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Mönstergill bestämningsbok om dansflugor

Chväla, M. 1994. The Empidoidea (Dipte-
ra) of Fennoscandia and Denmark. III.
Genus Empis. Fauna Entomologica Scan-
dinavica. vol.29. E. J. Brill. Leiden. Pris
560 DKK (Apollo Books).

Inom den gamla storfamiljen Empididae, dansflu-
gor, har Milan Chväla i denna faunaserie tidigare
publicerat två delar, volym 3 (1975) omfattande
merparten av puckeldansflugorna, numera familj
Hybotidae, och volym 12 (1983) med återstoden av
hybotiderna samt de likaså avskilda, artfattiga fa-
miljema Atelestidae och Microphoridae. Med den
nykomna delen görs en första inbrytning bland de
verkliga dansflugorna, Empididae s. str., gällande
dock enbart släkteL Empis. Av detta släkte är 38 afier
kända från Norden men ytterligare 27 här ännu ej
registrerade, mer eller mindre tänkbara arter be-
handlas här också. Därmed återstår ännu de båda
minst lika omfångsrika slaktena Hilara och
Rhamphomyia inom samma underfamilj, Empidi-
nae, dessutom tre mindre underfamiljer med till-
sammans ett fyrtiotal arter.

Empidinae och kanske särskilt släktet Ezpls ut-
gör på ett sätt sinnebilden för dansflugor. Det är
dessa släkten som uppträder i spektakulära dans-
svärmar, där hanen oftast bjuder honan ett insekts-
byte som parningsgåva. Adulta Empis är dock i
allmänhet predatorer bara i samband med par-
ningen. För övrigt är de typiska blombesökare
med för nektarsugande väladapterade sugsnablar.
De flesta är vårflygande och är troligen betydelse-
fulla pollinerare under denna period. Honorna av
somiiga mindre arter har delar av benen utstyrda
med fjäderfanslik besättning av svarla plattade
setae, säkert med visuell signalbetydelse inom
könsbeteendet. Liknande ses f'ör övrigt hos ha-
narna av enstaka arter inom de avlägset besläktade
styltfl ugorna Dolichopodidae.

Detta är en helt mönstergill bestämningsbok.
Nycklarna är välgjorda, arterna presenteras både
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med en inledande snabbkarakteristik och med en
fyllig, konsekvent disponerad beskrivning, som
vid behov också diskuterar skillnader mot snarlika
arter. Språket är kräset och korrekt och uttrycker
precis observation med förtjänstfull medvetenhet.
Illustrationerna är rikliga, enhetligt utförda, ele-
gant precisa. Ett antal arter avbildas också i väl-
gjorda helfigursteckningar av A. Veltman. Arter-
nas biologi (så vitt känd) beskrivs koncist men de-
taljerat.

Nu må vi bara se fram mot liknande förnämliga
presentationer av de kvarvarande egentliga dans-
flugorna. I synnerhet är en modern revision av det
svåra "ballongfluge"-släktet Hilara starkt behöv-
lig!
Lars Hedström
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