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Recenslon

Spencer, Kenneth A., 1976. T力 ι Иg″ο″yzノグα′

rJ91′′ι″α, 9ノ Fe″″οscα″′′α α″グ D′″″,α″た. ―
Fauna Entomologica Scandinavica, vol. 5, del

l-2,606 sidor,922 flgurer. Klampenborg, 1)an―

mark Pris:180:― DKr(126:― resp.162:― DKr
vid subskription av hcla serien resp. av E)ipte‐

ra).

Ytterligare en vardefuH flugvolynl har kominit

i Fauna Ent. Scand.,nhnlligen■ linerarflugorna,

Agromyzidac,  bearbctade av den valkande
varldsspeciaHsten K.A. Spencer.

Mycket har andrats nar det ghller minerarflu‐

gornas artsystcmatik efter det den nordiska fau―

nan bearbetades av Nils Ryd6n.Sedan hangeni‐

talicrna blivit fёrcmal br narmare studier har
ett stort antal ganlla arter mast delas upp. Fё r

att ni cn saker bestamning ar det darbr numera

nёdvandigt att granska hangenitalicrna vid
ganska hё g forstoring.Fё religgande arbete,som
behandlar 385 arter, ger ocksa, utonl mattligt

utbrliga beskrivningar,avbildningar av samtliga

hanars genitalkaraktarer.BestamningStabellerna

bygger dock huvudsakligen pa yttre kannetec_

ken,varvid det varit nё dvandigt att tillgripa sa―

dana karaktarcr som mer ener nlindre 6verlap‐

pande langdangiVelser, variablaね rgkttaktarer,

graden av pudring eller glans,etc.Detta gё r att

man i bёttan Ofta kommer fel i tabellerna och
darbr antid maste kontrollera bestamningarna

med hialp av genitalpreparat.

Fёr varie art angcs aven utbredning,vardvhx_

ter,ofta nomenklatoriska och systematiska no‐

tiser samt bilder pa nlinor och detaber av larver,

puppor och fuHbildade, i senare fdlet vanligen

huvud― ener vingbildcr.

25 arter ar nybeskrivna. I Danmarks Fauna
1963 upptar Ryd6n 93 arter fran Danmark me―

dan Spenccr redovisar 258.I dcn svenska(3ata―

logus (1954)upptar Ryd6n 302 arter medan
Spencer endast uppger 285 fran Svcrige. Skill‐

naden torde framst berO pa att Ryd6n aven rc_

dovisar fynd av enbart minor medan Spencer
begrinsar sig till artcr av vilka han sihlV Sett

ilnaginallnaterial.

Aven om ett valdigt steg framat tagits mcd

denna nya fauna, aterstar mycket att gё ra vid

utforskningen av de svenska agromyziderna,in―

te minst faunistiskt, nagOt som emellcrtid i hё g
grad ko■ 1lner att underlattas av spencers arbe―

te.
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