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Jan Sidsredl, SVNS= lngvar Svensson, SYNS= Ed-
vard Sylvdn, TRYS: Ronny Thulin, TSSS= Stig Tdr-
stenius, TUKS = Kjell Tunsater, WPOS = Per Olof
Wickman, WHSS - Stsn W'ahlstrom.
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Recension

Gilbert, F:S. & Falk, S. J. 1986. Hoverliies. Natu-
ralists' Handbooks 5. Pris haftad f4.35 (ca 50 kr),
bunden f10.95 (ca 120 kr). 66 s, 42 fiirgbilder och
68 figurer. Kan bestiillas ttiin E. W.Classey Ltd,
PO Box 93, Faringdon, Oxon SN7 7DR, England.

Haftet om blomflugor platsar viil iden trevliga se-

rien Naturalists' Handbooks A5-fbrmat, som
verkligen fortjiinar att uppmiirksammas. I serien
har hittills minst sju haften kommit ut, t ex Insek-
ter pi tistlar, Insekter pi niisslor, Solitdra getingar
och Humlor. Hafiet om blomflugor har som de

<ivriga inte till uppgift att formedla nagot veten-
skapligt nytt eller fullstandigt. lstallet satsar man
pA att skapa intresse hos och entusiasmera en bre-
dare publik, samt att stimulera till egna undersdk-
ningar. Det har man enligt min mening Ater lyc-
kats med.

De 42 i England vanligaste blomtlugorna visas i
bild genom Falks till farg och form detaljrikt ater-
givna "milningar". Tyviirr har dock trycket inle
samma skarpa som i A. E. Stubbs bok British
Hoverflies (anmald i Ent. Tidskr. 106:13l). Liksom
i fjirilsb6cker dr avsikten att identifiering sker ge-

nom att hitta den mest lika bilden och att kontroll
gdrs genom att lasa beskrivningen som finns fcir
de avbildade arterna. For den som inte dr ftlrtro-
gen med blomflugor racker detta langt aven om
snarlika arter inre kan hillas isiir. Hiiftet tir en fin

inkdrsport till mer vetenskapligt inriktad littera-
tur. Aven fdr svenska fdrhallanden med ca 300 ar-
ter ger boken ett bra urval. Samtliga angivna arter
hr vanliga ockse i stora delar av virt land, flygti-
derna tir dock av naturliga skal kortare iln de f6r
England angivna.

En stor del av hiiftet agnas 6t livscykel, levnads-
satt och biologi som ju kan skilja markant frin art
till art. Detta beskrivs dessutom i detalj for fyra
typiska arter, alltid inspirerande och med exempel
pi frigor som inbjuder till sjiilvstudier och jliml'd-
relse med insekter som man m0jligen sjalv kanner
till battre. Detta 6r verkligen ovanligt i ett fdr Ov-

rigt kortlhttat verk. Bra att engelskan ar lattlest
och att texten iir rikligt illustrerad fOr att underlAt-
ta forstaelsen av lackuttryck och vad som iir speci-
ellt fdr aktuell art.

For den som vill gi vidare finns uppgift om yt-
terligare litteratur (i forsta hand Stubbs Brirish
Hoverflies som hafiet i stor utstrackning ansluter
sig till), foreningar m m.

Sammanfattningsvis rekommenderas delta
Iiickra och prisviirda hafte till alla som vill bekanta
sig med denna intressanta och lattillgangliga fa-
milj av flugor. Men aven de som "kan" blomflu-
gor kan nog inre lata bli art skaffa hafrer.

Hans Bartsch


