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Stilig blomflugebok

Torp, E. 1994. Danmarks Svirrefluer.Datu
marks Dyreliv 6. Apollo Books. Stenstrup.
490 sid. Pris 300 DKK. Kan bestiillas frAn
Apollo Books, Kirkeby Sand 19, DK-577I
Stenstrup, Danmark. Tel 45 622637 37,
fax 45 6226 37 80.

Ftir tio tr sedan, 1984, utkom som fdrsta del i en

nystartad serie "Danmarks Dyreliv" Emst Torps
"De danske svirrefluer". Nu annonseras som num-
mer 6 i samma serie titeln "Danmarks svirrefluer"
av samme fcirfattare. Stoffet 5r naturligtvis i prin-
cip detsamma men i grunden dr det en ny produkt,
[ven om bestemningstabellerna ?ir tiimligen ofcir-

iindrade. Omflnget har cikat frln 300 till 490 sidor.

De arter som konstateras nya i Danmark under
mellantiden dr bara 7 men mycket har hiint i vAr

allmiinna kunskap om blomflugor. Mlnga sPecia-

lister iir engagerade i denna familj bide i flera eu-

ropeiska liinder och i Nordamerika. Genom revi-
sioner av sliikten och artgrupper vinner systemati-
ken fortl<ipande tikad pregnans och riktighet.

Kunskapen om allt fler arters ekologi mognar frAn
anekdotiska detaljdata till helhetsbilder av arters
livscykler och samlade adaptationer. Faunahisto-
riska och evolutioniira samband bcirjar sktinjas. I
den allt starkare naturvArdsentomologin har blom-
flugor lyfts fram som en grupp av siirskilt intresse

- inte bara pl grund av sitt mdjligen siirskilt ansli-
ende yttre. Ett fiirhAllandevis stort antal arter iir i
skilda liinder riidlistade. Evolutionsbiologi, biodi-
versitet och naturvlrd har priiglat den vetenskap-
liga entomologin under de tio Ar som fiirflutit mel-
lan Torps bAda blomflugebcicker. Detta har i hcig
grad format och genomlyst den nya volymen.

PA det lokala planet i Danmark har ett femtiotal
personer under Torps ledning engagerats i en in-
ventering av landets syrphidfauna, en inventering
organiserad enligt en inrutning av landet i 640
kvadrater. Den mest frekventa fauna arten, Syritta
pipiens, har konstaterats i 632 av dessa. Denna
mastodontinsats har givit en ovanligt skarp kontur
6t uppgifter om artens vanlighet och biotopbe-
roenden. En genomgAng av iildre samlingar och
litteratur sorterad i tre perioder, fiire 1900, 1900-
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1959, 1960 och framAt, har skapat underlag ftir
viss bedcimning av trender i arters fdrekomst.

F<ir bestlmning av svenska blomflugor har bo-
ken sina begrEnsningar. Den redovisar 270 danska
arter medan vi i Sverige fdr dagen riiknar 347
siikra arter (enligt Hans Bartsch' f?irska privat-
distribuerade check-lista, se nedan) och kan fcir-
moda fiirekomst av kanske fyrtio ytterligare verk-
liga arter. VAra nordliga boreala och subalpina-al-
pina omrAden rymmer en divers blomflugefauna
med etskilliga speciella, ibland holarktiska arter,
diir mlnga linnu taxonomiskt 6r otillriickligt kiin-
da. Dessa arter iir ocksA sdllan beaktade i till-
giingligare bestiimningstabeller. Antagligen fAr vi
iinnu ett bra tag viinta pA en nAgot sA niir fullstdn-
dig bestiimningsbok fcir skandinaviska syrphider.
De flesta arter som man pltrEffar i Gdtaland och
Svealand llter sig dock viil identifieras med Torps
bok. Utriver vad som fciranletts av de enstaka ny-
tillkomna arterna har knappast nAgra innovationer
dock giorts i bestiimningstabellema. I sitt vellov-
liga popularisatoriska syfte tycks mig Torp benii-
gen att ibland ta vel Htt p[ faktiska bestiimnings-
problem.

Tolv ftirgplanscher visar med 351 figurer foto-
grafiska avbildningar av monterade exemplar av
samtliga arter. Dessa bilder iir i sitt slag av god
kvaliter men, snarlika som besliiktade arter ofta
kan vara, i lAnga stycken ftiga informativa och f6-
refaller mig vara en lyx av diskutabelt viirde. In-
tressantare iir dl de dvriga nio planscherna med i
naturen fiirgfotograferade levande blomflugor.

Ny och viktig dr en artgenomgAng diir alla arter
presenteras med undemrbrikema "kiinnetecken,
utbredning, biotopkrav, flygtid, blombescik, larv-
biologi". Hiir sammanfattas aktuellt tillgiinglig in-
formation pl ett konsekvent satt, koncist men ny-
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anserat. Denna del av boken iignar (med en karta
tiver varje arts kvadrattAckning inriiknad) i ge-
nomsnitt en trycksida At varje art.

Diirefter fciljer ett antal allmiinna kapitel som
sammanfattande diskuterar alla upptiinkliga sidor
av danska blomflugors biologi: kliickning, par-
ningsbeteende och parning; eggen; larverna (med
bestiimningstabell, oftast till sliiktnivA); puppoma;
biotopbindning; civersikt iiver danska blomflugors
vanlighet; nAgra utbredningsmdnster hos danska
arter; blomflugornas fiender: predatorer och para-
siter; mimikry; migration och civervintring; feno-
logi; arter med ekonomisk betydelse; riidlista fiir
danska blomflugor; insamling, preparation och
fdrvaring. Boken avslutas med en check-lista tiver
de 270 danska arterna med danska "populer"-
namn pAfunna frir samtliga.

De allmiinna kapitlen, plfallande genomtiinkta
och vdlredigerade, samlar sig till en evolutiondrt
priiglad totalbild av variationen i livscykler och
ekologi hos danska blomflugor. Hiir bjuds insikter
som gAr llngt utiiver den "speciella delens" detalj-
fakta. Man frirvAnas <iver att Atskilliga blomfluge-
arter, inte minst flera av vAra allra allmiinnaste
som Episyrphus balteatus och Eupeodes corollae,
iir migranter som inte alls eller bara i marginell
grad hibemerar i Norden. Man ser hur aktuella
r<idlisteutndmningar relaterar till faunahistoria,
hur arters milj6krav kommit i klem mot
landskapsfiiriindringar och miljciexploatering
bAde fordom och i modern tid.

Emst Torps senaste alster iir en vacker, gedigen,
viilgiord och aktuell skildring av den siirklassigt
mest "populiira" tvAvingefamiljen. En angel[gen
bok inte bara fcir friilsta syrphidologer!

Lars Hedstriim

Ny check-lista iiver svenska blomflugor!

Hans Bartsch' rykande f?irska och privatdistri-
buerade Check List for Swedish Hoverflies, also
with records for Finland, Norway, Denmark, Bri-
tain and northern Germany, Jiirf?illa 1995, kan be-
stiillas genom insiittning av 80 krpA postgiro I I 99
94 - 2. Skriv "check list" och adress p[ talongen!
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Fijr den som vill identifiera svenska blomflugor iir
den ett viktigt komplement till Ernst Torps nya
bok Danmarks Svirrefluer (se ovanstAende recen-
sion). Den ger bl.a. flera viktiga referenser till
dnnu f[rskare litteratur iin den Torp hunnit beakta.


