
Nordiskt symposium riirande llugor (Diptera, Brachycera)

Den lll-19 april l9ti5 arrangerade Zoo-tax ett nor-
diskt symposium om flugor vid Naturhistoriska
riksmuseet iStockholm. I likhet med det tidigare
parasitstekelsymposiet (se ET 105 ( 1-2)) var syf-
tet att presentera var den nordiska flugforskning-
en star idag.

Dcltagare kom ifran samtliga nordiska ldndcr
utom Island. Dcssutom deltog tjccken Milan
Chviila iegenskap av speciellt inhjuden foredrags-
hallarc. Tack vare finansiellt stod utifran (se ne-
dan). kan nagra av symposief<iredragen presente-

ras i tryck i detta nummer av Entomologisk Tid-
skrift. Uppsatserna erbjuder forhoppningsvis tid-
skriftens kisare en relativt mangfacetterad bild av

aktLrcll fl ugforskning.
Flugornas sliktskapsftirhillandcn scdda utifrhn

olika nrorfologiska karaktzirer bchandlas i2 upp-
satser av Hugo Andersson respektive Walter
Hackman och Rauno Viiisiinen. Diirefter ger Ull-
mar Qvick en oversikt av de relativt sAllsynta sven-

ska arterna inom familjen svampflugor. Ytterllga-
re 3 uppsatser behandlar mer tillimpade aspekter
inom flugforskningen. Thomas Jaenson skriver
om afrikansk tsetse-problematik, och Barbro
Nedstam tar upp biologisk bekiimpning av minc-
rarflugor i vaxthus. Symposie-hlocket avslutas

med en uppsats av Jan Chirico om kontroll av flu-
gor som sprider sjukdomar bland vara ndtkeatur'

I rivrigt erbjuder detta dubbelhAfte en blandad
kompott, vilket forhoppningsvis innebar att samt-
liga liisare hdr finner sig nagot matnyttigt. Detta ar
iallafall milsiittningen. Kanskc vArt att betona sa

har cfter ett redaklorssk ifte.
Hir nedan rcdogiir Hugo Andersson och Ar-

nold Stenmark thr bakgrunden till symposiets

anordnande. fXrefter fOljer en deltagarlista till-
sammans med titlarna pi de foredrag som ej publi-
ceras hir.

Red.

Symposium om flugor bakgrund och tack

Som en fdrstarkning av den zoot:rxonomiska
forskningen i Svcrigc inrattadcs 1971 ett antal for-
skartjiinster inom Amnct taxonomisk zoologi jiim-
tc cn taxonomisk scrviceccnlral mcd cn trirestin-
darc och ett antal anstiillda. Projcktet finansie-
rades genom Naturvetenskapliga tbrskningsridet.
Senare permanentades projektet genom att det
som en fristiende avdelning knots till Naturhisto-
riska riksmuseet. Som styrgrupp ftir verksamhc-
tcn fungcrar cn Niimndcn forzootaxonomi. besti-
endc av zoologer utsedda av de svcnska universi-
tetens zoologiska och viixtpatologiska institutio-
ner jdmte representanter for Riksmuseet och Na-
turvirdsverket. Zoo-tax-centralens verksamhet
har tidigare beskrivits idenna tidskrift (105:3-5,
1984). De forskarc. som innehar zootaxonomiska
forskartj:inster, skall utom taxonomisk forskning
inom sin djurgrupp, ldmna service inom sitt spe-

cialomrade till andra forskare nar det galler identi-

ficringsproblem, anskaffning av litteratur och
j:imfcirelsematcrial, utbildning i itlcntifiering av

spcciclla taxa. ctc.
Zootaxniimndcn bcsldt att symposier inom dc

olika zootaxspecialislernas dmnesomriden skulle
anordnas. Ett tbrsta symposium organiserades
19133 r6rande parasitiska Hymenoptera under led-
ning av divarande zootaxspecialisten for parasit-
steklar, Karl-Johan Hedqvist och Zoo-tax-centra-
lcns forcstindare. Arnold Stenmark. Ett utforligt
rcferat av detta symposium med uppsatser bc-
handlandc ett antal av de presentcrade forsk-
ningsprojekten har redan publicerats idenna tid-
skrift (105 (l-2), 1984).

Tvi ir senare kom si turen till nasta grupp, di
ctt "Nordiskt symposium rtirande flugor (Diptera
Brachycera)" anordnades den l8-19 april 1985 pi
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Ansvarig
fdr detta har varit zootaxspecialisten pa flugor,



2 Symposium om flugor

Hugo Andersson, och forestindaren for Zoo-tax-
centralen, Arnold Stenmark. Avsikten var att bc-
handla flugorna si allsidigt som m<ijligt och sym-
posiet var oppet for fciredrag inom alla 6mnesom-
riden. Deltagarna stallde upp med 13 olika fcirc-
drag, som kom att koncentrcras kring tvi iimnes-
omriden. taxonomiska problem samt skadedjur
och deras kontroll inom vdxtodling och djurupp-
fodning. Amnct taxonomi hadc bctonats genom
att dr Milan Chvr{la, Tjeckoslovakien. blivit inbju-
den som gastforcl6sarc. Dr Chvdla brframstiende
spccialist pi dansflugor, Empididae, och har bl a

arbetat med denna grupps slaktskap med ldgre
resp. hcigre flugor och diirvid funnit f<irhillanden.
som stOdjer den av Griffiths 1972 uppstiillda peri-
andriumleorin. Denna, som Annu cj blivit allmiint
accepterad, ger en helt ny tolkning av homologicr-
na i de hcigrc flugornas parningsorgan, vilket bl a

fir vittgiendc konsekvenscr f(ir de hogre flugor-
nas storsyslcmalik.

Deltagarantalct. 36 personcr, blev gliidjande
stort och utbytet fiir dem svncs ha blivit gott. Vi
ber att fi tacka alla deltagarna t'or deras insatser
vad giiller intressanta och stimulerande foredrag
och diskussionsinliigg och fcir trevlig samvaro med
givande samtal.

Symposiet har understotts genom anslag frin
Naturvetenskapliga forskningsridet. Entomolo-
giska f<ireningen i Stockholm och Entomologiska
siillskapet i Lund, for vilka mcdel vi framfcir viirt
uppriktiga tack. Vir tacksamhct riktar sig iive n t ill
pcrsonalcn vid Zoo-tax-cent ralcn, som skott dc
praktiska arrangcmangen i anslutning till sympo-
sieI.

Hugo Anderssott Arnold Stenmark

Deltagarforteckning
Andersen, Stig, Zoologisk Museum,
sitetsparken 15, DK-2100 K6bcnhavn @.
Andersson, Hugo, Naturhistoriska riksmuseet, c/
o Zoologiska institutionen, Hclgonavdgen 3. S-

223 62 Lmd.
Bartsch, Hans, Sncivdgen 24, S-175 3il Jiirfilla,
Bergstriim, Christer, Reykjaviksgatan 126, S-
752 63 Uppsala.
Bertilsson, Bernt, Nordisk Alkali A/S, Sturko-
gatan 10, S-21I 24 Malm<t.
Chirico, Jan, Statens veterinermcdicinska anstalt.
Box 7073, 5-750 07 Uppsala.
Chvila, Milan, Katedra Systematick6,
Pfirodev6dccki Fakulty, University Karlovy,
128 44 Praha 2, Viniina 7. Czechoslovakia.
Engvall, Anders. Statens veterinirmedicinska
anstalt, Box 7()73. 5-750 07 Uppsala.
Flor6n, Folke, Zoo-tax, Naturhistoriska
riksmuseet, Box 50007, S-104 05 Stockholm.
f-ranz6n, Ake, Sektion.n for evertcbratzoologi.
Naturhistoriska riksmuseet, Box 5(XX)7, S-104 0.5

Stockholm.
Greve Jensen, Lita, Zoologisk Museum, Mus6-
plass 3, N-5(XX) Bergen.
Hackman, Walter, Johannesvagen 2 B 10, SF-
00120 Helsingfors 12.

Hedstriim, Lars, Entomologiska avdelningen.
Box 561, 5-751 22 Uppsala.

Univcr- Jaenson, G. T. Thomas, Entomologiska avdel-
ningen, Box 561, S-751 22 Uppsala.
Jungerctam, Jan. Anticimex, Box 726, S-l0l 30
Stockholm.
Lyneborg, Leif, Zoologisk Museum, Univcr-
sitetsparken 15. DK-2100 Kobcnhavn @.
Mehl, Reidar, Laboratoriet fbr mcdicinsk en-
tomologi, Statcns institutt for folkehelse, Geit-
myrsveien 75. N-0462 Oslo 4.
Michelsen, Verner. Zoologisk museum. Univer-
sitetsparken 15, DK-2100 KObenhavn 6.
Nedstam, Barbro, Frirsciksavdelningen for
skadedjur, Box 78, 5-230 53 Alnarp.
Nielsen, Tore. Juvelveien 190, N-4300 Sandncs.
Nilsson, Tomas, Nordisk Alkali A/S, Slurkiigatan
10. S-21I 24 Malmci.
Nordlander, Giiran, SLU. Avd for skogsen-
tomologi, Box 7044, 5-750 07 tJppsala.
Orbe, Ansis, Klostergatan 10, 5-644 00Torshiilla.
Pape, Thomas, Zoologisk Museum, Univer-
sitetsparken 15, DK-2100 Kobenhavn @.
Persson, Per-Inge, Sektioncn ftir entomokrgi,
Naturhistoriska riksmuseet. Box -50007. S- 104 0.5

Stockholm.
Qvick, Ullmar, Villa Hottentotta, Vintertorpsva-
gen 6, 5-633 57 Eskilstuna.
Rudebeck, Gustaf, Ekologihuset. Helgonavagen
5, 5-223 62 Lund.

forts pa sid l6


