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Blomflugan Platycheirus occultus Goeldlin, Maibach &
Speight dokumenterad från Sverige

lPlatycheirus occultus Goeldlin, Maibach & Speight recorded from Sweden
(Diptera: Syryhidae)l

MIKAEL SÖRENSSON

Bland omkring 350 arter förekommande blom-
flugor (Syrphidae) i Sverige intar släktet P/a4r-
cheirus Lep. & Serv. platsen som ett av de artri-
kaste men taxonomiskt mest svårbemästrade
släktena, med många morfologiskt snarlika arter.

Släktet har en nordligt betonad utbredning i värl-
den och snarare tilltar i artrikedom mot kontinen-
ternas nordligare (på sydhalvklotet tempererade)
delar. Från Sverige är dryga trettiotalet arter kän-
da (ca tre fjärdedelar av den europeiska faunan),
varav knappt hälften förekommer i landets södra
delar (Bartsch 1995). Genom nybeskrivningar
har släktet berikats med åtskilliga arter under se-

nare år, bl.a. från Skandinavien. En del av dessa
rör gamla välbekanta arter som befunnits bestå
av ett konglomerat av varandra närstående arter.
Föreliggande notis berör ett sådant, närmare be-
stämt en av de arter som ganska nyligen skilts ut
ur den allmänna P. clypeatizs (Meig.).

I sin fina bok över Danmarks blomflugor om-
nämner Torp (1994) den nyligen beskrivna arten
Platycheirus occultus Goeldlin, Maibach &
Speight, 1990 som funnen i Sverige, utan någon
närmare precisering. Bartsch (1995) upptar arten
i sin check-lista över svenska blomflugor men
lämnar utbredningskolumnen tom i brist på fak-
tiska fynddata. Ellersom arten visat sig vara ut-
bredd och inte särskilt ovanlig i Västeuropa, inkl.
Norge och Danmark (se t.ex. Torp 1994; Nielsen
1999), borde den gåtfulla bristen på konkreta
fynd från Sverige vara lätt att avhjälpa.

Den 4 augusti 1998 besökte jag Hagestad na-
turreservat nära Sandhammaren i sydostligaste
Skåne. Eftermiddagen var solig. Strax innanför
reservatsgränsen, nedanför tombackarna vid ett
halvfuktigt skogsbryn nära Tykeån, observerade
jag mängder med PlaQchelrus-individer. De höll
till på små halvöppna ängsrester med mer eller
mindre högvuxen vegetation längs brynkanten,

sittande i blommor (bl.a. Peucedanum sp.) eller
flygande lågt i vegetationen. Lokalen ingår i ett
större fuktmarksstråk med al- och björkkärr som
kantar åns väg mot havet. I fält f-örefö1l materialet
särdeles homogent men hemkommen visade det
sig innehålla fyra arter av P. clypeatus-gruppen:
P. angustatus (Zett.), P. europaeus Goeld., Maib.
& Speight, P. clypeatus samt - intressant nog - P
occultus. Tre av arterna, inkl. P. occtiltus, togs i
antal och av båda könen, och de var säkert mer
eller mindre vanliga på lokalen. Endast P. ungus-
tatus verkade vara mer sparsamt förekommande
då endast en hane infångades. Bestämningen av
P. occultus har sedermera godhetsfullt konfirme-
rats av H. Bartsch.

Platlcheirus occultus beskrivs av Speight et
al. (1990) som en fuktmarksart som flyger i mer
eller mindre hög vegetation, bl.a. i kustnära små
våtmarker besökandes vita Apiaceae och sälg.
Denna karakteristik överensstämmer även väl
med Hagestad-lokalen. Med tanke på artens
blygsamma biotopkrav samt dess videt utbred-
ning i Västskandinavien är den säkert mer spridd
inom landet än vad detta enstaka fynd indikerar.

Arterna kring P clypeatus har morfologiskt
och faunistiskt avbildats och behandlats av

Speight et al. (1990) och Goeldlin de Tiefenau et
al. (1990), till vars förtjänstfulla arbeten läsaren
hänvisas. Det förra innehåller även en bestäm-
ningsnyckel till gruppens europeiska arter. Torps
mer lättillgängliga bestämningsnyckel (Torp
1994) inkluderar flertalet arter, och han ger även
en kort men god karakteristik över dessa. För öv-
rigt erbjuder Vockeroth's revision av de nearktis-
ka Platycheirus-arterna (Vockeroth 1990) goda
illustrationer av artskiljande karaktärer, utöver
mycket annat matnyttigt för den intresserade.

De nämnda Platycheirus-arterna ingår alla i
clypeatus-arlgruppen vilken av Vockeroth ( I 990)
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betecknats som en undergrupp till albimanus-
gruppen, en övergripande grupp som i praktiken
omfattar nästan alla svenska arter som tidigare
förts till Platycheirtrs s. auctt. Clypeatus-art-
gruppen i hans tappning avviker något från kon-
tinentala europ6ers r-rppfattning i saken. Enligt
Vockeroth (/.c.) innehåller arlgruppen i Sverige
ett tiotal arter, förutom ovannämnda dven P. ae-
ratus (Coq.) (= P. angustirarsls (Kanervo), P
hyperboreus (Staeg.), P. immarginatus (Zett.), P.

.fulviventris (Macq.), P. perpallidus Verr. och P
podagratus (Zett.). Ytterligare några arter,
främst P ramsarensis Goeld., Maib. & Speight.
som är utbredd i Norge (Nielsen 1999), och kan-
ske även P. angustipes Goeld. kan förväntas fö-
rekomma hos oss.

Tack till Hugo Andersson, Hans Bartsch och
Tore Nielsen för generös hjälp.
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Summary
The hoverfly species Platycheirus occultus Go-
eld., Maib. & Speight is recorded from south-
east Skåne, southernmost Sweden at the edge of
an Alnus-Betula marshland near the coast. This
is the first detailed record published from Swe-
den.
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Behovet av kunskap om den samlade artstocken
för alla organismgrupper har ökat kraftigt i och
med de växande insikterna om människans för-
valtaransvar för alla livsfbrmer på jorden. Beho-
ven blev också formellt alla ratificerande staters
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angelägenhet med Rio-konferensen 1992 då den
internationella konventionen om biologisk
mångtald antogs.

Ett viktigt steg för att minska denna brist har
nu tagits med utgivningen av denna första värld-
skatalog över mätarna (Geometridae). Tvåvo-
lymsverket baseras på det omfattande kortregis-
ter som i början av 1900-talet sammanställdes
av Louis Beethoven Prout (1864-1943) på Bri-
tish Museum i London och som senare har kom-
pletterats och utvecklats av flera andra entomo-
loger. Detta kortregister representerar redan i sig
själv världens mest kompletta klassificering av
världens mätare och bygger på de omfattande


