomenklatoriska detaljer redovisas. Texten iir kort och bara
det nddviindigaste stir omnamnt. Hiir redovisas

typ av larvangrepp (i kodform), viirdviixt(er),
biotop och utbredning
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tillhdrande sliiktet Chrysoesthia beskrivs.
Bokens styrka dr de utmiirkta fiirgfotografierna av varje art i helbild, inte siillan med bida
kcinen eller med olika morfer i bide naturlig storlek och i uppfcirstoring, som iir olika fcir olika
arter si att varje bild fer en ungefiirlig standardstorlek pil ca 4 cm. Det man uppskattar sdrskilt dr
att t.o.m. de starkt gliinsande arterna saknar besviirande reflexer, vilket ibland kan ge egendomliga effekter pi fzirg och teckningselement. Vissa

bilder avviker pitagligt

frin

vad man mriter i

Nordeuropa, men det b6r lindi knappast leda till
frirvdxling om genitalundersrikning samtidigt fdretas.

Till hjAlp vid bestiimningen finns ocksi tecknade genitalbilder av samtliga arter av bida k<inen, di de iir kiinda. Bilderna visar genitalier oftast ventralt, ibland i 'utrullat' skick, andra 6ter
lateralt, vilket kanske inte alltid iir idealiskt, men
det riicker for att tolka genitalbyggnaden och ddrmed ni en sdker bestdmning. Triingseln mellan
hongenitalierna iir stor men har ocksi fcirdelen att
det liittare gir att jiimfdra mflnga bilder i sanuna
t9'7
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Med den hdr boken kan eiven en nordeuropeisk smflfjiirilssamlare riiddas ur brydsamma
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situationer. Endast 12 svenska arter (med arktisk
och./eller cistlig utbredning) saknas i boken. I
vdntan pi att alla gelechiidbanden i serien
Microlepidoptera of Europe (band I anmdls nedan) har kommit ut - och det liir drdja en tid - Ar
verket varmt att rekommendera. Priset bcir inte
avskriicka och man f6r iintligen en modern bestlimningsbok civer de intressanta stdvmalarna.
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Huemer, P. & Karsholt, O. 1999. Gelechiidae I. Microlepidoptera of Europe, Volume 3. Apollo Books. 356 sidor, 14 fargplanscher, 47 textfrgtxer och 292 svartvita
foton av genitalpreparat. Format 25 x l7
cm. Bunden. ISBN 87-88757-25-0. Kan ktipas frin Apollo Books, Kirkeby Sand 19,
DK-5771 Stenstrup, Danmark. Pris 580
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I Europa iir ca 630 kdnda arter inom slziktet Gelechiidae (stiivmalar) kiinda. Minga grupper 6r
taxonomiskt ytterst besvdrliga och ett mcidofyllt
revisionsarbete vdntar. Fcirfattarna till det hiir
anmtilda verket har i mflnga 6r specialiserat sig
pi gelechiider och kan nu i ett fcirsta band av
fyra i serien Microlepidoptera of Europe presentera sina och andras rcin gdllande arterna inom
Teleiodini och Gelechiini. De h<igt stiillda fdrviintningarna pfl detta fcirsta band har verkligen
infriats. Det iir ett synnerligen vlil genomarbetat
arbete som nu sett dagens ljus.
Bokens uppliiggning fciljer ungefiir de tidigare volymerna i serien och inleds siledes med
'Abstract' och 'Introduction'. Under den fcirsta
rubriken omtalas, att 151 arter behandlas i boken, att 10 arter nybeskrivs och att 16 synony-

mer publiceras fdr frirsta gtngen. Ocksi

en

miingd nya kombinationer mellan sliikt- och artnamn samt lektotyper redovisas.
I 'Introduction' beriittas om tidigare forskning inom omridet, om insamlingsmetoder, genitalpreparering etc. Morfologin hos familjen
presenteras och i illustrativa foton av genitalier
198

utpekas de viktigaste delarna. Efter 'Systematics and classification' fdljer bestdmningsnycklar till de aktuella sliiktena och fcire den egentliga behandlingen av arterna finns en artlista med

alla synonymer.
Den systematiska delen innehiller en komplett redovisning av nomenklaturen hos de ing6ende sldktena och arterna. Vidare beskrivs de
karaktdreq som definierar respektive sldkte, ofta
itf<iljda med ett foto av ittonde bakkroppssegmentet. Bokens sldktindelning fdljer den nyligen utgivna The Lepidoptera of Europe (anmiild
hiir i ET l991ll) och avviker pi vissa punkter
frin det som tidigare kunde ses i svenska kataloger.

Varje art beskrivs under fem eller ev. sex rub-

riker,' Diagnosis' (med undemrbrikerna' Variation' och 'Similar species'), 'Mde genitalia',
'Female genitalia','Distribution' och'Biology'.
Ofta avslutas behandlingen av en art med diverse

information under'Remarks'.

En tabellformad civersikt river utbredningen i
Europa avslutar textdelen och ddrefter friljer l4
fdrgplanscher av utomordentligt h6g kvalitet.
Fiirgitergivning och skiirpa 2ir bdsta tdnkbara.
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Flera exemplar hos polymorfa arter visas och

gnathos knappast skdnjas. Detta kan bero

tekniken med utvikta hangenitalier, dvs. att

produktionen och har ingen betydelse ftjr bestiimningen. Liknande diskrepans giiller i nflgon
min ocksi for Mirificarma cabezella och
Chionodes aprilella, men dr iiven hiir av under-

alla iir i ungefiir skala 3:1. En nyhet i serien dr
genitalbilderna, som hdr dr fotografier av viilgjorda preparat. Fdrfattarna har helt anammat
tegumen pfl hciger sida iir skild frfln pedunculus
och de bida partierna lAggs ut utbredda fcir att
undvika dverlappning. Detta fcirfarande liimpar
sig viil inom Gelechiidae, di detaljer i genitalierna liittare kan ses, men det kan inte appliceras

pi alla fjiirilsgrupper.
I slutet av boken listas p6 15 sidor

re-

ordnad vikt.
Fcir slitnaA/renia scriptella ndmns inte likheten med Carpatolechia alburnella. Faktum iir att
den frirra arten fcir liinge sedan felaktigt anmiildes frin Sverige genom fdrviixling med den se-

nare. Over huvud taget iir bestiimning av slitna

alla relevanta referenser och sist fdljer index over sliikten, arter och vdrdvdxter.

Bokens innehill och utformning ger ett
mycket gediget intryck och det finns inte nigra
vdsentliga brister att peka p6. De detaljer som
mdjligen en liisare kan reagera pi iir mycket fi
och handlar frdmst om att text och bild i nigra
fall inte helt stdmmer civerens. Silunda beskrivs
exempelvis gnathos hos Teleiopsis terebinthinella som'well developed' men pi bilden kan

exemplar ett problem och diirvid skulle minga
fler presumtiva fdrveixlingsarter kunna ndmnas.
Med genitalundersrikningar undanrrijs dock
oftast eventuella risker frir sammanblandning.
Denna bok kommer fdr mycket lflng tid att bli
ett standardverk och miste anses oundgiinglig i
bokhyllan hos alla smifj iirilssamlare.
Bengt A. Bengtsson
Lokegatan 3
386 93 Ftirjestaden

Ny bok om vestpalearktiska metallvingesvermare
Efetov, K. A. & Tarmann, G. M., 1999.
Forester Moths. Apollo Books, Stenstrup,
Danmark. 192 sidor, 12 fiirgplanscher,lT4
svartvita bilder. Format 24,5 x 17,5 cm.
Bunden. ISBN 87-88757-23-4. Kan ktipas
frfln Apollo Books, Kirkeby Sand 19, DK5771 Stenstrup, Danmark. Pris 460 danska
kronor plus porto.

Procridinae finns annars spridd i alla viirldsdelar och hittills iir mer dn 500 arter beskrivna. I
nigra fall upptrdder metallvingesvdrmare som
skadegdrare varfrir kiinnedomen om arterna inte
enbart angir de specialiserade entomologerna.

I Entomologisk Tidskrift 1999 I I -2 recenserades
de europeiska zygaeniderna (bastardsvdrma-

under arbetet med boken, som deirigenom kan
betraktas som ett minnesmdrke civer denna fdr
tidigt bortgflngne entomolog.
I bokens introduktionsavsnitt berdttas bl.a.
om tidigare arbeten inom omrfldet. Tvi nya undersldkten beskrivs, en miingd nya lectotyper
designeras och nya synonymer publiceras fcir
frirsta gingen. I pifdljande kapitel redogcirs fcir
fylogenin hos Procridinae. Inte bara de vanliga

rna), vari ingir metallvingesviirmarna (Procridinae). I Sverige har vi ju bara en art i denna

grupp, Procris statices (L.), men redan nere

i

Centraleuropa tilltar artrikedomen fdr att i Spanien och norraAfrika samt sydvzistraAsien foretrridas av ett stort antal mer eller mindre svirbesteimda arter.

En av den anmiilda bokens tva fdrfattare,
K.A. Efetov, har ocksfl har bidragit med illustrationer och en av de civriga illustratdrerna,
Vyacheslav Kislovsky, dog som blott 24-flring
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bastardsviirmarna kan syntetisera cyanogena
dmnen, utan ocksi metallvingesviirmarna har
denna fdrmiga, och detta visar vid sidan av
mycket annat det niira sliiktskapet mellan grupperna. Larvkaraktiirer, kromosomtal hos olika
arter och ndringsviixter redovisas. En djupare
analys av det fylogenetiska sliiktskapet fciregir
en checklista, som upptar samtliga taxa inklusive alla synonymer. Fcirutom undersliikten infrirs

ocksi informella artgrupper.

innehiller nycklarna niistan undantagsldst jiimfrirelser av genitalierna, vilket alltse innebar att
man svflrligen kan skilja ut enskilda arter pi yttre utseende med hjiilp av boken. Genitalbilderna, som presenteras frir alla arter, bide hane och
hona om bida iir kiinda, iir av hdg kvalitet och
hiir finner vi det starkaste instrumentet vid bestdmningen. Niimnas bcir att de allra flesta genitalbilderna redan publicerats i den tidigare anmiilda boken om zygaenider (se ovan).
I kapitel IX redovisas biologin fcir 6 utvalda
arter, som fdrfattarna uppenbarligen har gjort
noggrannare studier av. Det rcir sig om arter frin
Ukraina och cisterut. Aven en del om parasitologin tas upp i ett kon kapitel.
Pi fem fiirgplanscher avbildas alla behandlade arter, oftast bide hane och hona, och i flera

fall exemplar av underarter eller avvikare frin
nominatformen. Bilderna iir utmiirkta med tanke
problemen att iterge glansen i vingar och
kropp. Frinsett de nigot grovstreckade fransarna fir man ett korrekt intryck av hur respektive
art ser ut. Faktiskt ger de milade bilderna mer
information om yttre utseende iin de eftertdljande fiirgfotona, som visar nigra tiotal arter,
och diir ocksi foton av larver kan ses. Slutligen
visas foton av ett urval av viirdvtixter och bioto-

pi

per.

Allra sist i boken ges en I 6-sidig litteraturlista samt index 6ver sliikt-, art- och underartsnamn inkl. deras synonymer, dessutom civer autoren och vdrdvdxter.
Det man fcirst reagerar pi niir man <ippnar boken dr valet av papper, matt med svagt beige ton.

i nigon min piverkat briljansen hos
fiirgbilderna, men efter att ha anvent boken en
tid viinjer man sig vid pappret. I tivrigt dr boken
ett mycket vdrdefullt bidrag till kunskapen om
denna fascinerande fjiirilsgrupp och fcir den som
Det har

Den systematiska delen, omfattande de fyra
sliiktena T he re s imima, Rha g ad e s, J o rdani t a och
Adscita, inkluderar fcir varje art typlokal, designerade typer, utbredning, v2irdvdxt(er) och - i
fcirekommande fall - hrinvisning till foto 6ver
typisk biotop. F<ir samtliga arter har typer underscikts och hiir redovisats, vilket borgar fdr framtida nomenklatorisk stabilitet inom sl6ktet.
Efter att de 64 arterna behandlats f<iljer be-

stiimningsnycklar civer sliikten och arter. Pi
grund av den stora yttre likheten mellan arterna

200

studerar metallvingesviirmare i omriden utanfcir
Europa iir denna bok helt oundgiinglig.
Bengt A. Bengtsson
Lttkegatan 3
386 93 Fiirjestaden

