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The flat-footed fly Agathomyia wankowiczii (Schnabl, 1884) has earlier only been recorded 
from Sweden by its typical gall on the host: the bracket fungus Ganoderma applanatum 
(Pers.) Pat., 1889. It has only been found in southernmost Sweden. We have now docu-
mented the gall as well as the adult fly from several localities in Central and Northern 
Sweden in congruity with the range of the host. The adult fly is also studied in the field 
and reared from litter for the first time in Sweden. The gall, the puparium and the fly are 
illustrated. The flies hatch in late June and are active during July, while the galls develop 
from July to late September when the larvae leave to pupate in the litter below. The envi-
ronmental requirements of the fly seem to be old decidous or mixed forest with a high grade 
canopy cover and a considerable amount of dead wood.
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därför intressant när en uppmärksam mykolog i 
Östergötland i mars 2008 kontaktade oss efter 
upptäckten av typiska gallbildningar på platt-
ticka. Under året gjordes flera fynd av galler på 
andra lokaler i Östergötland och i Västerbotten. 
Då flugan vid denna tidpunkt veterligen inte hade 
iakttagits i landet beslöt vi oss för att genom 
egna studier bidra till kännedomen om flugans 
förekomst och biologi i Sverige samt även kon-
trollera samlingar och gå igenom icke-entomo-
logisk litteratur. 

Hugo Anderssons initiala rapport baserades 
på fynd av gallbildningar gjorda 1958 och 1964 
på två lokaler i Skåne (se nedan). I cecidiolo-
gisk och mykologisk litteratur efter 1967 fann 

Den nyligen bortgångne Lundaentomologen 
Hugo Andersson var förutom en stor dipterolog 
också en framstående kännare av gallbildningar, 
cecidier. Det var därför inte förvånande att han 
var den som först rapporterade plattickesvamp-
flugan Agathomyia wankowiczii (Schnabl, 1884) 
från Sverige och Skåne (Andersson 1967). Han 
hade emellertid inte sett flugan utan endast dess 
säregna och artspecifika gallbildningar på värd-
svampen platticka Ganoderma applanatum (Fig. 
1). Flugan var då i Europa känd från Balkan till 
Tyskland. När volymen om svampflugor i se-
rien Fauna Entomologica Scandinavica kom ut 
34 år senare var fortfarande inga fynd av någon 
imago i Sverige kända (Chandler 2001). Det var 
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vi nu att typiska gallbildningar på platticka 
fotodokumenterats dels från Blekinge (Coulia-
nos & Holmåsen 1991; Holmåsen pers. medd.) 
och dels från Småland (Jaederfeldt 2003 samt 
pers. medd.). På Zoologiska museet i Uppsala 
(ZMU) och på Riksmuseet i Stockholm (NRM) 
fanns inga svenska exemplar av A. wankowic-
zii. På Zoologiska museet i Lund (ZML) fanns 
ex. tagna i Blekinge (se nedan), och därutöver i 
Hugo Anderssons efterlämnade privata samling 

flera fynd från två skånska lokaler (se nedan). 
Uppgifterna hos Qvick (1986) om flygtiden för 
A. wankowiczii härrör uppenbarligen från An-
derssons fynd utan att detta redovisas. Utanför 
Sverige är arten känd från Danmark där den 
kläckts en gång 1987 i Köpenhamnsområdet 
och gallen observerats ofta sedan dess (S. An-
dersen, pers. medd.). Det enda kända danska 
fyndet av flugan som imago i fält gjordes i juni 
1991 likaledes i Köpenhamn (V. Michelsen, 
pers. medd.). Arten är i övrigt funnen i Finland 
(Kotiranta & Niemelä 1981, Niemelä & Koti-
ranta 1986), centrala och nordvästra Ryssland, 
Polen, Tyskland, Schweiz, Tjeckien, Slovakien 
och f.d. Jugoslavien, Storbritannien, Nederlän-
derna och Belgien (Chandler 2009) samt slutli-
gen Frankrike (Audibert 2005). I de flesta euro-
peiska länder är den sålunda inte påträffad.

Plattickan och plattickesvampflugans biologi
Ticksläktet Ganoderma har fem representanter 
i Sverige (Jaederfeldt 2005). Platticka G. ap-
planatum är den klart vanligaste och förekom-
mer allmänt i hela Europa. Arten förekommer 
norrut till södra halvan av Norge och Finland, 
i Sverige till södra Norrlands inland och längs 
hela Norrlandskusten (Ryman & Holmåsen 
1984). Dess närmaste släkting är sydlig plat-
ticka G. adspersum som har sin europeiska 

Figur 1. Gallbildningar av 
plattickesvampflugan Ag-
athomyia wankowiczii på 
platticka Ganoderma ap-
planatum. Vb, Umeå. Foto: 
Gunhild Nyberg. 
Galls of the flat-footed fly 
Agathomyia wankowiczii 
on the bracket fungus Gan-
oderma applanatum. From 
the province of Västerbot-
ten, Umeå.

Figur 2. Hona av plattickesvampflugan Agathomyia 
wankowiczii på vegetationen i sitt habitat. Vb, Umeå. 
Naturlig storlek 5 mm. Foto: Anitha Lundberg.
Female of the flat-footed fly Agathomyia wankowiczii 
on the vegetation in its habitat. From the province of 
Västerbotten, Umeå. Natural size 5 mm.
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nordgräns i sydligaste Sverige och är knuten till 
olika ädellövträd. Den ”nordliga” plattickan G. 
applanatum är betydligt mindre nogräknad och 
nöjer sig med död eller döende ved av allehanda 
lövträd som substrat. Sambandet mellan plat-
ticka G. applanatum och svampflugan Agatho-
myia wankowiczii klarlades först 1959 (Weidner 
& Schremmer 1962) men arten har varit känd 
sedan 1884 då Schnabl beskrev den utifrån en 
hona från Vitryssland. A. wankowiczii har alltid 
uppfattats som en sydlig art men accepterar 

Figur 4. Puppa av plattickesvamp flugan Agathomyia 
wankowiczii. Naturlig storlek 5 mm. Foto: Ingemar 
Struwe.
Puparium of the flat-footed fly Agathomyia wankow-
iczii. Natural size 5 mm.

Figur 3. Hanar av 
Agathomyia wanko-
wiczii i preparerat 
och bleknat skick. 
Naturlig storlek 5 
mm. Foto: Ingemar 
Struwe.
Males of Agathio-
myia wankowic-
zii, prepared and thus 
faded. Natural size 5 
mm. 

Figur 5. Typiskt habitat för platticka med galler av 
svampflugan Agathomyia wankowiczii. Vb, Umeå. 
Foto: Roger B. Pettersson.
Typical habitat for the bracket fungus Ganoderma 
applanatum with galls of the flat-footed fly.
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dock endast den ”nordliga” plattickan G. ap-
planatum som värd (Rühm & Strübing 1992). 
Trots denna tickas vanlighet och utbredning i 
landet är det vårt intryck att gallbildningarna av 
svampflugan är ovanliga. Detta har bekräftats 
av andra ”tickentomologer” (M. Jonsell, pers. 
medd.). Erfarenheten från Tyskland är att flugan 
och dess galler har en sporadisk och gäckande 
förekomst (Baas 1976). Gallerna är mycket typ-
iska och består av aggregat av drygt centime-
terlånga, hårda, vitaktiga, droppstenslika bild-
ningar som sticker ut från tickans porskikt (Fig. 
1). Hundratals galler kan förekomma på samma 
fruktkropp. I änden på gallbildningen finns en 
liten öppning, och ibland kan man på djupet i 
denna skymta den vita fluglarven som håller till 
i en kammarlik utvidgning inne i gången. De 
fullvuxna larverna lämnar gallen och svampen 
inför förpuppningen som sker i marken inom en 
omkrets av 40 cm (Rühm 2002). Uppgifter från 
Tyskland anger att flugan där har två flygperiod-
er, en tidig under sommaren och en senare mer 
fåtalig under hösten; bådas avkomma övervin-
trar dock som puppor (Rühm 2002). Plattickan 
är en perenn svamp vars fruktkroppar svamp-
flugan kan utnyttja i flera år men den använder 
endast färsk svampvävnad för sin utveckling 
(Rühm & Strübing 1992, Chandler 2001). De 
gamla gallbildningarna finns dock synliga kvar 
under tickans hela existens men har då antagit 
en mörkbrun färg och ger alltså under lång tid 
möjlighet till påvisande av plattickesvampflu-
gans förekomst.

Plattickesvampflugorna är små, endast cirka 
5 mm långa men lätta att känna igen i fält, dels 
genom sitt typiska svampflugebeteende (ivrigt 
och virrigt kringspringande på vegetationen) 
och dels genom sin ovanliga färg: hela kroppen 
inklusive ben och antenner intensivt apelsin-
färgade, endast huvudet är svart (Fig. 2 och 3). 
Svampflugornas speciella habitus är också ty-
dlig: den puckelformade thorax, den breda bak-
tarsen och antennborstet beläget längst ut i spet-
sen på antennerna. Förväxlingsrisk föreligger 
nog egentligen endast med vissa av de betydligt 
blekare rödgula lövflugorna (Lauxaniidae) men 
dessa har ett avvikande, sävligt beteende och 
saknar ovan nämnda karaktärer. Den närstående 
likaledes intensivt orangefärgade svampflugan 
Agathomyia aurantiaca (Bezzi, 1893) är endast 

funnen en gång i Europa, i Italien. Den är för 
övrigt känd från östra Ryssland och dess biologi 
är okänd.

Egna undersökningar och resultat
Efter upptäckten i mars 2008 av plattickegaller 
på en grov, gammal lövstubbe i en skogsdunge 
i Kaga i Östergötland placerades en tältformad 
markkläckningsfälla över stubben med om-
givande markyta. Det spritförsedda fångstkärlet 
i toppen byttes månatligen fram till september; 
dock kunde inte några A. wankowiczii påvisas 
i kläckningsmaterialet. Det blev uppenbart att 
detta rörde sig enbart om äldre gallbildningar. 
Ur de tickor som insamlades i mars-juni 2008 
kläcktes aldrig några svampflugor. Typiska 
galler på platticka rapporterades till oss och foto-
dokumenterades under året av andra mykolo-
ger på ytterligare tre lokaler i Östergötland men 
dessa utforskades inte ytterligare. 

Våra egna upptäckter av plattickor med gall-
bildningar som gjordes på två lokaler i nedre 
delen av Umeälvens dalgång, Ön och Tvärån, 
följdes noga upp i maj 2008. Från båda dessa 
lokaler insamlades i början av juni förnamaterial 
under tickorna och ur dessa kläcktes i slutet av 
juni (i lab-miljö respektive i Mälardalsklimat) 
såväl hanar som honor av A. wankowiczii. Från 
början av juli bevakades lokalerna i Umeå noga 
och levande ex. av plattickesvampflugan kunde 
såväl fotograferas i fält som insamlas. Flugorna 
fanns på lokalerna under hela juli månad och   
uppträdde på typiskt svampflugemaner på ört-
vegetationens blad nära lövträdslågorna med 
dess tickor. I augusti hade flygningen upphört. 
Under sommaren hölls också en nyupptäckt 
plattickelokal vid Umeå, Kåddisholmen, un-
der uppsikt och vi noterade att färska gallbild-
ningar tillkom under denna tid på under året 
nyutvuxna tickor. Nätpåsar applicerades under 
tickorna i början av september och bevakades 
dagligen. De sista dagarna i september, alldeles 
före frosten, trillade larver ned i näten. De för-
puppade sig och omhändertogs för övervintring 
vilken tyvärr misslyckades. Förpuppningen sker 
inne i larvskinnet i likhet med vissa andra lägre 
flugfamiljer såsom lövträdflugor (Xylomyidae). 
Larverna är sålunda mycket lika pupporna (Fig. 
4). 
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Fyndplatser för galler och imagines av Ag-
athomyia wankowiczii
SE: Sk, Degeberga, Forsakar, imago 9.VII.1982 (leg. 
H. Anderssson, in coll. ZML); Löberöd, Rövareku-
lan, imago 28.VII.1981 och 8.VII.1982 (leg. H. An-
dersson, in coll. ZML); Oderljunga, Ulfs, gall febr. 
1964 (leg. U. Kaersgård-Hansen); Stoby, Tockarp, 
gall 1958 (leg. K.V. Anerud): Bl, Förkärla, Tromtö, 
gall 18.IX.1982 (foto I. Holmåsen); Kristianopel, 
Bröms, imago 29.VI.1988 (leg. R. Danielsson, in 
coll. ZML). Sm, Jönköping, ”några mil S Huskvar-
na”, gall 1988 (foto K. Jaederfeldt); Tranås, Stoe-
ryd, gall 8.VIII.2008 (foto S. Damne). Ög, Kaga, 
Västerbränninge, gall 2.IV.2008 (leg. M. Lanner); 
Ljungsbro, gamla strömfåran, gall dec. 2008 (foto 
R. Fredriksson); Motala, Djurkälla, gall dec. 2008 
(foto R. Fredriksson); Motala, Staffanstorp, gall dec. 
2008 (foto R. Fredriksson); Ödeshög, Rödje, Haga, 
gall 20.IX.2008 (foto B. Damne). Vb, Umeå, Kåd-
disholmen 12.IX.2008, gall (foto A. Lundberg) och 
larver/puppor (leg. A. Lundberg, in coll. IS); Umeå, 
Tvärån, gall 2.V.2008 (foto A. Lundberg), imago 
23.VI.2008 (kläckt R. Pettersson, in coll. IS), imago 
6.VII.2008 (leg. A. Lundberg, in coll. IS); Umeå, Ön, 
gall 23.V.2008, (foto G. Nyberg), imago 27.VI.2008 
(kläckt I. Struwe, in coll. IS), imago 6.VII.2008 (leg. 
A. Lundberg, in coll. IS). (Förkortningar för samlin-
gar: Zool. Museet Lund, ZML; Ingemar Struwe, IS.)

Fyndplatsernas biotoper
Eftersom plattickan är en vanlig och utbredd 
art är det anmärkningsvärt att dess specifika 
svampfluga är så ovanlig. En tänkbar förklaring 
är att flugan har ytterligare krav på sin livsmiljö 
än enbart att värdsvampen finns. De biotoper vi 
funnit den i har gemensamt att de är näringsrika 
miljöer med hög beskuggningsgrad, på grund av 
såväl höggradig krontäckning (från 60 till 80 %) 
som tätt buskskikt, d.v.s. beskuggad miljö i flera 
strata (Fig. 5). På alla lokalerna var det gott om 
död ved i form av lågor och stående stammar, 
och alla var dessutom belägna på plan mark på 
gränsen mot nordslänt. Lokalen i Kaga utgjordes 
av en förvuxen drygt 50-årig granplantering med 
gamla, grova lövstubbar som aldrig blivit röjd 
eller skött på annat sätt. På de tre lokalerna vid 
Umeå rörde det sig om dels 200-årig barrbland-
skog med gråalinslag på en lokal, dels lövskog 
med dominerande trädskikt av drygt 100-årig 
björk och tätt buskskikt av gråal på de andra två. 
I dessa fyra studerade miljöer växte de angripna 
tickorna på lågor eller stubbar av sälg, gråal eller 

björk starkt beskuggade av täta buskskikt och på 
arttypiskt vis tämligen marknära. 

Diskussion
Trots att A.wankowiczii uppfattats som en syd-
lig art med förekomst dokumenterad endast 
i sydligaste Sverige är det nu med våra fynd i 
Östergötland och Västerbotten uppenbart att 
den förekommer i plattickans hela svenska ut-
bredningsområde. En sammanvägning av våra 
observationer med gamla fångstdata visar att 
plattickesvampflugans fenologi i Västerbotten 
är väsentligen densamma som i Skåne och Blek-
inge. Imagines kläcks ur förnan under tickorna 
från och med slutet av juni, flygtiden pågår un-
der hela juli, galler utvecklas under juli till sep-
tember då larverna mycket sent lämnar tickorna 
för förpuppning. Utvecklingen är enligt littera-
turen och våra iakttagelser ettårig; dock återstår 
att kontrollera om tickor med förstaårsgaller 
efter säsongen innehåller kvarvarande larver i 
tidigt stadium eller om dessa tickor utvecklar 
galler kommande år. Vi har inte kunnat bekräfta 
den tyska uppgiften om två flygperioder (Rühm 
2002). Då antalet fynd har ökat under de senaste 
åren kan gallbildningarna förekomma i större 
utsträckning än man tidigare ansett. Det kan 
också röra sig om en faktiskt ökad förekomst 
och utbredning; finska herbarieundersökningar 
visar sålunda att gallbildningen sedan första 
påvisandet 1971 blivit allt vanligare i samlin-
garna (Niemelä & Kotiranta 1986). Sannolikt 
är det mykologer som kommer att stå för de 
flesta upptäckterna men entomologer uppmanas 
att uppmärksamma det intressanta tickhabitatet 
mera. Eftersöket underlättas ju i hög grad av att 
gallerna sitter kvar i åratal och är helt artspecifi-
ka. En försvårande omständighet är utan tvekan 
att plattickorna oftast växer mycket marknära 
med porskikt och eventuella gallbildningar dol-
da för en upprätt iakttagare.

Tack
Tack till Maritha Lanner, Linköping, som genom sin 
upptäckt i Kaga initierade detta projekt och som skötte 
markkläckningsfällan där en hel säsong. Tack också 
till Gunhild Nyberg, Umeå, som utöver egna upptäck-
ter av lokaler bidrog med inspiration och entusiasm i 
projektet, samt till Rita Grönlund, Umeå, för prak-
tisk hjälp i fältarbetet. Mats Jonsell, Uppsala, bidrog 
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med viktig entomologisk-mykologisk kunskap. Ing-
mar Holmåsen, Malmköping, och Klas Jaederfeldt, 
Vingåker, gav välvilligt fynddata till fotona i sina res-
pektive böcker. Stig Andersen och Verner Michelsen, 
Köpenhamn, lämnade frikostigt uppgifter om sina 
danska fynd. Birgitta och Sven Damne, Tranås, rap-
porterade intresserat om nya lokaler i Östergötland. 
Carl-Axel Gertsson, Lund, tackas för hjälp med att gå 
igenom samlingarna på ZML.
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