
der fdr att suga blod (endofagt beteende). En av
afietna, Ae. intrudens kan vara mycket besvaran-
de i boningshus iNorrland (Jaenson opubl.). Dcn
har fitt sitt artepitet genom att honorna kan
trenga in genom myckct smi hil och springor in i
olika byggnader dd.r dct finns potentiella vard-
djur. Troligen attraheras honorna av dofter och
koldioxid. \om strdnrmar ut gcnom viiggspringor-
na, frin viirddjuren inne ibyggnaderna.

Majoriteten av de stickmyggor som pitraffas i
svcnska ladugArdar och stallar tillhdr Anopheles
maculipennis-komplexets arter. Mellan maj och
augusti 1981 83 undersoktes 143 djurhus tiver he-
la landet. Vi fann honor av maculipennis-kom-
plexet i 61.5 7o av djurhusen (Jaenson et al. 1986).
Dessutom pitriiffades andra blodsugande tvA-
vingar, sisom stickflugan Stomoxys caltitrans L.
och svidknotl (Ccratopogonidae), ofta i mycket
stort antal inne ivissa djurhus. Den ekonomiska
skada som dessa blodsugande tvAvingar kan orsa-
ka djurh6llningen torde i vissa fall vara avsevdrd,
speciellt dAr dj uren vistas utomhus eller i primitiva
ladugirdar i narheten av vattenrika marker. Om-
fattande forskning iterstir dock innan vi kan bc-
rdkna den veterinirmedicinska betydelsen - gc-
nom direkt irritation. blodfcirlust, allergiska reak-
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tioncr och riverfrjring av infcktionssj ukdomar - av
dc hlodsugande tvivingarna i Svcrigc.

Studien har bedrivits med bidrag fren Naturveten-
skapliga forskningsridet.
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I 900-talets syrphidmonografier inleddes av Verall
i "British Flies' l90l fOljd av Lundbeck i "Diptera

l)anica" 1916. For Sveriges del har endast utkom-
rnit Wahlgrens bearbetning i "Svensk Insektfau-
na" 1909. Sacks stora oversikt 1932 civer den pa-
learktiska syrphidfaunan i "Die Fliegen der palae-
arktischen Region" var en milstolpe som fortfa-
rande utgOr ett referensverk, trots att faunistik
och taxonomi genomgitt minga foriindringar.
Mcd Coes arbete l9-53 i scricn "Handbooks for thc
idcntification of British insccts" fick vi en uppda-
tcrad fauna och bestimningsnyckel over Storbri-
tanniens blomflugor. Vaisteuropas syrphider be-
handlades 1961 av S6guy och den dstcuropciska
(europciska Ryssland) av Stackclbcrg 1970 - men
pii ryskal

Nu. under 19ti0-talets hittillsvarande del och 30
ir etier Coe, har i tat foljd utkommit trevasentliga
bcicker om Europas blomflugor: en hollAndsk, cn
engelsk och en dansk cnligt ovan. Trots att de pub-
liccrats helt oberoendc av varandra kompletterar
dc varandra pi ctt utsokt satt. [)e ger tillsammans
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en vdlkommen aktualiscring av virt vctandc om
de europeiska syrphiderna men 6ppnar samtidigt
liittillgiingliga viigar in i dipterologin f6r nybiirja-
ren.

Forfattarna till "British Hoverflies" uttalar som
sin fOrhoppning att boken ska stimulera minga att
ge sig in pi blomflugornas omride och vidare in
pi dipterologi i allmlnhet. De har stora forutsatt-
ningar att lyckas i denna avsikt. Texten omfattar
inledningsvis allminna synpunkter pi flugors
morfologi, insamling och preparering, vilket gtir
att boken trots sin ovriga karaktdr av ingiendc rc-
ferensverk faktiskt liirnpar sig mycket vhl som fdr-
sta handbok for den nyblivne diptcristcn. Bestzim-
ningstabellerna ir ett foreddme genom sin spa-
tirisa uppliiggning och mangder av detaljillustra-
tioner inbakade i sjiilva bestiimningsnyckeln (var-
fOr har inte denna sjdlvklarhet slagit igenom hos
alla forfattare?). Bearbetningen av problemslAk-
tet Cheilosia med dc smi. ofta helsvarta arterna
bringar myckcn rcda och klarhet. Varjc sliiktc och
art agnas en ingAendc beskrivning inkluderande
biologi, flygtid, uthredning ctc. "British Hovcr-
flies" upptar 250 goda arter, 6 tills vidare icke
namngivna arter och 9 former av annu osdker sta-
tus. 190 av dessa arter iir illustrerade i milningar
av Steven J. Falk av en kvalitet som torde tillhora
det yppersta inom den entomologiska litteratu-
rcn. Kort sagt dr detta en bok som utover sitt tungt
vzigande sakinnehill ftirmedlar samma entusiasm,
spiinning och konstupplcvelse som den gamla
klassikern "Flics of the British Isles" av Colycr
och Hammond.

Med "De danskc svirrcflucr" tar man ett ste g

narmare vAr cgcn fauna, men boken dr myckct
strikt dansk och beror inte cxklusivl svenska artcr
ens om de star pa andra sidan Kattegatt och
knackar pi. Denna bok innehiller ocksi fullstiin-
diga bestiimningstabeller. aven har med detaljillu-
strationer om iin i mindre omfattning. For slaktet
Cheilosia har Torp valt ctt annat angreppssatt an
Stubbs, vilket ju ihland kan vara viirdefullt n:ir
man sitter i svirigheter. Texterna till varje art bc-
star av koncentrerade oversikter av framfor allt
arternas faunistik men ger aven vardefulla uppgif-
ter om flygtider och biotopval. Boken dr faunistisk

till sin melsatlning men ilndi stAller man sig lite
frigande till det motivcradc i att lata halva boken
upptagas av detaljcrado prickkartor ftjr var och en
av de 263 danska arterna. Dl:tta ar cn tung ballast.
Men "De danske svirrefluer" har mycket att ge i

avsnitten om blomflugornas biologi och dr i detta
avseende den fremsta av de hiir tre anmalda bdck-
erna. Har skildras parningsbeteende, larvstadier
och utveckling, predatorer, mimikry (hiir iir ju
blomflugorna verkliga specialister!), biotopval,
fcnologi och det intressanta fenomenet massmi-
gration - rena flvttfegelstrecken ! Ett sarskilt verde
har kapitlet om larverna som innchiller talrika. fi-
na illustrationer och bcstdm ningsnyckel till sliikte-
na. Dcn danska bokcn kornplctterar h:ir den eng-
elska och holliindska pa ett utmarkt satt.

"De zweefuliegen van Noordwest-Europa en
Europees Rusland" slutligen iir skriven pa hol-
liindska, vilket dock inte torde innebiira nAgra
problem for den som l:iser engelska och tyska. Bo-
ken ir en vdlkommen dversiittning frin ryskan av
Stackelbcrgs verk, msn dcssutom har den kom-
pletterats med arter kiinda frin Nordtyskland,
Danmark. Benelux, Slorhritannicn och Irland.
En del bestimningstabellcr har helt omarbetats
eller ersatts med nva. Med sina 473 beskrivna ar-
ter tacker denna bok viisentligt nrcr dn dc sndvarc
engelska och danska brickerna. Hiir finns sidant
som vi kanske kan vanta som nytillskott iden
svenska faunan och boken Ar diirfor angeliigen
ocksi for en svensk entomolog. Den innehiller
endast ett fital fiirgbilder pl blomflugor i sina na-
turliga habitat men desto fler och utmarkta detalj-
illustrationer river kritiska artskiljande karakta-
rcr. Gcnitalbilderna hOr till dc bdsta jag sctt och
dcras talrikhet mrijliggiir bcslimningar av svara
sliikten som t ex Sphaerophoriu.

Dipterister, befintliga och blivandc. har all an-
ledning att gliidjas 6ver dessa tre utkomna blom-
flugebricker. Den etablerade bdr utan tvekan ha
alla tre medan nybdriaren snarast b6r skaffa den
cngclska. Nu vdntar vi bara pi syrphiddelen iFau-
na entomologica scanclinavica, som kommer att
tiicka zivcn den nordligastc faunzrn i Europa.

lngetnar Struwe


