Ent. Tidskr. 132 (2011)

Swedish hoverfly records

rpaset ja lähialueiden lajeja. Finnish Hoverflies
and some species in adjacent countries. – Keuruu.
Kuznetzov, S.Y. 1987. New data on the systematics
of the Palaearctic hover-flies (Diptera, Syrphidae)
[in Russian]. – Revue d’Entomologie de l’URSS
66(2): 419-435.
Nielsen, T.R. 1999. Check-list and distribution maps
of Norwegian Hoverflies, with description of
Platycheirus laskai nov. spp. (Diptera, Syrphidae). – NINA Fagrapport 035, Trondheim.
van Steenis, J. 1998. Some rare hoverflies in Sweden
(Diptera: Syrphidae). – Ent. Tidskr. 119: 83-88.
van Steenis, J., van Steenis, W. & Wakkie, B. 2001.
Hoverflies in southern Skåne, Sweden (Diptera:
Syrphidae). – Ent. Tidskr. 122: 15-27.
Sörensson, M. 2001. Faunistiskt nytt om sydsvenska
blomflugor (Diptera: Syrphidae). – Occasional
Papers of Insect Faunistics and Systematics in
Sweden.

Sammanfattning
Fynd av blomflugor i Sverige gjorda av författaren själv mellan åren 1998 och 2008, samt
några andra fynd presenteras. Totalt behandlas
19 mer eller mindre anmärkningsvärda fynd behandlas med avseende på förekomsten i Sverige,
deras laevandssätt och/eller bestämningskaraktärer. En av arterna är en tidigare obeskriven
och ännu ej namngiven art av släktet Pipizella
som rapporteras ny för Sverige. Dessutom dementeras en tidigare rapportering av en ny art
för Sverige, Parasyrphus proximus Mutin, eftersom det visade sig vara felbestämda individer
av P. malinellus.
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