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Den nya faunan har fett ctt utsiikt bildmaterial
av detaljer som komplement till nycklarna. Fler
genitaliebildcr underlattar bestiimningen, spe-
ciellt giiller dctta de artrika och manga genger
svArbestiimda bcmbidierna (strandjordkiparna).
Personligen tycker jag att nycklarna till Agonum-
och Amara-artcrna kunde berikats med fler geni-
taliebilder. Till manga av sldktbeskrivningarna
har ocksi fogats en svartvit habitusbild. Samma
art finns ofta avbildad pA planscherna, och det ha-
de varit battre om de svartvita bilderna fitt kom-
plettera fergplanscherna se att totalt sett fler arter
avbildats.

I slutet av varje volym finns utbredningstabel-
lerna. Denna uppliiggning motiveras av att voly-
merna utkom med ett irs mellanrum. Naturligtvis
5r utbredningsuppgifterna mcra aktuella dn iden
eildre faunan. Gcnom att bokcn omfattar iiven v6-
ra grannldndcr crhirlles en god bild av varjc arts
utbrcdning i Nordcn.

Litteraturhdnvisningarna i sliikt- och artbe-
skrivningarna ir sparsamma. I den relativt inne-
hillsrika litteraturlistan i slutet av volym 2 saknar
jag nAgra viktiga arbeten. I registret har slaktnam-
nen inkorporerats med artepiteten och dven gam-
la artepitet finns med, detta er bra(!).

Sett som helhet utgrir faunan ett virdefullt till-
skott till litteraturen om jordldparna. Aktuella ut-
bredningsuppgifter finns pA alla i volymerna upp-
tagna arter. Viktiga kompletteringar vad gillcr
bildmaterialet har gjorts jiimfdrl med den iildrc
faunan och fiirgplanscherna rir som tidigarc
nAmnts utmairkta. Ftir den specialintresscrade ut-
gdr boken ett vardefullt komple mcnt till den gam-
la faunan, di dcn bl a upptar alla iSverige hittills
funna artcr och presumtiva invandrare. Fdr ny-
brJrjarcn och dcn mer allminintrcsserade e ntomo-
logen dr bidc sprdket och prisct till nackdel. Till
dessa entomologcr vill jag nog rekommendera

den svenska faunan (Lindsoth 1961 ) som iir betyd-
ligt billigare och som man klarar sig lingt med.

Ola Nilsson

Mer om blomflugor

van der Goot, V. S. 1986. ZweeJiliegen in Kleur.
Amsterdam. 24 sidor. Pris 13.50 Hfl, cirka 3-5 kr.
Bestiilles frin Koninklijke Nederlandse Natuurhi-
storische Vereniging, Burg. Hoogenboomlaan 24,
1718 BJ Hougwoud, Nederlinderna.

I detta lilla hiifte har fdrfattaren samlat n6gra
uppsatser om blomflugor samt tagit in firgbilder-
na friin "De danske svirrefluer" (Torp, E. 1984)
och fdrsett dem med kort text. Det vdsentliga med
haftet ar dock att det innehiller tilliigg och rlittel-
ser till "De zweefvliegen van Noordwest-Europa
en Europees Rusland" (van der Goot, V. S. 1981),
vilken anmzildcs i Entomologisk Tidskrift 1985.
sid 131.

Violovitsh. N. A. l9lt3. Siberlan Syrphidae.Novo-
sibirsk. I engelsk Oversattning och bearbetning av
van der Goot, V. S. och Verlinden, L., Amster-
dam 1986. 228 sidor. Pris 20 l{fl. cirka 60 kr. Be-
stalles fran Instituut voor Taxonomische Zodlogie
(Zocilogisch Museum), Universiteit van Amster-
dam, Plantage Middenlaan 64, l0l8 DH Amster-
dam. Ncdcrlzindcrna.

En begriinsad, stencilerad upplaga av detla vcrk
fiireliggcr nu och vidgar ddrmcd vira vyer yttcrli-
gare vad giillcr blomflugorna. lnemot 700 artcr
beskrivs i lcxt och bilder samt i utforliga bestam-
ningsnycklar. Minga av virt lands syrphider tinns
uppenbarligen iiven iden sibiriska faunan och hit-
tas silunda i denna bok. I text- och figurkvalitd
overensstAmmer denna hok vAl med van der Coot
1981 (se ovan).

lngernar Stntne

Fiireningsmeddelanden
Riksforeningen
Till Svcrigcs Entomologiska Forening :ir
ncdanstasndc lokala enlornologiska fdreningar
anslutna. Styre'lsen f<ir riksfrireningen bestir av cn
ledamot jdmte suppleant frin varjc lokalforening.

Ordinarie styrelseledamotcr: Ola Nilsson,
Llmei (v. ordf.). Stcn Jonsson. Uppsala (sekr.),
Gtiran Andcrsson. Gotcborg, 'l'homas Falk. Sala,
Bengt-Olof Landin, Lund. Ingcmar Strurve, Es-

kilstuna. och Edvard Sylv6n, Stockholm.
Supplcantcr: Bjorn Cederberg. Mora (ordf.).

Bcngt Ekcngren, Goteborg (kassor), Hikan Elm-
quist, Mariefred. Soren Berggrcn, Umca. Pcr
Douwes, Lund, Lars Hcdstriim, Uppsala. och
Lars-Ake Janzon. Stockholm.

Adiungerad lcdamot: Andcrs Nilsson. Umea
(huvudrcdaktrir frir Entomologisk Tidskrift).



Riksftireningens uppgift ar att frdmja cn-
tomologin i Sverige bl a genom att utge en f6r dc
anslutna foreningarna gemensam tidskrift - En-
tomologisk Tidskrift, att stodja lokalforeningarna
samt att i rivrigt sprida kunskap om entomologin.

Lokalfrireningarna
For nrcdlemsskap i en lokalf6renig inbetalas mcd-
lcmsavgitien pi frireningens postgiro (se nedan).
Samtidigt kan prenumcrationsavgiften 80 kr for
Entonrologisk Tidskrift inbctalas pa samma post-
girokonto.

Entomologiska fiireningen i f)alarna, c/o Bjorn
Cederberg. Kristincbcrgsg. 5 E. 792 00 Mora.
Tel. 0250/169 1lt.
Posrgiro 2 1129-3.
.Vedlemsavgift 30 kr, skolungd. l0 kr. famil-
jcmcdl. l0 kr/ir.
.Stt,relse och funktioniircr. Bjrirn Cedcrbcrg
(ordl.). Bcngt Wickholm (sekr.), 'fhomas Falk
(kassrir), Jan-Olov Bidrklund ( rapportering), Ro-
land Bergnran, Hans Hcdin och Barbro Falk.
Lokolrcdaktdrer. Bo Langstrrim och Bjorn Ceder-
berg ( suppl- ).
Varksottthet. Foreningen lrar sammantrddcn med
fiirr:drag. exkursioner sanrt vcckoslutskurser. Viss
cnlomologisk materiel tillhandahzillcs (hitrills
nalar och inscktsaskar).
PtrltI i kuritn. Mcdlemsbladct "lnocellia". 2 nr/ar.

Entomologiska fiireningen i Stockholm, Naturhis-
loriska riksmuseet, Sektionen trir cntomologi,
Box 5()0117. l0,l 05 Stockholm. 'I'cl. 08/15 02 40
( Lars-Akc Janzon, Bert Gustafsson).
Postgint 5 42 l3-4.
lledlt tnsuvgiJt l0 krlfu.
Srtrelst oth funktioniirer. Edvard Sylv6n (ordf.).
Stig lorstcniu. 1'' ortlf.). Lars-Ake Janzon
(sekr.). Lars Brundin, Carl-Cctlric Coulianos.
Bert Gustafsson (skattnlAstarc och distributcir),
Karl-Johan Hedqvist. Lars Imby (suppl.) och Pcr-
Ingc Pcrsson (suppl. ).
I t t kul red u k t Ar. Edvard Sylv6n.
Verkstnrlrct. F(ireningcn har sammantrdden med
tbredrag och mcddelanden cn gdng i minaden den
sista mandagen januari-april. scptember
novcmber, samt en ging i nrittcn av decembcr. I
an\lLltning till sammantriidena bestimningsscr-
vicc av inscklcr i min av tillging pi specialister.
F-orsiiljning av ndlar och mikrostift. Exkursioner
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som regel en ging pzi vdrcn och cn gdng pi htisten.
Stipendier ur Maria och Thure Palms minncsfond
samt ur Grillska fonden utdelas erligen.
Publikationer. Svensk lnsektfauna, Handlcdning
liir inseklsamlare, Fdrteckning 6ver Sveriges
stor{arilar, Forteckning over Sveriges smaqiiri-
lar, :ildre irgingar av Entomologisk Tidskrift.

Entomologiska fiireningen i Uppland, E,n-

tomologiska avdclningcn. Box 561. 751 22 Up-
psala. Tel. 0ltt/18 25 (X) (Sten Jonsson. Lars
Hedstrdm).
Postgiro 84 O5 14-4.
Medlemsavgift20 kr. skolungdom l0 kr/ar.
Styrelse och funktioniircr. Sten Jonsson (ordf.),
Lars Hcdstrcim (sekr.), Ake Lindelow (kassor),
Mats Jonsell, Klas Lejfelt. Ake Holm (suppl. ),
Hcnrik Wallin (suppl. ) och Staffan Wiktelius
(suppl.).
I.okalredaktor. Bo G. Svensson.
F-ntomologisk materiel. Lars Hedstrom, tel 018/
14 52 24.
Vcrksamhet. Allnriinna sanrmankomstcr mctl
foredrag eller motsvarandc hills normalt tlcn
fc.rrsta tisdagen i varje minad undcr viircn
(januari-maj) och den f6rsta onsdagen inriinadcn
untlor htrsten (september december). Exkur-
sioncr friretas minst cn gang pi viren och en ging
pa hiisren. Forcningcn ftirmedlar forsiiljning av
viss cntomologisk matcricl till medlemmarna.

Bntomologiska siillskapet i Lund. Zoologiska in-
stitutionen, Helgonav. 3,223 62 Lund. Tcl. 046/
I0 93 33 (Olle Hammarstcdt). 10 95 82 (Pcr
Douwes).
Postgiro 9 93 39-1.
M ed I c nt s uv gift 15 kr I ar.
St1;relse och funktioniirer. Per Douwes (ordf.).
Bcngt-Olof Landin (v. ordf.), Olle Hammarstedt
(sckr.). Ingvar Svensson, Alan Dulberg, Erik
Tham. Kjcll Ehnbom och Christian lrhammar
samt Vcra Ulver (kassiir och distributOr).
Lokalretlaktorer. Hugo Andcrsson och Ronny
Larsson (suppl. ).
Verksunhet. Allmiinna moten med foredrag och
mcddclanden cn gang i menaden (vanligen sista
frctlagcn i rninadcn) Lrndcr september-maj samt
en exkursion pd vircn.

['6reningen Siirmlandsentomologerna, ckr Inge-
mar Struwe, Mansbov. I U, 633 47 Eskilstuna.
Tcl. 016/11 47 89.
Postgiro 495 31 2l-7 .

M e d I e m s av gili 50 kr I ar.
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Styrelse och funktiontircr: Ingemar Struwe (ordf. ).
Hikan Elmquist (v. ordf. ). Peter Wirmling (kas-
sOr), Ullmar Qvick (sekr, ), Jukka Viiyryncn
(suppl.) dch Jan Sjostedt (suppl.).
Lokul reth ktrjr : Hrikan Elmquist.
Verk.sumhel. Friimst cxkursioncr till entomo-
logiskl intressanta cllcr siirpriiglade lokaler. For-
cningsmijtcn med tbrcdrag och meddelanden pa
olikrr platser i ldnct cirka 2 ganger per termin.
Kurser for nyborjare. Sommarldger av inven-
tcringskaraktdr.
Puhlikation. Medlemsbladet Graphosoma konr-
mer ut med tre nummer om eret.

Nerikes Entomologiska Sflllskap, c/o Kcnncth
Blom. Trddgardsg. 19.7{)2 l2 Orcbro.'fcl. (ll9i
l0 6.1 19.

Postgiro 26 97 O6-8.
M ed le nr su r'1;i.l't 2l) kr I ar .

Norrlands Entomologiska Fiirening, Box 20ti3,
(.XX) 02 Umei. Tel. 090/18 77 89 (Ola Nilsson).
Postgiro 46 52 88-9.
Medlan$avgift 35 kr, skolungdom 15 kr/ir.
Styrelre och finkriontirer. Ola Nilsson (ordf.).
[-cnnart Johansson (sekr.). Gdran Arnqvist
(kassor). Sdren Berggren. Lcna Bondestad, An-
ders Nilsson och Rogcr Psttcrsson.
Lo ko I reth ktij r. Rogcr Pctlcrsson.
Verksunhet. Allmanna triifTar med ftiredrag ca en
gzing pcr minad, ibland exkursioner. Bestzim-
ningsscrvice i anslutning till trdffarna. Inventcrin-
gar av den norrlindska insektfaunan. Normalt
hills en kurs per ir vars innehill bcstiims utifriin
medlemmarnas intresse.
l'ublikation- Tillsammans mcd Vasterbottens
Botaniska Forening ulgcs tidskriflen "Natur i

Norr" med 1-2 nummcr pcr ar. Innchallet be-

hundlar fauna och flora i Norrland. och prenumer-
ation inger i medlcmsavgiftcn.

Viistsvenska entomologklubben, Naturhistoriska
lnuseet, Box 1283, 402 35 Gtiteborg. Tcl. 031/
14 56 09 (Torkel Hagstrom, Goran Andcrsson).
I'ostgiro 72 47 78-6.
Me dle msavgifr20 kr, familjemedlemmar 5 kr/ir.
Styrelse och .f nktionirer. Gdran Andersson
(ordf.), Torkcl Hagsrrdm (sekr.), Bengt Eken-
gren (kassrir). lngeborg Levinsson, Jan Jonasson
och Ted von Proschwitz (distributcir).
Lokalredaktt)rer. Chester Svensson och Bcngt
Gunnarsson (suppl. ).
Ve rksamhet. Foreningen har sammankontstcr
varje minad iform av mtitcn eller cxkursit)ncr.
Publikation. F0reningcn gcr ut det stcncilerade
medlemsbladet -AROMIA - en doft fren in-
sektvarlden". som kommcr ut med trc nummer
om eret.

Oslergiitlands Entomologiska Fiirening. c/o Ulf
KarlstrOm. Klingagatan l, 2 tr. 603 64 Norrkdp-
ing. Tel. 011/12 73 12.

Postgiro 196 34 59-5.
M edle msav gift 15 krl lr.
Styrelse och funktioniircr. Ulf Karlstrom (ordf. ).
Eric Hammarstrom (sekr.). Jan Pctcrsson (kas-
sor). Jan Carlsson och Lars Norrman.
Varksanthet. Frireningcn anordnar friredrag, bes-
tamnings6vningar och cxkursioner. Invcnteringar
av ddellcivskogcns fauna plancras. Inkop av en-
lomrrltlgisk matc rie I sarnordnas.

GLOM INTE ATT PRENUMERERA PA
ENTOMOLO(iISK TI DSKRIFT!

Det kostar tlO kr per dr fdr medlemmarna i
ovanstaende lokalforcningar. Prenunrcrationsav-
giftcn bctalas samtidigt som medlcmsavgiften till
en av lokalfdreningarna.


