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Andre gæster ved åen

Stylteflue i tranedans

En sommerdag, mens jeg lå i Flynder Å og kiggede på, hvor-
dan pragtnymfernes hanner sloges om pladserne og prøvede 
at imponere hunnerne, opdagede jeg det samme i meget 
mindre udgave. Inde ved bredden i en lille, solbeskinnet 
planteø for en flok meget små fluer rundt i en vild jagt. De 
løb rundt på vandoverfladen og på planterne, højt hævet på 
de lange ben. Deraf kommer vel navnet styltefluer, der har 
det skrækkelige latinske navn Poecilobethrus. Af og til så jeg 
nogle dem sætte fra vandoverfladen lodret op som fra en 
katapult og flyve væk. Styltefluerne bidrager til sommerens dans ved åen. Det er dvær-

genes dans. Sammenlignet med pragtnymfernes forestilling, 
der udspillede sig omkring mig, kunne det ud som stylteflue i 
tranedans (fig. 5.65). Nok er styltefluen lille, 4-5 mm, men den 
står de ikke tilbage for pragtnymfen i dens kamp mod rivaler, 
tværtimod. Hannen hos den art (Poecilobethrus nobilitatus), jeg 
så i Flynder Å, har hvide vingespidser. De viftede hidsigt med 
dem foran andre hanner, både på vandet og på planterne, og 
det kom også til hidsige luftkampe. Imens sad hunnerne og så 
på. Når en han havde optrådt, og det var tid til at nærme sig en 
ventende hun, landede den et par cm foran hende og begyndte 
igen at vifte med de hvide vingespidser. Jeg nåede dog ikke at 
se, om hannen havde heldet med sig. Bedst som skuespillet var 
i gang, kom skyerne. Solen forsvandt, og det gjorde stylteflu-
erne også. De er, ligesom pragtnymferne, solskinsdyr.

Bagefter kom jeg til at tænke over, hvor farligt et liv, de 
lever. Det mindste fejltrin, og vingerne hænger uhjælpeligt 
fast i vandhinden. Hvordan slipper de vandhinden, hvor-
dan kommer de i luften uden at de mindste vindpust lægger 
dem ned på vandhinden? Mon de meget lange ben havde 
noget med det at gøre (fig. 5.66). De mindede lidt om græs-
hopper, om end meget små. 5.65. To hanner kæmper om hunnerne og om pladsen.

5.66. Styltefluerne har lange “græshoppeben”. Især lårets en-
destykke (trochanter) er meget lang og kraftig. (M. Burrows, 
Cambridge University).


