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Bestflmningsbok iiver vHstpalearktiska bastardsvermare
Naumann, C.M., Tarmann & Tremewan,
W.G. 1999. The Western Palaearctic Zygaenidae. Apollo Books, Stenstrup. 304
sidor, 12 fargplanscher, 178 textfigurer,
utbredninsskartor. Format 24 x ll cm.
Bunden. tSeN 87-88757-15-3. Pris 600
danska kronor.

Fi

insekter tjusar cigat som bastardsvdrmarna.
Tillsammans med bj6rnspinnare (Arctiidae) och
en del dagfjiirilar utgcir de nigra av de vackraste
fjiirilarna man kan se pfl en fager sommar[ng.

fi

Bastardsvilrmare hcir hemma i en naturtyp,
som alltmer hiller pi att fcirsvinna - av skilda orsaker. Denna beklagliga utveckling tas naturligtvis upp i denna nya bok, som behandlar de vzistpalearktiska arter inom fami lj en Zygaenidae,som
upptrdder i Europa bort till Uralbergen, Turkiet,
Kaukasus och Transkaukasus samt Nordafrika. I
fcirsta hand dr dock boken avsedd som en hjiilp

vid artbestdmning.

till

scher med utvalda biotoper, i fcirsta hand frin
sydvdstra Europa och norra Afrika. Sist i boken

dessa bevingade juveler, relaterar
i samband med forskningen kringZygaenidae. Hon 6r en av minga,
som fascinerats av den formidabla giftfabrik bastardsviirmarnas larver utgrir och som bidragit till
kunskapen om de fysiologiska processerna bakom deras cyanidproduktion.
I avsnittet om fcirstadierna redogcirs kortfattat
fdr byggnaden hos dgg, larver, puppor och kokonger. Med illustrativa SEM-bilder visas strukturer hos imago tillsammans med pedagogiska
teckningar. Ett i nigon mfln fdrsummat omride
eir mikrostrukturen hos vingfjiillen, som dock behandlas i boken. Hiir kan man finna inspiration
till parallella studier hos andra fjiirilsgrupper.
De inre organen beskrivs i ett kort kapitel. Siirskilt de hanliga genitalierna behandlas kortfattat
medan honans genitalier beskrivs nigot mer de-

presenteras ett register, som originellt nog tar upp

taljrikt.

inte endast nomenklatoriska enheter utan ocksi

Familjen Zygaenidae indelas i tre underfamiljer, Procridinae, Chalcosiinae och Zy gaeninae. I

Uppdelningen

i boken friljer giingse id6er till

disposition. Sfllunda behandlas

i

den allmiinna

delen i tur och ordning familjens systematik och

fylogeni, livscykel, anatomi och funktion, kiinselsinnen och fcidosrik, genetiska fcirhillanden,
zoogeografi, fossila ldmningar, ekologi och beteende, art- och biotopskydd, uppf6dning, insamlingsteknik samt tidigare forskning pi gruppen.
En litteraturlista 6ver utvalda referenser friljer. I
bokens senare tvi tredjedelar behandlas systematiskt de I l5 arter som upptrdder i omridet.

Pi 6 fiirgplanscher avbildas med hcig kvalitet
museiexemplar av alla behandlade arter, i mflnga
fall daftill de vanligaste underarterna och varieteterna. Tre planscher illustrerar djur i det fria, en
plansch visar larver och slutligen finns tvi plan-

namn pi relevanta kemiska substanser omndmnda i boken, anatomiska strukturer, namn pi forskare, ekologiska facktermer, m.m.

Bokens fdretal av Miriam Rotschild, vilket i
sig iir en recension men samtidigt en kdrleksfcir54

klaring

hennes egna upplevelser

Sverige fcjretrdds den fcirsta underfamiljen (metallvingesvdrmare) av en enda art, Adscita statices, Chalcosiinae saknar representanter och Zygaeninae (bastardsviirmare) omfattar 7 arter. Hos
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vera arter har konstaterats individuella variationer, men inte pi lingt niir i den omfattning som
minga central- och sydeuropeiska arter uppvisar. I bokens kapitel om bastardsvdrmarnas genetik beskrivs hur dominanta resp. recessiva anlag bestdmmer avkommans utseende. Hos
m6nga arter finns iiverraskande fdrgavvikelser,
som hiir fir sin frirklaring. Vissa arter uppvisar
en si ansenlig polymorfism, att man knappast
kan tro att alla former tillhtir en och samma art
(t.ex. Zy gaena ephialte s).
Fcirfattama kan i minga fall konstatera intressanta yttringar hos arternas utseende i relation
till deras geografiska fcirekomst. Hdr samverkar
minga faktorer av vilka liingden pi dagen och
longituden dr nigra. I fallet om vikarierande arter upptrdder i ett flertal fall hybrider i kontaktzonerna, men man fflr uppfattningen att detta
snarare dr undantag iin regel. Att detta [r fallet
understryks av att fcirfattarna i sina nycklar och
vid jiimfcirelser med ndrstiende arter siirskilt poiingterar respektive arts utbredning.
I kapitlet om ekologi redogdrs fcir preferenser

av habitat, om vdrdviixter fcir underfamiljerna
och i samband ddrmed det mycket speinnande
fenomenet cyanogenes. Samtliga stadier hos
bastardsviirmarna (Zygaeninae) innehiller en
mer eller mindre hog koncentration av viitecyanid. Hos larverna produceras detta genom
kemisk omvandling av linamarin och lotaustra-

lin, som frirekommer i diverse iirtvdxter (Fabaceae) som normalt utgtir niiringsvdxter fcir de
flesta av zygaeninernas larver. Skulle larven av
nigon anledning inte fi i sig dessa basdmnen via
viirdvdxter, kan den pi egen hand iindi syntetisera vdtecyanid! Denna egenskap garanterar sflledes, att arten under alla omstdndigheter kan bibehilla sin aposematism. Detta kapitel i boken
dr kanske det mest fascinerande och hdr har fcirfattarna fdrstieligt nog fdrdjupat sig i denna sdregna anpassning. Bastardsvdrmarnas aposematism utnyttjas av andra insekter, som hdrmar deras varningsfdrger (mimikry). Att giftet iir effektivt illustreras av observationer av oerfarna
starar, som biter tag i en zygaenidlarv. Stararna
slzipper cigonblickligen larven och putsar intensivt nribben en lflng tid efter denna ytterst obehagliga upplevelse.
Pfl grund av zygaenidernas relativt lflngsam-
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ma flykt och begrdnsade fcirekomst i ett specifikt habitat, kan dessa djur med liitthet tjiinstgcira
som underscikningsdjur vid fingst-iterfingststudier. Diirfdr kan de ocksi anvdndas som indi-

katorarter frir den biotop de frirekommer

i.

For-

fattarna understryker dlirvid det viktiga i att
bevara arternas biotoper. Skydd genom fridlysning av arter anser de vara en i det ndrmaste meningslos fltgard, ja t.o.m. kontraproduktivt genom att forskning kring arterna hiimmas. Samtidigt viidjar de till luisaren att vara mittfull vid
insamlandet och se till att de olika populationernas fortbestind inte dventyras. Tyvzirr iir uppfddning inte alltid ett mcijligt alternativ till direkt
fingst eftersom vissa arter har en fleririg dia-

paus och krdver en ytterst noggrann skdtsel
under 6rets alla tolv minader.
Ett sarskilt avsnitt behandlar tidigare forskare

inom omridet. Vissa under senare tid avlidna
personer avbildas pi fotografier. En liten lista

pi olika europeiska sprik trivialnamnen frir
metallvingesvdrmare och bastardsvdrmare som
grupper. Man kan ddr notera det betydligt mer
sympatiska norska namnet bloddripesvermer pi
ger

den sistndmnda gruppen.
Den systematiska delen inleds med en checklista civer vdstpalearktiska arter. Minga arter och
andra taxa har rindrat namn genom iren si fdr
fullst?indighetens skull hade en komplett synonymlista varit veilkommen. Onskvdrt hade ocksA
varit att samtliga beskrivna taxa behandlats i boken. Sfl finns i exempelvis Staudinger-Rebels
katalog frin l90l flera taxa som ej omndmns i
boken. I frflga om underarter har ofta endast ett

urval omndmnts. Mdjligen har fcirfattarna inte
kunnat spira typmaterial men hur det fdrhiller
sig med denna sak fir man inte veta.
Varje art beskrivs under rubrikerna Imago,
Forewing length, Male, Male genitalia, Female,
Female genitalia, Similar species, Individual va-

riation, Geographical variation, Distribution,
Ecology, Behavior, Egg, Larva, Larval foodplants samt Pupa and cocoon. Texten tir kortfattad och kan si vara eftersom fdrgfotografierna
fcir itminstone Ch alcosiina e och Zy gaeninae oftast iir tillrdckliga. Frir Procridinae iir frirhflllandet annorlunda och fcir dessa iir samtliga hanoch hongenitalier avbildade. Det verkar som om
olika personer har fcirftirdigat text resp. illustra55
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tioner frir ibland finns klara avvikelser mellan
dem. I tveksamma fall verkar genitalbilderna
vara det kraftfullaste hjiilpmedlet vid artbesteimningen. I synnerhet hos Jordanita (Gregorita) ar
avvikelserna pfltagliga. En annan sak som i fdrstone kan fcirvirra rir fcirfattarnas satt att anviinda
orden 'proximal' och 'distal' i samband med be-

skrivningarna av hongenitalierna; heir utg6r de

ifrin ostium.
Eftersom det behandlade geografiska omrfl-

det dr stort skiljer sig fenologin fcir arter med
stor utbredning ganska mycket. I Nordafrika kan

vissa arter btirja upptriida som imago redan i
mars. L[saren fir emellertid bara undantagsvis
veta nar Procridinae-arterna 6r pi vingarna.
Av sdrskilt intresse fdr oss svenskar ar det att
kisa om frirfattarnas flsikt om komplexet Asdscl-

ta statices/heuseri.Yi har i virt land inte ansett
dem vara skilda arter och boken ger inte heller
nflgon viigledning i detta fall. Man redogcir dock
fcir de olika alternativ som kan fcireligga. Ett annat dubbelpar, som dock f6tt en sdkrare behandling, ar Zygaena minos/purpuralis.l Sverige har
ju hittills bara minos konstaterats dven om purpuralis skulle kunna finnas hrir. Dess vdrdvdxt
(Thymus) finns ju rikligt pA minga platser i Sydsverige. I jakten pi denna art har vi i Sverige
lyssnat pi bl.a. danskarna, som ansett sig kunna
skilja arterna pi den ytterst korta behiringen pi
antennerna. Detta kiinnetecken inte ens nAmner
fdrfattarna, men ddremot ger de goda bilder pi

tydliga genitalieskil lnader.
Besttimningsnycklarna, som inleder det systematiska avsnittet, tar for Zygaeninae inte upp
samtliga arteg di skillnaderna mellan dessa inte
liitt kan beskrivas i ord. En metod, som tilliimpas
i ganska stor omfattning ar att skilja ut arterna pA
deras fdrekomstomriden. I allmiinhet ar detta ett
vanskligt f<irfarande men hdr rcir det sig oftast
om arter vars utbredning dr klart disjunkta. I noten pfl sid. I l6 har en sammanblandning mellan
algirica och carolae skett. Som framgir av Textfigs. 138 & 139 resp. l4l & 144 iir det hongenitalierna hos carolae och benderi som kan frirviixlas.
Fcir Chalcosiinae och Zygaeninae saknas genitalbilder utom i enstaka fall. Ldsaren fcirutsdtts
klara av artbestzimningen med textens och fiirgbildernas hjilp. Detta dr siikert ocksi mdjligt i
56

de flesta fall, men p.g.a. av bastardsvdrmarnas

mingformighet kan det uppsti tveksamheter.
Diirfijr hade det varit fcirniimligt om genitalierna
till alla arter i boken hade presenterats. I nigot
fall riicker inte f?irgbilderna till. Hos den centraloch risteuropeiska arten Zygaena cynarae sytrs
ingen fiirgband pi abdomen, men normalt har
den en sidan.
Fcir fdltentomologen dr det av siirskilt intresse
att liisa om de olika arternas beteende. Den som
har sett zygaenidarter i Medelhavsomridet kan
siikert erinra sig hur de olika arterna beter sig i
flykten, vid fddointag, e.d. En del flyger tungt
och rakt medan andra kastar sig iviig i en snabb

och irrande flykt. Andra iter ser man

ndstan

aldrig flyga utan de tas vid skraphflvning. Aven
vira svenska arter har nflgot olika upptriidande

vid stcirning men ingen kan

veil siigas vara snabb

eller sviruppteickt.
Till varje art f<iljer en utbredningskarta som
cikar bverskidligheten av utbredningen. Vad giiller de svenska arterna stammer kartorna ganska
vdl, men fcir exempelvis Adscita sfalices visas
bara utbredningen upp till en linje SundsvallOslo och dven utbredningen fdr Zygaena filipendulae dr snilt tilltagen i norr. Hos Rhagades
pruni nir utbredningen pi kartan niitt och jdmnt
fram till den finska grdnsen men i sjzilva verket
finns pruni pi mossar i scidra Finland.
I texten har bara undantagsvis referenser fcirts
in, en brist som i nigon min kan f6rsvira vidare
studier av specifika arter eller fcirhillanden.
Aven om fdrfattarna iir de ledande pi omridet
finns omfattande dldre rrin, som man skulle kunna ha hiinvisat till.
Oaktat de ovan pfltalade bristerna dr denna
bok ett enastiende vackert verk. Detta "trekejsarslag" mellan de fcirniimsta kdnnarna av familjenZygaenidae har resulterat i ett standardverk,
som kommer att vara en given kunskapskiilla fdr
taxonomen och biologen med intresse fdr insekter och fjiirilar i allmzinhet och fcir bastardsviirmare i synnerhet. Priset kan mrijligen ffl nigon

att tveka, men man fflr mycket fdr pengama.
Boken kan varmt rekommenderas.
Bengt A. Bengts.son
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