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Familjcn dvargΠ ugor,Stenomicndac,ar artfattig

mcd nara nOg varldsvid utbrcdning. Framst pga

sin litcnhct ar dessa flugor systematiskt och faun―

istiskt fortfarande myckct daligt kanda.Famibcn

upprattadcs av Papp(1984).Tidigare hadc dc fa

ingaendc slaktena varit placeradc i olika famitter,

t ex: Drosophilidac, Ephydridae, Gcomyzidac,
Anthomyzidae,Aste五 dae,Periscclididac och Au―

lacigastridac.Tre siaktcn raknas nu,troligen mcd

ratta,tinね mitten:Sr`“ ο″た″α med 22 beskr市na

artcr(av vilka tva kanskc ar synOnymer)spridda

ёver alla bcbocliga varldsdclatt εッα″9′S mcd tio

artcr i Syd―  och Nordamcrika samt Australien

(ObeSkrivna artcr flnns aven i Afrika och Orienta―
liska regioncn);P″ 72ゴ 72αS′s med trc arter i Syd―

och Mellanamerika
utmarkandc br famiben ar antennen med bul―

ligt uppsv五 1ld andra lcd och rclativtlitcn hangande

tredJe lcd samt kraftigt dubbelsidigt ttadrat an_

tennborst.Hos Cッ α″9′s OCh P′α72'71α s′s kan an―

tcnnborstcts stran vara grenadc,cn unik fё retcclse

bland de acalyptrata flugoma.Hangenitaliema ar

komplicerat byggda och ofta asymmctriska.

Artema fё rekommer gama i grasbcvuxna,hclst

nagot fuktiga biotopcr.Biologin hos dcnna fOrbi―

sedda famitt ar daligt kand.Endast cn S″ κο″ノε
“

―

art har studcrats narlnare, nanlligen pa Hawa五

(Williams 1939).Arten ar knuten till enttan_
bladiga vaxtcr sOm sockcrrёr, ananas och andra

bromeliacccr,skruvpaliner,gras m fl.De relativt

stora aggen,nasta sa langa som honans bakkropp,

fastes pa vaxtcrnas blad.Harifran tar sig larvcrna,

som har tva konfonniga utskott i bakkroppsspet―

scn,ner i de fuktiga ellcr vattenり llda bladveckcn

pa vaxten,dar utvccklingcn skcr L2ビ vcrna livnar

sig av dar ansamlat detritus

sr′ 77ο 〃′ε7・α―artcma ar myCket sma, 1_2 mm
langa,langsmala(Fig.1)OCh har l翫 lga,smala

vingar, som kan vara langrc an krOppcn.Fargcn

ar gul eller svart,rn i nl kraftigt pudrad och ibland

mcd starktlysandc silverglansande band cner flac_

kar.Vingama kan vara ofargade cllcr dekorcrade

mcd mё rkarc eller m」 olkvita flackar. Bcncn ar

valutveckladc och flugoma kan krypa lika bra i

alla riktningar. Punktё goncn ar starkt fёrsttutna

framat och atcrinnes ungeftt nlitt pa pannan(Fig.

2). Punktё gonborst saknas. Ansiktet ar ncrtill

framskJutande med nagra kraftiga borst(Fig.3).

slaktet sr`71ο 777′

`′

‐α indelas i tva underslaktcn,

vilka bada ar reprcscnterade i Svcrige Sr`770“′ε′
`

s str utmarks bl a av bttandC karaktなcr:avstandct

mcllan mynningama av langsribboma R2+3 och
R4+5 ar bctydligt langre an avstandet mcllan

R4+5 och M;framre Orbitalborstet(orb)ar betyd_

ligt svagarc an dct bakre; sma postvertikalborst

(pVt)brckOmmcr.Dct andra underslaktet,Pο グθ―

ει7・α, har avstanden mellan dc angivna ribboma
ungcfar liklanga, de bada Orbitalborsten aven
ungefar liklanga Och saknar postvcrtikalborst.Nar

det galler varldsfaunan ar gransen mellan under―

slaktena mcr oskarp.

Dcn frh Wales beskrivna artcn Srι 71ο″Jε′
`rS,
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Fig. 1. Stenom,crd s. str., habitus, ovanifrfln. Omritad
efter Williams (1939).

cοgα′ノIrwin,1982,har jag tagit vid tva tillね 1len

pa Kunabcrg i Skanci l hane vardera 12.vii.1967

och ll.v五 .1976.Lokalcn ar ett karrparti strax ёs―

tcr om lヵ orthagen i anslutning tin cn vattensam―

ling, som uppstatt bland f d akrar genom att di―

kcna fёrfallit. Pa platsen inns bl a langa gras,

kraftiga starrartcr,kavcldun och igelknopp

S (.θgα71F ar en mycket liten,ca l,5 nlln,hclgul

art.Den skitter sig fran ana andra kanda arter

genom avsaknadcn av bakrc tvarribba(Fig 4).

slaktcts cnda ёvriga curopeiska art ar S ′′′′εα′α

(C01lin, 1944), bcskriven fran England och avcn
kand fran T」 cckoslovakien.

Jag har fran svcrigc ytterligare tva artcr,bada

tillhёrandc undersiaktet Pο do`・

`′`. En troligcnobeskrivcn art ar fran smaland och cn annan fran

Norrland,den senare mttligCn identisk mcd S
′

`′

た'α rα .
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Fig. 2-5. Stenomic'ra. -24. S. (5.) cogani Irwin. -2. Huvud ovanifrin. -3. Huvud fr6n sidan. -4. Vinge. -5. S.
(Podocera), vinge. (oc) punktrigonknril, (pvt) postve(ikalborst, (orb) orbitalborst, (R2+3, R4+5, M) andra, tredje
och fiiirde lhngsribboma, (tp) bakre tviirribban. 3 och 4 omritade efter Irwin (1982).

2-3. Head. -2. Dorsal view. -3. Lateral view. -4-5. Wing. (oc) ocellar triangle, (pvt) postvertical seta, (orb) orbital
setae, (R2+3, R4+5, M) second, third and fourth longitudinal veins, (tp) posterior cross-vein.
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Den ryska versionen av detta digra verk recensera-
des i Ent. Tidskr. 105 (1984)/3: 89. Boken be-
handlar 33 smAfjiirilsfamiljer av vilka friljande kan
nemnas: Tineidae, Bucculatricidae, Gracillariidae,
Argyreshiidae, Elachistidae, Momphidae, Oeco-
phoridae och Gelechiidae. Inte mindre iin 1280
arter fran det europeiska Sovjetunionen med
grannlander avhandlas.

Den nu utkomna engelska versionen har blivit
betydligt tjockare iin originalet, inte diirfcir att mer
fakta har tillfdrts utan genom en annorlunda lay-
out och tjockare papper. F<ir den som arbetar med
taxonomin hos Microlepidoptera innebiir denna
publikation en stor hjalp dA boken bestAr av bAde
bestiimningsnycklar och genitalbilder. Genom att
nu fi tillg6ng ocksfl till engelsk text blir bestiim-
ningsarbetet ytterligare f6renklat.

Eftersom dversiittningen ar mer eller mindre or-
dagrann och uppgiftema inte har uppdaterats, be-
stAr originalets fcir- och nackdelar. Boken iir i stort
sett genomgeende en kompilering av den informa-
tion som statt fdrfattarna till buds och den iir i sin
uppliiggning snarlik Herings "Die Schmetterlinge.
Ergdnzungsband I" frin 1932, som haft sA stort
viirde fdr fjiirilstaxonomer under flera decennier.
Fdr samlare i grannomrAdena iir det ju av stor vikt
att fe uppgifter om de arter som fiirekommer i den
europeiska delen av Sovjetunionen sA att eventu-
ella, p6triiffade nytillskott inte fdrbises. Nu iir fau-
nan dar skenbart inte se varst mycket artrikare iin
t ex den nordiska, men det beror nog till en del
pi att den inte iir sA viilutforskad.

En annan ftjrdel med boken Ar att mAnga genita-
lier visas som inte publicerats p6 annat h6ll. I
bestflmningsnycklama fAr man fdrutom karakte-
ristika hos imago veta viirdviixter och den geogra-
fiska utbredningen fdr alla arter. Tyviirr har civer-
siittaren niistan uteslutande anviint de engelska
trivialnamnen pA vlirdviixtema. I slutet av boken
finns en tolkningslista pA de aktuella v[xtema fr6n
engelska till latin, men denna lista skulle ha varit
civerflodig om dversAttaren valt att ge de veten-
skapliga namnen direkt, vilket ocks6 fcirekommer
dA.inga engelska namn har funnits.

Aven om avsikten varit att ge en i stort sett
exakt civersiittning av originalverket, skulle bo-
kens viirde 6kat i iin hcigre grad om man givit
artema de nyaste namnen, uppdaterat den geogra-
fiska utbredningen och andra uppgifter samt,
framfcir allt, bytt ut en del mycket svirtolkade
genitalbilder och korrigerat allvarliga felaktighe-
ter. Vidare kunde man ocksfl lagt till miingder av
kiinda hongenitalier. Det hade ocksA varit fcir-
tjiinstfullt om man dessutom infogat nyupptiickta
och nybeskrivna arter inom europeiska Sovjetu-
nionen och i grannliindema, om inte i bestiim-
ningsnycklama sA Atminstone i form av noter i
anslutning till niirstAende arter. Bilder av de till-
lagda artemas genitalier kunde fiirslagsvis ha pub-
liceras i en supplementdel i slutet av boken. Dessa
tilliigg borde inte ha varit helt omiijliga att genom-
fcira i samarbete med den ryska redaktionen fdr
originalutgAvan.

Tills nyligen har kontakten med viistlandet inte
varit helt problemfri och fortfarande finns hinder
fdr ett smidigt samarbete mellan ryska och vdster-
liindska entomologer. Av detta skiil iir bokens in-
nehill i vissa detaljer fcirildrat. Grupper, som nyli-
gen reviderats av europeiska eller andra
lepidopterologer, skulle ha kunnat fA en moder-
nare behandling. Omfattningen och tillfcirlitlighe-
ten iir ocksA avhiingig av de medverkandes specia-


