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Gelechiidae är en av de artrikaste familjerna 
bland fjärilarna. Den omfattar ca 4700 beskrivna 
arter, men säkert förekommer ett femsiffrigt antal 
arter i världen, vilka väntar på att upptäckas och 
beskrivas. I museéer över hela världen finns ett 
ansenligt material som fortfarande är obestämt 
och väntar på behandling av experter. Många 
grupper omfattar artkomplex som har berett 
taxonomer stora problem i alla tider. Ett verk, 
som har använts ganska flitigt, är “Die Palpen-
motten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuro-
pas”, författat av Elsner, Huemer & Tokar och 
utgiven i Bratislava år 1999. Denna bok behand-
lar samtliga stävmalar i Mellaneuropa, men flera 
nordliga arter saknas. En annan bestämningsbok 
utkom 2002 och trycktes också i Bratislava. Den-
na bok, “Iconographia tribus Grorimoschemini 
(Lepidoptera, Gelechiidae) Regionis Palearcti-
cae”, författad av Dalibor Povolný, är ett mycket 
vacker verk med utsökta akvareller av den världs-
berömde artisten Frantisek Gregor. Möjligen kan 
den som inte behärskar gruppen förvirras av det 
stora antalet liknande arter, som finns utbredda 
över den palearktiska regionen, och snarare ge 
upphov till felbestämningar än att vara till säker 
hjälp för den svenske samlaren.

Med noggranna studier av genitalier och på 
senare tid också DNA har systematiken kunnat 
klarläggas för viktiga tribusar. I serien Microlepi-
doptera of Europe (ME) kom den första volymen 

om stävmalar ut redan 1999 och recenseras här. 
Trots tretton år sedan utgivningen förtjänar den 
att uppmärksammas, eftersom en uppföljande 
volym om nya delar av familjen nyligen har pub-
licerats (se nedan).

Gelechiidae I omfattar 151 arter inom tri-
busarna Teleiodini och Gelechiini. I boken ny-
beskrivs tio arter och en mängd nya synonymer 
presenteras. Vidare har typmaterial studerats 
och lektotyper utsetts för att definitivt fastställa 
artsrätten hos skilda taxa.

Boken inleds med en översikt över förutsättnin-
garna inför framtagandet av boken. Detta har 
inneburit både genomgripande litteraturstudier, 
museibesök, kontakter med kolleger och mäng-

Två bestämningsböcker om småfjärilsfamiljen 
Gelechiidae (stävmalar)
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der av genitalprepareringar för att bygga upp 
ett hållfast underlag. På fyra sidor redogörs för 
detta men också för den metodik (insamling och 
preparering) som har tillämpats. Därefter följer 
en översikt över morfologin hos de grupper som 
behandlas. Illustrationerna är pedagogiska och 
terminologin tydlig och stringent. Efter en kort 
redogörelse för systematik och klassificering 
finns två nycklar till släkten byggda på genital-
morfologin för hanar resp. honor. I en checklista 
presenteras samtliga taxa med komplett syn-
onymi.

I den systematiska behandlingen av arterna 
används en för serien standardiserad disposi-
tion: Diagnosis, Male genitalia, Female genita-
lia, Distribution, Biology samt Remarks. Under 
det giltiga artnamnet ges även här en fullstän-
dig synonymi men också med hänvisning till 
originalbeskrivningen och (oftast) skälet till 
synonymiseringen. Varje art har fått ett unikt 
löpnummer, vilket gör det lätt att hitta illustra-
tionerna till texterna. 

I texten finns åtskilliga fotoillustrationer av 
åttonde segmentet som ibland har en form som 
bl.a. ska förklara uppdelningen i olika släk-
ten. Olikheterna är oftast mycket små och kan 
bara undantagsvis utgöra grund för nya släkten. 
Man kan fråga sig om i stort sett enbart skill-
nader i gnathos kan motivera uppdelningen av 
Teleiodes i ett nytt släkte Carpatolechia (dock 
inte av författarna som ändå accepterar uppdel-
ningen), då grundplanen i övriga hänseenden är 
så enhetlig. Vid beskrivningen av dessa släkten 
har delvis identiska bilder av misstag använts 
och de föreställer dessutom inte de arter som 
anges. Dessa oavsiktliga fel och andra finns att 
läsa om i tidskriften Nota Lepidopterologica 24 
(3): 41–55 från år 2001.

Efter behandlingen av arterna följer en kata-
log över arternas utbredning i de europeiska län-
derna. Det har säkert inneburit en hel del arbete 
att uppdatera förekomsterna, då väsentliga geo-
grafiska ändringar med nya nationsgränser har 
skett under de senaste decennierna.

På fjorton färgplanscher visas imagines i    
ungefärligen tre gångers förstoring, vilket i de 
allra flesta fall är tillräckligt för att se viktiga de-
taljer och ger dessutom möjligheten att på varje 

uppslag ha många arter att jämföra med. Förfat-
tarna har uppenbarligen bemödat sig om att visa 
typiska exemplar för varje art, men ibland har 
ett ganska slitet djur fått duga, då inga andra har 
stått till förfogande. Detta gäller främst typex-
emplar.

I ett efterföljande avsnitt finns foton på 48 
sidor av hangenitalier, vanligen tre arter på varje 
sida. Genitalierna är frampreparerade enligt den 
senaste modellen, vilket innebär att de är upp-
skurna vid pedunculus på ena sidan, så att den 
övre och undre halvan av genitalierna ligger vid 
sidan av varandra. Man får då bättre möjlighet 
att studera detaljer i framför allt vinculums bygg-
nad. En liten fara med denna teknik är att vissa 
proportioner kan förändras då en del membran 
kan brista och göra preparatet bredare än när 
det befinner sig in situ. Phallus är frilagd så att 
även där detaljer kan ses bättre. I vissa foton har 
streck monterats in för att peka på viktiga karak-
tärer.

På 66 sidor visas hongenitalierna och här har 
ett förstorat signum med hela eller del av cor-
pus bursae lagts in under bilden av segment 8 
med apopfyser. Detaljer i signums byggnad och 
mikrostrukturen på ytan av corpus bursae kan 
på så sätt lättare studeras. Samtliga foton är av 
hög klass, men vissa membran är otydliga och 
sannolikt bara svagt eller inte alls färgade vid 
prepareringen.

Referenslistan omfattar 15 sidor och tar 
upp inte bara originalbeskrivningar utan också 
skilda bokverk och artiklar som har använts 
för volymen. Sist finner man register över dels 
släkt- resp. artnamn, dels värdväxter.

Denna bok innebär ett mycket värdefullt bi-
drag till att stabilisera taxonomin hos de euro-
peiska arterna inom Teleiodini och Gelechiini 
och utgör ett ypperligt redskap för att bestämma 
samtliga kända arter inom dessa tribusar. För-
fattarna är världsauktoriteter och har studerat 
Gelechiidae i åtskilliga decennier. De gratule-
ras till detta fina bokverk som tar upp några av 
våra mest problematiska grupper av fjärilar. För 
europeiska inklusive nordiska taxonomer blir 
boken ett standardverk för lång tid framåt och 
rekommenderas å det varmaste.
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Den nyutkomna andra volymen innehåller 
inte slutet på gelechiderna utan ytterligare två 
volymer är att vänta i framtiden. Då kommer 
samtliga kända europiska arter inom familjen, 
drygt 650 stycken tidigare kända plus ytterlig-
are flera tiotal ännu obeskrivna, att ha revide-
rats. Bland de återstående släktena, som kräver 
en grundlig och arbetskrävande genomgång, 
märks i Gnorimoschemini bl.a. Syncopacma 
och närstående släkten samt i tribuset Atrapini 
exempelvis Monochroa och Athrips. 

Gelechiidae II innefattar 211 arter av de kan-
ske mest svårbestämda stävmalarna. I synnerhet 
det artrika släktet Scrobipalpa omfattar arter, 
som inte bara är många utan också varierar i ut-
seende mellan olika delar av sina utbrednings-
områden. Den sedan en tid bortgångne spe-
cialisten på detta släkte, Dalibor Povolný, hade 
i sin ägo att stort antal typer och annat viktigt 
material, och detta blev åtkomligt efter dennes 
död. Först då kunde författarna på allvar gripa 
sig an revisionen av Scrobipalpa och närstående 
släkten.

I den nu anmälda boken nybeskrivs 15 arter 
och 44 arter är synonymiserade eller reviderade. 
Några släkten har sänkts till synonymer, medan 
nio taxa har höjts från synonymi till giltiga arter 
eller släkten. Några arter har flyttats till andra 
släkten och slutligen har sju lektotyper utsetts 
och presenteras med kompletta data.

Dispositionen är densamma som i den första 
volymen om stävmalar. På över en hel sida 
tackar författarna alla medverkande kolleger 
och detta visar vilket enormt arbete som ligger 
bakom den här anmälda boken i form av olika 
kontakter. Under ett kapitel om klassificering re-
dogör författarna för den senare tidens utveck-
ling vad gäller definitionen av Gelechiidae och 
lägra taxa. Som ett synapomorft kännetecken 
anges en specifik byggnad hos gnathos (två le-
dade, basala skleriter och förenade med dessa en 
krokformig, distal del), men en liknande bygg-
nad hos gnathos finns åtminstone hos åtskilliga 
arter inom familjen Scythrididae. Detta visar 
hur komplicerat släktskapet är mellan de olika 
fjärilsfamiljerna, även om framsteg har gjorts 
under senare tid.

Morfologin hos de ingående grupperna 
åskådliggörs pedagogiskt i text och bild och ett 

mindre kapitel visar översiktligt biologin hos de 
ingående släktena. Här utmärker sig larverna 
i släktet Scrobipalpa genom en ovanligt bred 
näringsbas. Efter nycklar till släkten, baserat 
på han- resp. hongenitalier, samt en komplett 
checklista med alla synonymer, följer en sys-
tematisk behandling av alla 211 arterna. Även 
här följer dispositionen den standard som gäller 
för böckerna i serien ME.

Texten är i denna bok något mer omfattande 
än i den tidigare volymen och detta beror på att 
undertiteln ”Remarks” ibland fyller en hel sida. 
Här redogörs för de fakta författarna har haft 
som grund för taxonomiska ställningstaganden, 
synonymiseringar eller andra nomenklatoriska 
ändringar. Efter avdelningen med arter kom-
mer ett par mindre avsnitt med felaktiga eller 
tveksamma uppgifter om europeiska fynd av di-
verse arter samt uppgifter om några oklara taxa 
som inte har kunnat verifieras (’taxa incertae 
sedis’, dvs taxa med osäker position). Före bild-
avsnittet finns en överskådlig tabell över verifi-
erade europeiska fynd.

Boken förefaller ha gjorts med ännu större 
noggrannhet än den föregående. För nordiskt 
vidkommande finns ytterst få saker att ifråga-
sätta. I Norge förekommer den ytterst sällsynta 
och spektakulära stävmalen Cosmardia morit-
zella (Treitscke, 1835) i en disjunkt population, 
men den finns inte bara i ”central Norway” som 
uppges i boken (egentligen i Gudbrandsdalen) 
utan också kring Oslofjorden i tre provinser.

Många arter visas med flera fotografier för att 
beskriva variationer, men man kunde naturligt-
vis ibland önska sig ytterligare exempel på 
vanliga morfer. Nordiska former av Gnorimos-
chema epithymella (Staudinger, 1859) har oftast 
mycket mer rödbrunt i sina framvingar än vad 
som visas i något av fotona på s. 327. Likaså 
finns bland nordiskt material mycket ljusare ex-
emplar av Scrobipalpa obsoletella (Fischer von 
Röslerstamm, 1841) än som ses på planschen på 
s. 333. Annars är färgfotografierna av bra kvalitet 
och imagines visas i tre gångers förstoring.
Högre förstoring hade knappast varit till någon 
fördel, då många arter på grund av stora yttre 
likheter sinsemellan ändå måste genitalunder-
sökas. I de flesta fall avbildas en art med flera 
foton och vanligtvis både hane och hona, i syn-
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nerhet då det råder könsdimorfism. Inte mindre 
än 21 färgplanscher visar 531 fullbildade fjärilar 
av de 211 behandlade arterna.

De svartvita fotografierna på hangenitalierna 
är i allmänhet skarpa och tillräckligt kontrast-
rika. För vissa arter kanske delförstoringar av 
vissa detaljer hade varit en fördel, exempelvis 
för arter som i phallus har en grupp små tänder, 
vilka nu knappt kan skönjas. Detta gäller främst 
släktet Caryoculum. Illustrationerna av hongeni-
talierna är däremot av mycket god kvalitet. Den 
nya tekniken med utrullning av hangenitalierna 
kan ibland skapa viss förvirring då proportion-
erna av fristående organ kan förändras genom 
att strukturerna vrids. Ett exempel är bilden på 
s. 423 där Caryoculum viscariella (nr 150) upp-
visar trubbig sacculus och bredare valva (se Fig. 
1 och 2). Det som ändå avslöjar just denna art är 
den lilla tanden vid basen av phallus.

De båda bilderna på hangenitalierna av Scro-
bipalpa gallicella (Constant, 1885) på s. 399 
(bild 89 och 89a) skiljer sig så mycket i prak-
tiskt taget varje detalj, att det torde vara fråga 
om två olika arter. En av bilderna skulle i så fall 
representera en obeskriven art.

I översikten över utbredningen har Gnorimo-
schema streliciella (Herrich-Schäffer, 1854) av 
goda skäl försetts med ett frågetecken för Sverige 
(s. 317), vilket säkert grundar sig på tveksamma 

fynd från Skåne och Gotland utan kända belägg. 
Att den ändå skulle kunna upp-träda i Sverige, 
åtminstone tillfälligt, har på senare tid gjorts 
något mer troligt genom att larven i Finland har 
konstaterats leva på kattfot Antennaria spp.

Litteraturlistan är omfattande och spänner 
över 20 sidor. Boken avslutas som vanligt för 
denna serie med register över släkten, arter och 
värdväxter.

Författarna har förtjänstfullt markerat en 
konservativ inställning beträffande statusen för 
vissa släkten. Exempelvis har Microcraspedus 
synonymiserats med Ephysteris, och släktena 
Ilseopsis, Euscrobipalpa och Ergasiola betrak-
tas som synonymer till Scrobipalpa. Kanske 
borde även Scrobipalpopsis ha synonymiserats 
med Scrobipalpa eftersom grundplanen i geni-
talmorfologin är densamma.

Denna volym utgör ett utomordentligt värde-
fullt bidrag till kunskapen om stävmalar och 
är ett ”måste” för den som sysslar med denna 
familj. Författarna är att gratulera till de två pub-
licerade delarna och tillönskas lycka till med de 
två återstående volymerna. De behövs!

Både denna och förra boken kan beställas 
över Internet från Apollo Books i Danmark: 
www.apollobooks.com/.

Bengt Å. Bengtsson

Figur 1. Hangenitalier hos Caryoculum viscariella som de (något 
förtydligade) presenteras i ME 6, utrullade enligt den tillämpade 
prepareringstekniken.

Figur 2. Hangenitalier hos Caryoculum viscariella med 
den ”konventionella” prepareringsmetoden (Gen.-prep. 
BÅB 5524).


