
Tips till blivande amatdrdipterister
INGEMAR STRUWE

Varbr Diptera?

Svenska entomologer har genom arhundradena
gjort stora insatscr inom utforskningen av tva‐

vingarnas taxononli och faunistik, mcn riktigt

brett har intresset fOr dipterologin aldrig velat bli

i Svcrige.Dct ar framfё r allt nagra enstaka gigan―

tcr som gjort Sverige kant pa detta Omradc och

som fortfarande langt efter sin livstid paminner

oss om sitt arbete gcnom sina auktorsnamn eftcr

ctt stOrt antal saval svenska som utlandska arter.

Vi har dar DcGccr fran 1700‐ talet,Zetterstcdt

och Fal16n fran 1800-talct samt ヽヽrahigrcn och

Ringdahi fran detta sekel― for att namna nagra

av de stora.Men sarskilt inanga har dipteristcrna,

amatё rcrna inraknade, aldrig blivit i Sverige.

Battrc har det gatt i Finland,Danmark och Eng‐

land dar det idag inns bldc djup och brcdd i

intressct fOr tvavingarna  Fran England t ex
rapportcras nu ett stOrre intresse fё r l)iptera och

Hymenoptera tillsaminans an fё r cOlcoptcra.

Nog ar denna spannande insektsordning vard en

liknandc uppmarksamhet har i sverigc.

Vad kan man da ha fё r skal att ge sig in pa

dctta omrade_kanskc cftcr aratal av annan cnto―

mologisk verksamhct? Man kan drivas av cn
langtan efter mer outforskadc och ёverrasknings―

″1lda Ordningar an skalbaggar och ttarilar;man

sёkcr cn insektsgrupp dar inan relativt snart kan

vanta sig nya upptacktcr inOnl bade faunistik och

biologi.Och kanskc framfor ant:ensinsatser som

amatёr far omedelbart betydelsc fё r veten‐

skapcn Valier man Diptcra av dessa skal inncr

man ocksa cn inscktsordning som fangslar gcnom

sin mangfOrnlighct, sin blandning av fulhct och

skёnhet, sitt variationsrika och ofta hapnads_
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vackande levnadssatt, sin individrikedom och

fё rekomst arct runt i svcnsk natur Svenska tva―

vingar omね ttar cirka 2 100 myggor(underord‐

ningcn Nematoccra)OCh Cirka 3 400 ■ugor

(underOrdningarna Brachycera och Cyclorrhap‐
ha)Sialv valde iag nugOrna som med Vissa
undantag ar mer lattillgangliga fOr preparcring

och bestamning fё r amatё rer.

Och nu nagra rad till den som inte kan motsta

frestelsen att sanlla flugor nasta sasOng Bёria

med att bekanta dig med dc stё rre och iё goncn―

fallande djuren.Det lar nOg bli mcst blomflugor

(Syrphidac)i haven,men svavflugOrna(BOmby‐
liidac)ar akt市a likt kolibricr pa salgb10mmcn

redan i april, och stekelflugor(ConOpidac)och

vapenflugor(StratiOmyidac)lar nOg dra upp―

marksamheten till sig gcnom sitt yttre. Stё rre

arter inns iu OCkSa bland bromsarna(Tabani‐

dae), kёttflugorna (SarCOphagidae) och Spy―

lugorna(Calliphoridae)mcn Sin storlek till trots

ar de andi nagot svarbcstamda Bland stё rre och

medelstora flugor lar man Ocksa finna en dcl
dansiugor(Empididac),Cn artrik famili sOm
ocksa ryminer manga sma arter.Snart nog kom―

mer lnan att upptacka det intrcssanta hos de litc

mer smavuxna familierna SasOm dc snigclpara‐

siterandc karrnugOrna (SciomyZidac), stylt―
■ugorna(Dolichopodidac)pa Ortvcgetation och
vattenpё lar, de vcrkliga langbeningarna skrid―

■ugorna(Megamerinidae)i vardig promenad i
10vverkct osv Manga ganger kommcr havcn att

tveka i slagcti fluga cllcr stekel? Stekelilnita―

tioncn ar popular Och f6rvillandc,mcn diptcris―

ten genomskadar den hos sival b10mflugor som
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stckelflugor, rotflugor (Psilidae) och parasit‐

flugor(Tachinidac)

Har man upptacktflugOrna harinan ocksa upp‐

tackt vintcrcntomologin;ute pa snё n kring noll―

punkten mёter man myll■ ugor(HeleOmyzidac),
hoppflugor   (Sphaeroceridac),   fruktflugor

(Drosophilidac)och Styltnugor Till dctta kom―
mer ana 01ika artcr inom Nematocera som ar de

verkliga  vinterhabitu6erna   Pa  smaltvatten―

rannilarna redan ar vattenflugorna(Ephydridac)

aktiva, och dcnna arstid lampar sig ocksa for

insanlling av frё gallcr i vinterstandare fё r klack―

ning av borrnugor(Tcphritidac).OCh SOm dipte―

rist upplever man ocksa spannande stunder da
det kommer ovantade diur ur de ttarilslarver och

puppOr inan klackcr.

Hur sanllar man tvivingar?

Den svenske genomsnittsentomologen sanllar
skalbaggar eller flarilar.Lufthav,slaghav och sall

ar darfor sa att saga var mans egendom―  och
precis vad sonl crfordras fё r fangst av tvavingar.

Som alltid medfor dock speciaⅡ scringen pa en
viss insektsordning sma modineringar av havut‐

rustningen. Nar det galler lufthavningen inser

man snart att flugorna ar entOmologen vida ёver‐

lagsna genOm sin fart och nygteknik l sialva
verket ar de insektvarldens snabbaste och mest

virtuosa flygare.Man springerinte ikapp cn auga

som lyfter,utan man far tillampa smygiakt OCh

inom havskafthall mcd ett blixtsnabbt tennisslag

svepa den vilande flugan fran lёvverkct,ё rtvcge‐

tationen,blomkronan eller vad dct galler. sitter

flugan pa rnarken cllcr pl en vagg slar rnan haven

rakt inot underlaget,haller havringCn tryckt rnot

dctta och lyftcr havpasen uppat.Alla nugOr flyg‐

cr och kryper uppat och ar snart konccntrcrade i

havcns bottenkupol

En sarskild fardighet med havcn kravs be_
traffande de flugor som springer omkring pa

vattenytor ener flygCr av och an tatt ёvcr dem.
Dct blirrnanga vata slag fё r dcn ovanc Da diptc_

ristcns handlag mcd lufthavcn alltsa skittcr sig

fran ttarilssamlarcns kan havringens diameter va‐

ra avsevart inindrc,anda ned til1 20 cm.En sadan

litcn lufthav ar ctt myCket behandigt redskap som

medger slag aven i trangre utrynlmen sasom
grcnverk och dylikt(Fig l)Den har desstuom
fё rdelen att alltid kunna vara rned Havpascn kan

garna vara diupare an brukligt sa att man utan

fё rlustrisker kan vittia dcn ёppna upp― och‐ ned‐

Fig l Den lilla lufthaven mcd lang pasc
Foto:Eva Struwe

The small‐ aperture nct with long bag

vanda havcn med sitt fangstrё r uppe i havens
botten. Sarskilt gancr dctta krav pa tillrackligt

diup br slaghiven,dar man efter avslutat havan‐

dc helt enkelt antrar havcn sjalv.Med huvud och

cn arm bevapnad mcd fangstrё r ellcr sugflaska

inne i havcn och den andra armen utifran lyftan_

de havpasen kan inan ilugn och ro identinera och

plocka de diur inan ёnskar ta.Jag lovar,dctta ar

en intim och fascinerandc kontakt med den
krypande,flygandc,hoppande och surrandc varl_

dcn,mcn framfё r allt ar metOden praktisk(Fig

2).

Just sugflaskan ar ctt''rnastc''fOr dipteristen.

Dcn ar idag latt att konstrucra mcd hjalp av cn

nlindrc burk,en kork och cn klar PVC― slang Ett

sortiment av utbytbara burkar mcd lock Okar iu

sugnaskans anvandbarhct och man far mёilighet

att latt atskilia Olika fangster.ofta kan man fanga

diur direkt med sugflaskan fran vegctation,trad―

stammar,mark osv(Fig 3)Men anVand dcn
mcd urskiliningi spillning, kadaver samt agg―

laggande kё tt―  och spyflugor ar intc lampliga
Obiekt!



Fig 2 Hur man宙 ttjar luft― eller siaghaven pa■ugor
Foto:Eva Struwc
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Fig. 3. Sugflaskan i anviindning. Foto: Eva Struwe.

The suction-bottle in use.

Det ar fa dipterister som idag anvander cyan‐

kaliuln for avlivning.Dcn sker faktiskt bast ined

det cnklaste inedlet,ctylacctat.Flugor torkar och

stelnar inycket snabbt efter dё den;a andra sidan

blir de fOrstё rda om de blir vata. Jag behaller

dem darfё r levandc i fangstror och― burkar under

hcla exkursioncn och avlivar denl fё rst vid hem―

komsten Da manga rё r cndast kominer att har―

bargcra ett till tva diur kravs alltsa ett ansenligt

batteri av rё r i flugsanllarcns exkursionsvaska

FOr bokfё ring av fangSterna i falt har iag funnit

Lellcrs systcm vara cnkclt och sakert(Lcllcr

1979).Alla fangStglas ar numreradc,och i an―

tcckningsboken noteras fangstdata fOr rcspcktive

glas fortlё pande under exkursionen, Vid avliv―

ningcn maste man tin varie priS und宙 ka att fa

b10ta diur Det kravs ocrhё rt sma mangder ctyl―

acetat,bara nagra droppar pcr rё r pa cn absor_

bcrandc papperssudd  Anvand inte bomulls―
tussar i vilka de ofta rikligt borstfё rsedda flugor―

na latt fastnar.Sedan gancr det attta hand onl de

avlivadc flugorna inolll tva tilnmar innan de hun―

nit steina.Uppmiukning av tva宙 ngar latcr sig

namligen svarligcn gё ras.Skullc tid och ork inte

racka till fё r omhandertagande av fangstcn saln―

ma dag den sanllats in, kan man fё rvara den

levande i kylskapet over nattcn.

Det inns naturligtvis tuscn och cn olika knep

och variationer av fangstsatten, specialfa110r fё r

t cx bromsar, beten fё r karr―  och fruktflugor,

klackningsanordningar Over fallvilt cller murkna

tradhる 1-mcd mera av stigande spanningSgrad
Om detta har Amateur Entomologists'Society
givit ut en hcl bok som ar cn Outsinlig inspira‐

lonskalla(stubbs&Chandlcr 1978).

Preparering och bestamning av flugor

Flugor nalas pa vanliga inscktsnalar,。 ftast 00,0

eller l,eller pa inikrostift.Attlimina dessa insek‐

ter pa kartonglappar ar inte lampligt da man dar_

igenom d61icr eller fё rstёr karaktarer sOm ar

nё dvandiga vid bestamningSarbctet Mikrostiften

fastcs i remsor av t ex p01yetcnplast cller nagot

annat plastmatcrial.Plats fё r cgna id6cr och fё r―

sOk!1)ct ar dOck viktigt att rnaterialct hillcr stif‐
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Fig 4 Montering av flugor― tva cxcmpel
Teckning:Anna Struwc

Mounting of flies― two cxamples

tet i ett fast grepp.Fё r sma flugOr ar de inikrostift

som inns att fa i Svcrige(diameter o,24 mm)お r

grova;har passar den klcnaste utlandska dilnen‐

sionen(0,14 mm)baSt.

spannbraden behёvs inte fёr flugor. Den
lepidopterologiska  preparationsmodenen  re_

ko■lmenderas ёverhuvud taget intc l stallct lyfts
vingarna mcd nagra nalar under torktiden pa

nagra dagar latt utat_uppat alternativt rent uppat

i en framifran sett v_formad proil Flugans stor―

lek och spontana vingstalining brukar ge den

naturliga 16sningcn(Fig 4).Fё r smi nugor be_
hё ver man ofta redan i preparcringsskcdct ett

sterconlikroskop; stora och medelstora klarar

man bra mcd blotta Ogat och en vanlig lupp Man

maste ta stor hansyn till alla borst sonl ar viktiga

bestamningskaraktarcr inen som latt bryts av vid

ovarsam hantcring. Jag anvandcr en mycket fin

pincett(urmakarsortimcntets nr 4)br att reda ut

antenner och ben De sistnamnda sanllas nagor_

lunda utstrackta under flugans kropp

Bestamningsarbetet star och faller iu med tilト

gangen till litteratur och optisk utrustningo Man

kan klara sig en bit mcd cn 10‐ 20 X lupp men i
langden har man cn ovarderlig nytta av ett
sterconlikroskop.Mcn kom ihag att cn bra bclys―

ning kan vara viktigare an hёg fOrstoringsgrad!

Med litteraturen ar dct intc alls sa daligt stallt

som口nanga tycks tro,och kanske bar detta rykte

en del av ansvarct fё r att inte fler vagat ge sig in

pa dipter。 login

Den klassiska introduktioncn till E)iptcras

taxonoml och biologi ar''Flics of the British ls‐

les''(Colyer&Hammond 1968)med cn Cntusias―

merande,innehansrik tcxt och konstnarligt hё g‐

stacnde illustrationcr.Pa svcnska har vi nu dc tva

bildfaunorna''Flugor och myggor''(Sandhall&
Andersson 1979)samt"Myggor och nugorifarg"

(Anthon&Coulianos 1982),lampliga fё r att man

skan bli bekant ined ordningcn och kunna kon‐

trollcra riinligheten i sina fё rsta bestamningar.

En bcstamningstabell till alla tvi宙 ngcfamilier

har utarbctats i Finland iust med tankc pa ny‐

bO可 aren,enkel och saker samt med alla bcskriv―

na karaktarer tydligt illustrerade(Meinander&

Panclius 1969).Dipctcradclarna i''Danmarks
Fauna''(Lyneborg 1960, 1965)innchaller ocksa
bcstamningstabeller till familierna mcn cfter

klassiska karaktarcr och har dessutom fun‐

standiga bestamningstabcllcr till arterna inonl at‐

skilliga familier.Fortfarande inns alla diptera‐

delarna av ''Svensk lnsektfauna" kvar att k6pa

(Wahlgren 1907-1927,Ringdahl 1954‐ 1959).De
har annu myCket att ge aven Om wahigrcns ar‐

betcn till en del blivit fё raldrade. Den modcrna
taxononlin far man cmellertid i den helt farska

inska fёrteckningen(HaCkman 1980 a,b).En
modcrn motsvarighet till ''Svensk lnsektfauna''

ar ''HandbOoks for the idcntiication of British

insects" som hittills avhandlat manga diptcra‐

familier I''Fauna cntomologica scandina宙 ca"

har hittills nera dipteradelar utkominit och at_

skilliga ar under planering. Som synes har man

alltsa en hcl del att stё dia sig pa sOm nybliven

diptcrist,Inen det ar fOrtfarande sant att det inte

inns nagon sanllad bestamningslittcratur ёver

den svenska flugfaunan. I)et skan darfё r bli ett

stort steg framat da dcn avslutande dclcn av
"Faltfauna/1nsekter'' kominer, innchallande be―

stamningstabener tiH E)ipteras slakten. Dct vore

en synd att i detta sammanhang underlata att
namna"IDie Fliegcn der Palaarktischcn Region",

1900‐ talets kanske mcst imponerande entomolo‐

giska verk som nu undcr sanlme redaktor ut‐

kominit under 50 ars tid och nastan ar fullbOrdat

Det ar brvisso ingcn nyboriarlitteratur mcn宙 sar

andi att dipterologin internationellt sctt ar en

stor och bred vetenskap mcd cn rci1l bibel som

bas.

Var kOper man litteratur och utrustning?

Dc engclska bё ckcrna kёpcr man sakrast fran
E W Classcy Ltd, P.0. Box 93, Faringdon,



Oxon,SN77DR,England(nytt OCh antikvariskt)
eller fran L. Christie, 129 Franciscan Road,
Too●ng,London SW17 8DZ(andkVariskt).
Danmarks Fauna besthnes fran Dansk Natur―
historisk Forening, Zoologisk Museum, Uni‐
versitetsparken 15, E)K‐ 2100 Kёpenhamn O.
Svensk lnsektfauna kё pes fran Entomologiska

fёreningen,Riksmuseet, 104 05 Stockholrn. Ob‐

servera att Svensk lnsektfauna t o m 1912 inns

publicerade i Entomologisk Tidskrift som kan

kё pas argangsvis fran samina adress.Den inska

litteraturen och de fina nlikrostiften finns hos

Societas Entomologica Helsingforsiensis, Zoo‐

logiska Museet, N. Jarnvagsgatan 13, SF‐ 00100
Helsingfors 10.

Det mest prisvarda stereomikroskop lag funnit

har inbyggd belysning och 20‐ 40 X eller 30‐ 60X
brstoring och salis br under 2 000 kronor av
Esselte Studium(tel.08/520660).Enklare men
anvandbara stereonlikroskop med 30 X fё r‐

storing salis br nagra hundra kronor av post‐

orderfirman Clas Ohison(tel.0247/41000).
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Nordiskt symposiunl oln■ ugor

Symposiet anordnas av Zoo‐ tax dcn 18‐ 19 april

pa Naturhistoriska riksmuseet i Stockholrn. Av‐

sikten ar att behandla flugorna frin saval taxono‐

■lisk, ckologisk, etologisk som biologisk syn‐

punkt. Fё rcdragen halls pa nagOt av de skandi‐

naviska spraken eller pa cngelska Deltagaravgif‐

ten blir hogst 85 kr. Den som Onskar delta i

symposiet bё r snarast lamna en preliminar an_

miilan till Hugo Andersson, Zoologiska institu-
tionen, Helgonaviigen 3, 223 62 Lund (tel. 046/
10 93 34) eller till Arnold Stenmark, Zoo-rax,
Naturhistoriska riksmuseet. 104 05 Stockholm
(tel. 08/15 02 40).

Kiilla : " N ordis kt symposium rorande flugor ( D ip-
tera, Brachycera)", Zoo+ax 1 984-03 -02.


