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Recension

Än mer värdefull blir publikationen genom
att utbredningskartor (50x50 km ElS-rutnät)
finns med för samtliga arter. En karta visar en
sammanställning över antalet dokumenterade
arter i respektive ruta. Denna karta ger väl som
vanligt främst en överblick över inventeringstrycket i olika rutor och är nyttig när utbredningskartorna ska tolkas. Maximum med 201
arter i en ruta i Osloområdet, höga tal längs sydnorska kusten och runt författarens hemvist i
Sandnes i sydvästra Norge visar förutom på hög
insamlingsaktivitet under åren även på goda förutsättningar för blomflugor i dessa rutor. För
alla andra rutor anges långt eller mycket långt
under 100 arter utom för en ruta i Jontunheimen
med 107 arter och en ruta i den lilla fliken syd
om Kirkenäs med 114 arter. Slutsatsen iir att det
på många håll bör vara relativt lätt att göra nya
"rutfynd" i Norge (liksom i Sverige). När jag ritade in var de svenska provinserna gränsar mot
Norge tydliggjordes för mig hur stor del av Norge som faktiskt ligger noff om Sverige och Fin-

Hur åtkomlig är den bakomvarande informationen till utbredningskartorna - finns den i digitaliserad form och går det att få fram i vilken utsträckning fynden år av senare datum? Det hade
varit en intressant uppgift. Endast i begränsad
omfattning gär detaljuppgifter att få fram genom
att gä igenom bakomliggande litteraturen.

Jag saknar två översiktskartor, diir förutom
rutorna även de norska provinserna resp. höjdlinjer iir inlagda, men jag inser till fullo att detta
inte låter sig göras i en svart-vit publikation.
Slutomdömet är att rapporten är koncis och
överskådlig och lämnar ett mycket värdefullt bidrag till den nordiska entomologin. Tillsammans med E. Torps bok "Danmarks Svirrefluer"
från 1994 täcks därmed alla svenska arterna
utom ett 15-tal arter.
Nu väntar vi med intresse på Nielsens bestämningsnyckel som 1är vara på gång.
Hans Bartsch
PS: Före nästa säsong ska min utlovade provins-

land!
Jag slås av att exempelvts Melangyna coei at
så utbredd i Norge, från Sverige känner jag endast ett fåtal exemplar. Andra åtminstone här i
Svealand vanliga arter såsom Cheilosia rufimana eller Anasimyia contracta anges endast från
en eller två rutor.

förteckning över svenska arter, inkl. en uppdatering av min check-list 1995 bli klar. Har du
uppgifter som du tror kan bidra till att få den så
aktuell som möjligt är jag tacksam om du vill
meddela mig. hans.bartsch@telia.com. Snövägen 24,171 70 Järfälla.

Rättelse
I min artikel om brandinsekter (Wikars 1997) nämner jag svampen röddyna, Hypocrea rufa,

som en

alternativ värdsvamp för flera av brandinsekterna som annars är vanligast på dess nära släkting skiktdyna, Daldinia concentrica.Efter fördjupade studier inser jag nu att det jag uppfattat som röddynadr
det asexuella stadiet av skiktdynan. Detta växer ofta utbrett under barken på brända björkar under
våren., först som en gröngrå mögelaktig lite skumgummiartad massa, senare som en mera spröd
svagt rosafärgad massa. Den rosa färgen kommer av de konidiesporer som bildas. I detta senare
stadium är den mycket attraktiv för vissa skalbaggar. Dessa blir då ofta helt inpudrade med konidiesporer och antar dessas färg. Detta konidiebildande stadium hittas oftare i södra halvan av Sverige än
i den norra. Det övergår ibland efterhand i fruktkroppar ("vanliga skiktdynor"), sannolikt efter att ha
blivit befruktade av andra svampindivider genom insekternas försorg.
Wikars, L.-O. 1997 . Brandinsekter
Tidskr. 118 (4): 155-169.
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Orsa Finnmark: biologi, utbredning och artbevarande.
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