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Summary
The organisation of the Swedish Threatened Spe-
cies Unit is described. [t is a governmental unit
responsible for elaborating red lists as well as

collecting and storing information about these

species. The unit is working with two parallel
databases: one registering observations and locali-
ties and another filing all relevant information on
biology, taxonomy, distribution, threat, status in
neighbouring countries, etc. People in possession

of insect collections are inquired to report their
observations. This can be done either by direct
computerisation or by filling in specially designed
report forms.

Nytt om borr- och lusflugor frfln Schweiz

Merz, B. 1994. Diptera Tephritidae. ln'
secta Helvetica 10. Gdneve. 198 sid. Be-
stiilles frAn: Schweizerische Entomolo-
gische Gesellschaft, Insecta Helvetica,
CSCF, Mus6e d'Histoire naturelle, Ter-
reaux 14, CH-2000 NeuchAtel. Pris: CHF
30.-.

Biittiker, W. 1994. Die Lausfliegen der
Schweiz (Diptera, Hippoboscidae) mit
B e stimmung s s chliis se l. Le s H ippobo sc ide s

de Suisse (Diptera, Hippoboscidae) avec

cl6 de ddterminatiorl. Documenta Faunis-
tica Helvetiae 15, Nechatel. 117 sid.ISBN
2-88414-003-4. Pris CHF 25.-.

Det har i ir i w[ skilda schweiziska serier utkom-

mit bestiimningsfaunor 6ver flugfamiljer' Bern-

hard Merz' bearbetning av borrflugoma (Tephri-

tidae) och Willi Biittikers av lusflugorna (Hippo-

boscidae).

Borrflugorna [r en av de mer framtriidande
flugfamiljerna. Enligt Merz kan den reella viirlds-
faunan skattas till mellan 7000 och 10000 arter.

FrAn Schweiz uppger han ll5 arter. Fdr att be-

stemma svenska borrflugor har vi till nyligen varit
hiinvisade till Hendels gamla men fcir sin tid'
1927, goda bearbetning i "Lindner". MAnga iiven
mycket allmiinna arter har liinge berett svArig-

heter. Fren England har vi nyligen, av Ian White
1989, begAvats med en borrflugefauna i Hand-

books for the Identification of British Insects.

BAde Merz och White har jag haft stor nytta av fdr
min genomgAng av svensk fauna. Merz' version

har fcirdelen att p[ sAviil sliikt- som artnivA va-

ra liingre kommen i systematiken och har sam-

tidigt det fdrsteget vad giiller bestiimning av ock-

s[ svenska borrflugor att artomfenget utciver

Schweiz' fauna vidgats med ett trettiotal arter fdr
att ge fullstiindighet fcir bland annat ocksi de

nordiska liinderna. Huruvida detta med ptlitlighet
fullt ut giiller har jag inte kunnat beddma. Merz
ger tyvelr inte i nAgot sammanhang nagra art-

namnssynonymer, varfcir man inte kan se om t.ex.
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DIPTERA

TEPHRITIDAE

Bernhrrd Men

Recension

Tephritis rydeni iir bortsynonymiserad eller bara
fctrbisedd.

Ett intressant inslag bland de mAnga goda illus-
trationerna hos bAde Merz och White iir alla ving-
detaljbilder civer ofta bara enskilda ribbverkscel-
ler. Fcirutom att de er mindre skrymmande ger de
mycket pregnantare bild av borrflugevingarnas
karakteristika iin de traditionella helfigurerna g<ir.
Det har annars inte alltid varit lett att uppfatta det
artspecifika i det andldsa spelet av individuella
tillftilligheter i dessa pigmenteringsmcinster. Som
appendix liimnar ocksi Merz bland annat en
mycket viirdefull, kritisk och upplysande v[rd-
viixtfcirteckning.

Biittikers hippoboscidfauna behandlar en At-
skilligt mindre familj med bara drygr 200 arter
kiinda i hela viirlden och 20 konstaterade i
Schweiz. I Sverige syns 14 arter vara uppgivna
och ytterligare ett par tre arter kan vara tAnkbara
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hos oss. Miirk dock att det fdr vissa flyttfAgelan-
knutna arter kan vara tveksamheter om hur hem-
hd,righeten i en nationell fauna skall bedcimas. Be-
stiimningstabeller fcir svenska arter har presente-
rats av Hugo Andersson 1985 i denna tidskrift (ET
106: l5-26). Aven hiir finns dessutom en motsva-
righet i Handbooks (Hutson 1984). Biittikers fau-
na iir iindA ur bestiimningssynpunkt intressant ftir
oss, s2irskilt med tanke pi mdjliga nytiilskott, i
och med att den tecker nAgot fler arter.

Den iir resultat av ett halvsekellAngt arbete med
siirskilt fAgel- men iiven diiggdjursparasiter. Fdre-
komst- och viirduppgifter grundar sig pi en ge-
nomgAng av 6532 exemplar av lusflugor. Fcir den
fd,rhAllandevis fylliga faunistiska och ekologiska
informationen svarar Btittiker sjiilv. Bestiimning-
stabellerna Ar utarbetade av Jean-Paul Haenni.
Boken innehiller fullstdndig parallelltext pA tyska
och franska.

Merz' bok iir det andra flugbidraget i Insecta
Helvetica, en serie som bcirjade utges 1959 och
der detta alltsi bara iir det tionde bidraget. Med
den utgivningstakten kommer flugorna inte pA tu-
sen er att bli ftrdigbehandlade, dvs. aldrig nAgon-
sin. I princip rAdet niirmast plankishet i alla natio-
nella faunaserier, iiven i betydligt strirre liinder iin
Schweiz. Diirtill kommer att det i lAngt mer iin
slumpmZissig frekvens sker dubbleringar mellan
skilda liinders serier. Samma "lZitta" grupper, d5r
artmdngderna inte dverviildigar och diir kunska-
pen kanns betryggande, lockar till behandling pA
flera hAll. I <ivrigt iir det mycket slumpens skcirdar,
vilka intresseinriktningar som rAkat komma till ut-
veckling bland den lokalt tillgiingliga expertisen
och dessa tillftlligheter avgcir i stort utgivningen.

Situationen hjiilps Iyckligtvis upp av alla de
bredare och fylligare bestiimningsverk och serier,
som frambragts i det forna Sovjet och andra cist-
stater med deras centraldirigerande kommando-
system som en fcirutsiittning. Som entomolog kun-
de man diirmed, utan politiska biavsikter och trots
de f6r oss obekviima sprAken, beklaga att det tro-
ligen fortsiittningsvis blir tunnsAtt med bestiim-
ningsverk pA ryska, polska och andra slaviska
sprAk. Men lAt oss hoppas att vi iindA ocksi frin
cisteuropeiska liinder kommer att fA se sAdana
trevliga, individualistiska och nyskapande in-
sektsfaunaprodukter som dessa bAda schweiziska
faunor.
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