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Intresset för tvåvingar, särskilt flugor, har ökat 
påtagligt de senaste åren vilket är en glädjande 
och behövlig utveckling. Blomflugorna har varit 
något av isbrytare för flugintresset, men ordnin-
gen i övrigt har haft ett rykte som svår där bristen 
på lättillgänglig litteratur har varit en betydande 
tröskel. Holländarna har dock en framgångsrik 
publiceringstradition inom detta område och nu 
fortsätter man på denna väg genom att lansera en 
presentation av alla de 132 europeiska tvåvinge-
familjerna, såväl myggor som flugor. Det är en 
bok som öppnar dörrarna till ordningen Diptera 
för var och en som är nyfiken eller vill ge sig 
in på något nytt och spännande. Men även den 
etablerade specialisten har mycket att hämta eft-
ersom Diptera är en så omfattande insektsord-
ning att ingen kan behärska hela.

Boken inleds med en tabellartad översikt över 
systematiken och efter denna följer en genom-
gång av terminologin med en didaktiskt upp-
ställd förklaring av olika termer i nycklarna. Fö-
redömligt tydliga och välgjorda tuschteckningar 
kompletterar uppslagen. Bestämningsnyckeln 
som sedan följer har tagit fasta på nybörjarens 
vanliga problem och undvikit svårbedömda ka-
raktärer och i stället valt en pragmatisk väg. En 
uppfinningsrik detalj är den genvägsnyckel som 
finns innanför bakpärmen; med några begränsa-
de steg når man inte till familj men dock direkt 
till rätt sida i bokens nyckeldel. Varje uppslag har 
nyckeltexten på högersidan och de motsvarande 
detalj- och habitusteckningarna på vänstersidan. 
Kritiska karaktärer är markerade med pilar. Illus-
trationerna är så distinkta och estetiskt levande 
att det är en njutning att bara bläddra i boken.

Bokens tredje avdelning utgörs av familjebe-
skrivningar – i alfabetisk ordning för att göra det 
lättare att snabbt hitta bland alla familjerna. På 
cirka ½ sida per familj beskrivs familjens plats i 
systematiken samt antalet släkten och arter i den 
europeiska faunan, vidare de diagnostiska ka-
raktärerna, sedan biologin i korta men adekvata 
drag, och slutligen referenser till bestämningslit-
teratur. Varje familjebeskrivning åtföljs också av 
en instruktiv habitusbild. Den avslutande refe-
rensförteckningen upptar nästan 1000 arbeten.

Med denna bok i sin hand blir man både in-
spirerad och fascinerad av Diptera. Den är ett 
utmärkt argument för att börja med tvåvingar el-
ler bredda sin kunskap om dem. Den rekommen-
deras också till alla som vill ha en lättillgänglig 
tvåvingereferens i bokhyllan.
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