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Several specimens of the rare woodland hoverfly Psilota atra (Fallén, 1817) were recorded 
in the province of Småland at Skärvete near Vetlanda. The species was in Sweden previ-
ously only known from two single specimens. The latest record, a single male was made 
in the province of Uppland in 1993. The species occurred in a light pine-oak forest on the 
slopes of a small rivercreek. The area is since long abandoned farmland and the older trees 
in the forest seem to have grown in a much more open environment. All specimens were 
caught on Antriscus sylvestris in the immediate surroundings of a two-trunked old pine 
with an extensive saplike resin flow. 
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Fyndlokalen
Skärvete gamla säteri ligger beläget ca 2 mil 
öster om Vetlanda i Jönköpings län, i Skirö sock-
en nära gränsen till Stenberga och Ökna socknar 
på kanten av det Sydsvenska höglandet (Fig. 3). 
Bygden präglas av ett välbevarat äldre jordbruks-
landskap och inslaget av äldre lövträd och glesa 
betespåverkade lövskogar är förhållandevis stort 
(Johansson 2009). Emådalens klimatbuffrande 
effekt medför att regionen har ett för höglänta 
områden gynnsamt klimat. 

Området kring det forna säteriet består av 
en gles, äldre ek- och talldominerad skog, del-
vis med inslag av mycket gamla träd (Fig. 4). 
I anslutning till den lilla vindlande Skärveteån 
finns gott om äldre björk, Betula spp., klib-
bal Alnus glutinosa, sälg Salix caprea och asp 
Populus tremula. Förekomsten av hålträd och 
död ved är bitvis påtaglig. Buskskiktet är väl 
företrätt i den glesa skogen och blommande 
buskar i form av hägg Prunus padus och syrén 
Syringa vulgaris förekommer i anslutning till 
den forna bebyggelsen. Berggrunden har inslag 
av den basiska bergarten grönsten vilket ger up-

Inledning
En vacker försommardag 2008 håvades en me-
delstor, kolsvart fluga på blommande hundkäx 
Anthriscus sylvestris vid Skärvete i den östra 
delen av Vetlanda kommun i Småland. Trots sin 
synbara anspråkslöshet var det något hos flugan 
som var så pass avvikande att den hamnade bland 
övriga insekter i burken. 

Vid påföljande mejlkorrespondens med Hans 
Bartsch ett par dagar senare, kom märkligt nog 
det hitintills enda moderna svenska fyndet av 
tallsotblomfluga Psilota atra (Fallén 1817), på 
tal. Av ren nyfikenhet kollades arten upp i lit-
teraturen och genast föll tankarna på flugan från 
Skärvete. Kontakt togs med Roger Karlsson, 
Stenberga, som erhållit det infångade exemplaret 
och han kunde överraskande konstatera att det 
rörde sig om en hona av Psilota atra (Fig. 1 & 2). 

Under våren 2009 gavs utrymme till att stu-
dera lokalens blomflugefauna lite grundligare 
och ytterligare två hanar håvades. Även denna 
gång noterades arten på hundkäx i anslutning till 
den tallbevuxna sluttning där honan tidigare in-
samlats. 
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phov till en förhållandevis rik flora. Fältskiktet 
är således av näringsrik lundkaraktär och bland 
de blommande örterna finns rikligt med kirskål 
Aegopodium podagraria och hundkäx. Lokalt 
finns även goda bestånd av spenört Laserpitium 
latifolium och skogslök Allium scorodoprasum. 
Slån Prunus spinosa och vippärt Lathyrus niger 

indikerar ett gynnsamt lokalklimat. Gott om vilt 
förekommer i området och spår av både älgbete 
och en stark lokal vildsvinsstam präglar den 
ljusöppna skogen. 

Tidigare fynd och utbredning
Släktet Psilota Meigen, 1822 har tills nyligen 
lidit av omfattande taxonomisk förvirring (Smit 
& Zeegers 2005, Smit & Vujic 2007). De sven-
ska fynden troddes länge vara av arten Psilota 
anthracina Meigen, 1822 (Bartsch 2001). Nu 
är det klarlagt att den svenska faunan hyser två 
arter: Psilota innupta Rondani, 1857 med det 
svenska namnet eksotblomfluga och tallsot-
blomfluga P. atra. Av den förra föreligger endast 
ett par 1800-talsfynd från Östergötland medan 
tallsotblomflugan, innan de fynd som presenter-
as här, bara var känd genom två fynd. Det ena är 
ett äldre fynd (Östergötland, Lärketorp 1816 leg 
Zetterstedt) vilket också utgjorde typmaterial 
för Falléns beskrivning. Det andra är en hane, 
håvad på hagtorn Crataegus sp. i Upplands-Bro 
den 23 maj 1993 (Bartsch 2001). I övriga Nor-
den är arten känd i enstaka fynd från Danmark 
och Norge (Nielsen 2005, Tolsgaard & Byge-
bjerg 2006). Arten tycks vara utbredd över hela 
Europa och Nordafrika men är överallt sällsynt 
eller förbisedd. 

Figur 3. Fyndplatsen för Psilota atra. 
Southern Sweden and the locality for Psilota atra. 

Figur 1. I fält förväxlas Psilota lätt med andra mind-
re skogslevande flugor men avslöjas av den för blom-
flugor typiska svävande flykten.
In the field the genus Psilota is easily mistaken for 
other small forest diptera but their light, hovering 
flight reveals their true identity. 

Figur 2. Psilota atra ♂ Skärvete, Skirö, SM. 11.6 
2009 på Anthriscus sylvestris. Leg. et det. Niklas Jo-
hansson. 
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Kännetecken
Tallsotblomfluga är i fält svårskild från andra 
skogslevande, medelstora flugor men avslöjas 
av den blomflugelika flykten. Habituellt har 
arten en unik kolsvart glans (Fig. 1 & 2) med 
påtagligt rödbruna ögon som närmast kan jäm-
föras med de hos släktet Chrysogaster Meigen, 
1803. Noterbart är att samtliga tre Småländska 
exemplar har varit relativt storväxta, kroppslän-
gd mellan 8-9 mm, medan van Veen (2004) an-
ger 7-8 mm. 

Psilota atra skiljs från P. innupta genom att 
thorax är övervägande svarthårig medan den hos 
den senare är ljushårig. Skillnader finns också 
i baklårens utformning hos hanarna samt genit-
aliernas utseende. Skillnader mellan P. atra och 
den likaledes svart thoraxbehårade P. anthra-
cina består främst i att den sistnämnda saknar 
uppsvällda baklår med taggförsedda åsar. P. 

Figur 4. Gamla ihåliga ekar återfinns här och var i 
skogen och minner om när markerna betades. Dessa 
idag skuggade jättar är troligen viktiga substrat för 
flera av lokalens vedlevande flugor.
Old hollow oaks reminds of times when the forest was 
open meadowland. Today these giants are probably 
important habitats to many of the rare diptera in the 
area.

Figur 5. Habitatet. 
I bildmitt syns den 
grova tvestammade 
tallen invid vilken 
en hona och en 
hane av Psilota atra 
håvades.
The habitat. In the 
centre of the pic-
ture is the old, two-
trunked pine under 
which one male 
and one female of 
Psilota atra was re-
corded.
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anthracina är dock aldrig funnen i Norden. Det 
kan vara värt att notera att namnen på P. atra 
och P. innupta tycks ha förväxlats i det stora 
bestämningsverket för Norra Europa, Mark van 
Veens Hoverflies of Northwest Europe (2004). 
Detta innebär bland annat att de avbildade han-
genitalierna för Psilota atra tillhör P. innupta 
och vice versa. 

Ekologi
Tallsotblomflugan tycks föredra öppna, torra 
blandskogar med tall och ek. Gärna i anslutning 
till vattendrag eller friskare marker. Larverna ut-
vecklas troligen i ymniga kådflöden på levande 
tallar (Bartsch m.fl. 2009). Arten flyger fram-
för allt under andra hälften av maj och första 
hälften av juni (de svenska fynden 23.5-11.6). 
Blombesök i Norden har observerats på hagtorn 
och hundkäx. Samtliga Småländska individer 
håvades nära Skärveteån på hundkäx. Två av 
fynden, en hona och en hane, gjordes dessu-
tom endast ett par meter från en äldre tvestam-
mad tall (Fig. 5). Från området där stammarna 
förenas återfanns ett förvånansvärt lättflytande 
kådflöde. I närområdet återfinns flera tallar av 
samma flerstammiga typ. Likåldriga, likaledes 
flerstammiga björkar och ekar i närheten vittnar 

om att träden sedan späd ålder formats av bete. 
Det ligger nära till hands att tänka sig att stam-
klykan på tallarna vid blåsigt väder utsätts för 
omfattande spänningar genom de separata stam-
marnas rörelser. Dessa spänningar ger upphov 
till återkommande kådflöden i stamförgrenin-
gen och bidrar på så sätt med substratkontinu-
itet. Andelen stormskadade tallar i området har 
troligen ökat kraftigt genom stormarna Gudrun 
(2005) och Per (2007). Det förefaller således 
inte osannolikt att tallsotblomflugan gynnats 
på samma sätt som t.ex. tallmulmblomflugan 
Chalcosyrphus piger (Fabricius, 1794) som ökat 
betydligt i stormarnas spår (ArtDatabanken och 
Artportalen). 

En exklusiv lokal
Fyndlokalen hyser en i övrigt rik fauna av flu-
gor. Av dessa är 13 arter (Tabell 1) upptagna på 
den nationella rödlistan (Gärdenfors 2005). På 
lokalen noterades också ytterligare ett antal mer 
eller mindre sällsynta blomflugor som t.ex. Pip-
izella virens (Fabricius, 1805) Xanthogramma 
stackelbergi Violovitsh, 1975 och Leucozona 
inopinata Doczkal, 2000. Dessutom fångades 
under juli 2009 en hane av Platycheirus brun-
nifrons (Nielsen 2004) på lokalen. Denna indi-

Tabell 1. Rödlistade flugor från fyndlokalen för Psilota atra. Förmodat larvsubstrat anges i sista kolumnen. 
Rödlistekategorier enligt Gärdenfors (2005).
Swedish redlist Diptera recorded at the site of Psilota atra. Presumable larval substrate is listed in the last 
column. Red-list categories according to Gärdenfors (2005)
Art/Species Rödlistekat. Larvsubstrat/Larval substrate
Blomflugor-Syrphidae  
Psilota atra (Fallén, 1817) EN I kådflöden på tall/In resin flows on pine
Callicera aurata (Rossi, 1790) VU Hålträdslevande/In hollow trees
Callicera aenea (Fabricius, 1777) VU Hålträdslevande/In hollow trees
Pocota personata (Harris, 1776) NT Hålträdslevande/In hollow trees
Chalcosyrphus piger (Fabricius, 1794) EN Vedlevande-tall/Saproxylic on aspen
Ceriana conopsoides (Linnaeus, 1758) VU I savflöden, gärna ek/Sap runs mainly on oak
Brachyopa panzeri Goffe, 1945 NT I savflöden på bok, alm/Sap runs on beech, elm
Spilomyia manicata (Rondani, 1865) NT Död ved, hålträd/Dead wood on hollow trees
Criorhina ranunculi (Panzer, 1804) NT Vedlevande- asp/Saproxylic on aspen
Svävflugor-Bombyliidae  
Bombylius medius (Linnaeus, 1758) VU Parasit på biet/Parasitic on the bee Eucera longicornis
Villa panisca (Rossi, 1790) EN Parasit på okänt nattfly/Parasitic on moths (Noctuidae)
Vapenflugor- Stratiomyidae  
Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775) VU Knuten till myran/Associated with Lasius fuliginosus
Berkshiria hungarica (Kertesz, 1921) NT Vedlevande- asp/Saproxylic on aspen
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vid skiljer sig dock på ett par punkter från de 
norrländska hanar som tagits av Sven Hellqvist 
(Hellqvist 2009) och bör utredas ytterligare 
(Hans Bartsch pers komm.). Dessa fynd vittnar 
om en mycket exklusiv fluglokal som troligen 
har lång kontinuitet som ljusöppen blandskog 
med gamla träd. Lokalens blomrikedom i form 
av kronologiskt blommande hägg, kirskål, 
hundkäx och spenört skapar en för blomflugor 
nästan avsiktligt designad blomkontinuitet över 
hela säsongen. Denna blomrikedom ger i kom-
bination med de gamla lövträden och tallarna 
upphov till en mosaik av blomrika gläntor, min-
dre torrängar och skuggiga miljöer som uppen-
barligen gynnar en exklusiv flugfauna. 

Förbisedd eller sällsynt?
Det är onekligen så att artens utseende indikerar 
att vi här har att göra med en art som helt en-
kelt är förbisedd. Detta stöds ytterligare av den 
modesta roll blomflugesamlandet haft under 
det senaste halvseklet i Sverige. Mot detta talar 
det faktum att arten paradoxalt nog är ganska 
iögonfallande i fält för den flugintresserade. 
Dessutom utgör den förmodade livsmiljön en 
starkt minskande och idag sällsynt naturtyp som 
hyser höga värden för vedlevande diptera och 
andra grupper som är beroende av blomrika 
marker och död ved. Kombinationen av magra 
tallmoar och vindskyddade, blomrika friskängar 
med gott om umbelliferer torde kunna finnas på 
flera platser. I synnerhet områden med grova 
flerstammiga tallar är intressanta för eftersök av 
arten då dessa troligen bidrar med substratkonti-
nuitet. Förhoppningsvis kan denna artikel väcka 
ett intresse för denna mytomspunna art och leda 
till fler fynd av tallsotblomfluga och kanske till 
och med återfynd av dess systerart. 
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