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RECENSIONER 

Nytt ljus på insektsätarna  
i bokverket HMW
Vad är en insektsätare? I ekologisk mening är det en 
organism som äter insekter, men i den zoologiska 
systematiken är det en däggdjursordning med arter 
som livnär sig på insekter, andra leddjur, mollusker, 
maskar o.s.v. Innehållet i ordningen Insectivora var 
länge en brokig och omaka samling av djurgrupper 
som blev över när man inordnat pungdjur, rovdjur, 
hovdjur, valar, fladdermöss, gnagare och primater i 
egna ordningar. Allteftersom zoologin gjorde fram
steg insåg systematikerna att tanrekar, guldmullvadar, 
elefantnäbbmöss och spetsekorrar inte alls är nära 
släkt med insektsätarnas kärntrupp: näbbmöss, mull
vadar, snabelslidmöss och igelkottar. De senare är nu 
urskilda som ordningen Eulipotyphla, medan de öv
riga hamnat i egna ordningar. Faktum är att tanre
kar och guldmullvadar (ordningen Afrosoricida) samt 
elefantnäbbmöss (Macroscelidea) är närmare släkt 
med elefanter än med näbbmöss. Den ålderdomliga 
ordningen Insectivora är därmed skrotad.

Denna moderna syn på insektsätarnas systema
tik speglas inte i undertiteln till åttonde volymen av 
Handbook of the Mammals of the World: Insectivores, 
Sloths and Colugos, dvs. insektsätare, sengångare och 
pälsfladdrare. Förutom de grupper som tidigare för
des samman i Insectivora rymmer denna volym även 
bältor, myrslokar, sengångare och pälsfladdrare. De 
senare två grupperna är växtätare, medan alla andra 
grupper i boken betecknas som ”insektsätare”. I eko
logisk mening stämmer detta förstås, men det speglar 
inte modern systematik. Naturligtvis är författarna (30 
välrenommerade däggdjursforskare) och redaktörerna 
(Don Wilson och Russell Mittermeier) i HMW med
vetna om detta. Precis som hela bokverket genomsyras 
volym 8 av vetenskaplig precision och årsfärska forsk
ningsrön. Indelningen i volymer (vilken väckt ont 
blod hos vänner av ordning) har styrts av marknadsfö
ringsbehov, inte släktskap mellan däggdjursordningar.

UPPLÄGGET AV VOLYM 8 liknar det i tidigare voly
mer, bortsett från att verket inleds med ett special
kapitel om utrotningshotade arter. Varje familj pre
senteras sedan i en övergripande text som beskriver 
systematik, evolutionshistoria, morfologi, livsmiljö, 
beteende, kommunikation, födoval, fortplantning, rö
relsemönster, social struktur, förhållande till männis
kan samt bevarandestatus. Därefter beskrivs varje art 
i detalj, under i stort sett samma rubriker, med tillägg 
av uppgifter om underarter, utbredningsmönster och 
yttre utseende. Familjepresentationerna är som van
ligt späckade med fotografier av högsta kvalitet (hela 
216 av bokens 666 arter och nästan alla släkten är 
representerade med minst ett fotografi), och artbe
skrivningarna illustreras med 28 färgplanscher, utsökt 
målade av Toni Llobet.

BOKVERKET HMW ÖPPNADE med volymer som av
handlade de stora karismatiska däggdjuren, som rov
djur, hovdjur, valar och primater, där varje art fick 
ordentligt tilltaget utrymme, och det fanns mängder 
av data att presentera för varje art. Många undrade 
stilla över hur detta skulle kunna upprätthållas för de 
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mångfaldigt artrikare grupperna, som gnagare och 
näbbmöss, som dessutom är små, ofta dåligt kända, 
och där de olika arterna är intill förväxling lika var
andra. Enligt utgivningsplanen skulle alla 2000 arter 
gnagare rymmas i en enda volym. För däggdjur under 
ett halvkilo är vackra illustrationer av djurets exte
riör normalt omöjliga att använda för artbestämning. 
Skillnader mellan arterna syns bättre på kranier och 
tänder, vilket HMW inte visar. Så hur skulle redaktio
nen hantera detta? Skulle det bli enklare presentatio
ner på släktesnivå följda av en artlista? Vi har nu sett 
resultatet, både i denna volym där 448 arter näbbmöss 
behandlas, och i de två föregående volymerna som 
hanterade gnagarna (det blev två volymer...). HMW 
har faktiskt behållit samma modell för artpresentatio
ner som i de första volymerna, vilket innebär plan
scher med upp till 40 arter som är nära nog identiska, 
och artvisa redovisningar av fakta. Så visas t.ex. näbb
mussläktet Crocidura, med 198 arter, på fem planscher 
fyllda med små gråbruna varelser utan några särskil
jande drag. Inget för artbestämning, men en oöver
träffad översikt över arterna.

Volym 8 må avhandla en uppsättning av de för
ment mindre karismatiska däggdjuren, men bland alla 
bältor, elefantnäbbmöss, guldmullvadar och snabel
slidmöss finns fascinerande berättelser om intrikata 
överlevnadsstrategier. Två exempel: Den nordameri
kanska stjärnmullvaden Condylura cristata är försedd 
med 22 köttiga tentakler som omger det lilla trynet 
– den ser ut som en korsning mellan mullvad och 
havsanemon! På tentaklerna sitter 25 000 känselor
gan som vid minsta beröring kan identifiera de små 
insekter mullvaden jagar, vilket den ofta gör dykande 
i vattensamlingar – även under isen på vintern. Bergs
spetsekorren Tupaia montana på Borneo älskar att 
slicka i sig nektar som avsöndras från locket till bäga
ren på kannrankor (släktet Nepenthes). För att komma 
åt nektarn måste spetsekorren stå bredbent över den 
vätskefyllda bägaren, och råkar då ofta bajsa i bägaren 
– nektarn innehåller ett starkt laxerande medel. Detta 
är växtens strategi för att få i sig livsnödvändigt kväve.

HMW HAR BLIVIT känt för att flera av författarna i tidi
gare volymer fullt ut tillämpat det fylogenetiska art
konceptet, istället för det klassiska biologiska artkon

ceptet som dominerade under 1900talet. Detta har 
resulterat i ett kraftigt förhöjt artantal, eftersom många 
arter med stor geografisk variation delats upp på flera 
arter. Även i denna volym har artantalet stigit sedan 
den förra milstolpen i däggdjurstaxonomin, Wilson & 
Reeders Mammal species of the world, från 2005. I de 
grupper volym 8 täcker listades då 571 arter, och nu 
har de blivit 666 arter. Höjningen förklaras delvis av 
artsplittningar (t.ex. dvärgmyrslokarna, som gått från 
en art till sju), men en mycket viktigare orsak är helt 
enkelt att många nya arter upptäckts. Näbbmussläktet 
Cryptotis består nu av 49 arter, jämfört med Wilson 
& Reeders lista på 30 arter. Av de 19 extra arterna är 
fem resultatet av splittningar, och 14 är nybeskrivna 
efter år 2010 – den senaste i år! Arterna i de olika 
ordningarna av ”insektsätare” är generellt dåligt ut
forskade. Det kommer säkert att upptäckas fler nya 
arter, och ny kunskap kommer att orsaka många fler 
artsplittningar, precis som vi redan sett för primaterna 
och hovdjuren. Nästa kandidat till artuppdelning är 
t.ex. den malajiska pälsfladdraren Galeopterus varie-
gatus, där genetiska studier visat på stora skillnader 
mellan olika populationer. Den vanliga spetsekorren 

Kopia av Plansch 17 i boken, med alla näbbmusarter i släktet 
Cryptotis. Ett bra exempel på hur HMW visar en stor mängd 
små, kryptiska arter.
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(tidigare Tupaia glis) har i denna volym redan delats 
upp i flera arter (T. glis i strikt bemärkelse, T. discolor, T. 
ferruginea, och T. hypochrysa), men kunskapen är ofull
ständig, och populationerna på Anambaöarna har 
hamnat utanför alla de fyra splittade arterna, vilket 
borde ha noterats i texten.

Precis som de tidigare volymerna är volym 8 av 
HMW ett praktverk som saknar motstycke i den 
zoologiska litteraturen genom tiderna, och hela bok
verket har gjort sig förtjänt av alla de lovord recen
senter öst över det. Finns det då inget att klanka på, 
förutom att boken är för tung för att läsas i sängen? 
Jodå, små tryckfel finns det, och även om syftet är 
att göra en populärvetenskaplig framställning baserad 
på forskningens primärlitteratur, är språket ofta gan
ska tekniskt. Det finns inga ordförklaringar trots den 
ibland snåriga terminologin. Det finns gott om re
ferenser (ca 3700) till den vetenskapliga litteraturen, 
men det är inte lätt att koppla den information som 
ges till en specifik källa. Efter 62 sidor text om näbb
musfamiljen kommer en kompakt lista på 186 refe
renser. Vilken av dem var det som handlade om den 
vanliga näbbmusens förmåga att ekolokalisera?

NU ÅTERSTÅR BARA den sista volymen i serien, den 
som ska handla om fladdermössen. Det har alltså tagit 
drygt 10 år att avverka alla däggdjur. Med tanke på 

mängden information i varje volym är det en rasande 
takt. Vi har blivit bortskämda med kvaliteten i denna 
produktion. Aldrig tidigare har en sådan mängd kun
skap om däggdjuren samlats. Aldrig någonsin tidigare 
har samtliga däggdjursarter avbildats i ett och samma 
bokverk. Vad ska komma efter HMW? När Handbook 
of the Birds of the World var fullbordad gjorde förlaget 
Lynx Edicions en kompaktversion i två volymer som 
en illustrerad checklista. Dessutom digitaliserades all 
information från hela bokverket i en nätversion, som 
nu ständigt uppdateras. Kommer samma sak att ske 
med HMW? Utan tvekan kommer däggdjursforsk
ningen att fortsätta leverera ny kunskap som skulle 
kunna göras tillgänglig via Internet, men kommer det 
någonsin att produceras ett bokverk av denna mag
nitud igen?
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Pälsfladdrare är anpassade för trädliv, och de kan glidflyga långa 
sträckor mellan träden med hjälp av sitt hudmembran, sina 
framåtriktade ögon och sina skarpa, böjda klor. Dessa två arter 
är de enda i ordningen Dermoptera.  
Foto: Tomas Carlberg, Bohol, Filppinerna.

I Handbook of the Mammals of the World volym 8 beskrivs de 
två arterna pälsfladdrare i familjen Cynocephalidae: malajisk 
pälsfladdrare Galeopterus variegatus (ovan) och filippinsk päls-
fladdrare Cynocephalus volans (bilden t.h.).  
Foto: Tomas Carlberg, Kinabatangan, Borneo.
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Vart tog blåkråkan vägen?
För ungefär 100 år sedan levde nästan hälften av Sve
riges befolkning av jordbruk. Så gott som alla går
dar höll kor – men inte bortåt 80 eller fler, som idag, 
utan snarare ett dussin eller färre. På somrarna betade 
korna både i skogen och i magra, steniga hagar. Vin
terfodret till dem skördades till stor del på myrar och 
strandmader som översvämmades vår och höst. Bara 
i Småland fanns drygt 235 000 hektar slåtterängar. 
Löv från bl.a. asp, björk, sälg och lind var också  vik
tigt som vinterfoder. En grov uppskattning är att det 
fanns ungefär tvåhundra miljoner (sic!) hamlade löv
träd i Sverige kring förra sekelskiftet – träd som ofta 
fick rötskador och därför fungerade både som bostad 
och skafferi för bl.a. hackspettar. Skogen sköttes ge
nom plockhuggning; skogsdikning och trakthygges
bruk var okända företeelser.

Att förändringarna fram till idag satt sina spår i 
landets flora och fauna är inte konstigt. I sin bok Vart 
tog du vägen, drottning Kerstis kråka? har Claes Sjöstedt 
valt ut fyra fågelarter och deras öden för att spegla ef
fekterna av det svenska landskapets förvandling:

BLÅKRÅKAN – drottning Kerstis kråka – hörde hem
ma i torra och solstekta, hårt betade ekhagar i södra 
Sverige. Fram till början/mitten av 1800talet var den 
(eller som Sjöstedt skriver ”hon”) vanlig i de sydli
gaste landskapen, men därefter gick det snabbt utför. 
En starkt bidragande orsak till kraschen var antagligen 
att det år 1830 blev tillåtet för bönderna att röja bort 
de förhatliga ekar som de tidigare varit tvungna att 

lämna kvar i både åkrar och ängar, eftersom kronan 
behövde ektimmer för att bygga örlogsfartyg. Även 
regnigare somrar, igenväxning av gamla hagmarker 
och jakt, möjligen också ökad konkurrens om bohål 
från bl.a. kajor, gjorde sitt till.

MELLANSPETTEN var knuten till ungefär samma mil
jö som blåkråkan. Den höll sig kvar betydligt längre 
men delade till slut hennes öde och försvann som 
svensk häckfågel.

DEN SVARTA STORKEN, odinsvalan, hörde istället hem
ma i ödsliga kärrmarker omgivna av gammal sump
skog, långt från mänsklig bebyggelse. För den, eller 
med Sjöstedts ordval ”han”, blev den snabbt ökande 
bebyggelsen och skogsbrukets rationalisering med 
dikning och trakthyggesbruk ödesdigra. Drygt 1,5 
miljoner hektar sumpskog dikades ut i Sverige under 
perioden 1900–1990. Även för odinsvalan bidrog jakt 
till att slå in sista spiken i kistan.

DUBBELBECKASINEN, Sjöstedts fjärde ”exempelart”, 
var knuten till de vidsträckta slåttrade/betade mader 
och sankängar som omgav sjöar och vattendrag före 
utdikningens och vattenståndsregleringens tid. Till 
skillnad från de tre föregående arterna finns den, eller 

Varför "Drottning Kerstis kråka"?

Drottning Kristina (1626–1689) – i folkmun ”drottning (el-
ler dronning) Kersti – var en mycket färgstark och originell 
människa. En kvinna som både uppfostrades och i många 
stycken agerade som en man i en tid med stenhårda köns-
normer. Dottern till en av protestantismens främsta förkäm-
par, Gustav II Adolf, som avsade sig tronen, konverterade 
till katolicismen och levde den senare delen av sitt liv i Rom 
som Kristina Alexandra. Inte så konstigt att en sån person 
satte folkfantasin i rörelse! Blåkråkan är bara en av åtskilliga 
färgsprakande och lite exotiska företeelser som i folkmun 
fått en beteckning där Kristinas namn ingår.
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”han”, kvar som svensk häckfågel – om än i starkt de
cimerat antal och undanträngd till Norrlands inland, 
där det fortfarande finns stora, öppna myrmarker. 
Förutom landskapsomvandlingen bidrog skoningslös 
jakt med skjutvapen och nät starkt till dess försvin
nande som häckfågel från södra och mellersta Sverige.

DET GÅR INTE att komma ifrån att boken delvis är dys
ter, eller kanske snarare vemodig läsning. Så mycket 
mänsklig dumhet och girighet… Men den kvardrö
jande känslan när man läst sista sidan är snarast en viss, 
om än försiktig optimism.  När kloka och långsik
tiga politiska beslut fattas, och inte minst när enskilda 
människor går samman för att värna natur och kul
turarvet i sin egen hembygd, ger det resultat. Boken 
är full av den sortens uppmuntrande exempel. Det är i 
sista minuten men inte för sent att få tillbaka åtminstone 
en del av gamla tiders biologiska mångfald – utan att 
därför tvingas återgå till den tidens armod och hår
da slit. Bor du på landet kanske du kan gå samman 
med grannarna i byalaget och börja hävda en gammal 
igenvuxen slåtteräng. Bor du i stan kan du välja en 
liten bit svenskt hagmarkskött och rikligt med närod
lade grönsaker istället för en stor importerad fläskfilé 
till söndagsmiddagen. Har du barn eller barnbarn kan 
du ta med dem ut till närmsta skogsområde för att 
väcka deras nyfikenhet på djur och växter – även om 
du inte har så stora egna förkunskaper. Hoppas att 
så många som möjligt läser och tar till sig av all den 
eftertänksamma och nyanserade klokhet som ryms 
mellan pärmarna i Vart tog du vägen, drottning Kerstis 
kråka!

ANNA LEJFELT-SAHLÉN

Sjöstedt, C. 2018. Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka? 
Atremi AB, Estland. 168 sid. Pris ca 240 kr.

Referensverk om Europas 
myrar och torvmarker
Förra året kom ett gediget verk för den som är intres
serad av myrar och deras bevarande. Boken Mires and 
peatlands of Europe behandlar på 780 sidor olika aspek
ter av myrar och torvmarker. Redan på pärmens    insida 

kan man konsta
tera att en stor 
andel av Euro pas 
torvmarker  lig
ger i norra Ryss
land, Fennoskan
dien och norra 
Brittiska  öarna. I 
Norden är vi så
ledes bortskämda 
med att ha stora 
arealer av natur
typer som i södra 
delen av Europa är 
mycket sällsynta.  

En tredjedel av boken (228 sidor) utgörs av in
ledningskapitel om Europas torvmarker. Här går man 
igenom klassificeringen av myrar, terminologi, en 
omfattande ordlista, utbredning och regionala skill
nader samt olika typer av mänskligt utnyttjande av 
myrar för t.ex. torvbrytning och slåtter. Vidare be
handlas såväl olika hot mot myrmarker som metoder 
för restaurering av dem samt vad som är viktigt för 
våtmarkernas bevarande i framtiden. Resterande två 
tredjedelar består av en genomgång av våtmarkerna 
i varje enskilt land. Där behandlas torvmarkernas 
karaktäristik, den nationella terminologin, myrmar
kernas utbredning och utnyttjande, hotet mot dem, 
bevarandearbetet samt en lista på torvmarksområden 
av internationell betydelse i respektive land. Man kan 
notera att Sverige inte har tagit fram någon total lista 
på våtmarker av internationell betydelse, men utifrån 
utpekade Ramsarområden och den nationella myr
skyddsplanen skulle en sådan lista kunna utarbetas. 
Den rikstäckande Våtmarksinventeringen har bidragit 
till att kunskapsläget är relativt gott. Det är Michael 
Löfroth – under många år var ansvarig för Våtmarks
inventeringen – som har skrivit det kapitel som be
handlar Sverige. Detta är en god uppslagsbok för den 
som är intresserad av myrar.

NIKLAS LÖNNELL

Joosten, H., Tanneberger, F. & Moen, A. (red.) 2017. Mires and 
peatlands of Europe: status, distribution and conservation. 
Schweizerbart Science Publishers, Stuttgart.


