
125

Ent. Tidskr. 132 (2011) Återfynd av en norrländsk rovfluga

Lapprovfluga, Cyrtopogon lapponicus, (Diptera, Asilidae) 
återfunnen på ett brandfält i Västerbottens kustland

PER LÖFGREN

Löfgren, P.: Lapprovfluga, Cyrtopogon lapponicus, (Diptera, Asilidae) återfunnen på ett 
brandfält i Västerbottens kustland. [Cyrtopogon lapponicus, (Diptera, Asilidae) recov-
ered in Sweden in a burnt forest.] – Entomologisk Tidskrift 132 (2): 125-128. Uppsala, 
Sweden 2011. ISSN 0013-886x.

The very rare robber fly, Cyrtopogon lapponicus (Zetterstedt,1838) was caught in a win-
dow-trap, outside Umeå in northern part of Sweden in the summer 2010. The trap was 
placed in a wildfire-area from 2006.  This species has not been seen since 1949, when it was 
caught by Oscar Ringdahl in Åre, Jämtland, in northern Sweden. A burned area is not the 
expected habitat of this species. In this article, the author is discussing the habitat prefer-
ences of Cyrtopogon lapponicus, if this robber fly is connected with Norway spruce, Picea 
abies or if it on one or another way may be connected with burned areas.

Per Löfgren, Bärnstensvägen 32, 907 41 UMEÅ, Sweden.

Knaften, i södra Lappland (Zetterstedt 1833, 
1840, 1842). Resan 1832 finansierades via ett 
tillfälligt aktiebolag (Zetterstedt 1833) med syfte 
att samla insekter och där ”fångsterna” sedan 
lottades ut till delägarna som vinst. Schönherr 
(1772-1848) fick då som en av finansiärerna tro-
ligen bland annat en lapprovfluga som finns på 
Riksmuseet. Andra exemplar finns i Lund.

Utanför Sverige är lapprovflugan tagen i det 
inre av Finland år 1864 av Johan Axel Palmén, 
ett exemplar som finns på Helsingfors museum. I 
Riksmuseets samlingar finns också två lapprov-
flugor tagna i södra delen av Lappland som båda 
bär etiketterna ”P.Wg.” och ”Lp mer.”. P F Wahl-
gren (1800-1877) har alltså varit ägare till dessa, 
han kan ha samlat djuren själv vid någon av sina 
resor i Lappland 1843, 1845 eller 1847, men det 
är troligare att han fått djuren vid något tillfälle.

Lapprovfluga, Cyrtopogon lapponicus 
För att vara rovflugor innehåller släktet Cyr-
topogon ganska småvuxna arter, där tre finns i 
Sverige. Släktet karaktäriseras av att vingbak-
kantens celler är öppna, samt att de har välut-

Ett oväntat fynd
I en fönsterfälla, uppsatt sommaren 2010 på ett 
brandfält utanför Umeå för att samla in skalbag-
gar, hamnade en rovfluga (Asilidae). Det var 
mest av en slump att jag monterade flugan i fråga 
och gav den till Jan Edelsjö, som kom tillbaka 
mycket lycklig och kunde meddela att det var en 
Cyrtopogon lapponicus (Zetterstedt,1838), en art 
som inte setts sedan 1949. Bestämningen är där-
efter kontrollerad av Hans Bartsch. Brandfältet 
som  fällan satt i brann sommaren 2006. Detta 
lapprovflugefynd ställer en del frågor.

Det närmast tidigare kända fyndet gjordes 
av Oscar Ringdahl vid Åreskutan i Jämtland 
1949 (Ringdahl 1951). Han har även tagit den 
vid ett antal andra tillfällen, runt Undersåker/
Åre 1913-1914, på Frösön vid Östersund 1914, i 
Saxnäs Västerbottensfjällen 1947, samt i Sorsele 
i Västerbottens inland 1948. 

Johan Wilhelm Zetterstedt (1785-1874) som 
beskrev arten tog den under någon av sina resor 
i Norrland somrarna 1821, 1832 och 1840. Rim-
ligast är att det var 1832, eftersom han då passe-
rade Stensele, Åsele, Hornmyr/Stöttingfjäll och 
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vecklade fotputor. Arten lapprovfluga, Cyr-
topogon lapponicus, finns inte med i modern 
bestämningslitteratur, men väl i Svensk Insekts-
fauna 11 (Wahlgren 1907). Det finns också en 
beskrivning på Artdatabankens hemsida (Art-
databanken 2010). Arten är lätt att känna igen 
med långt svarthårigt skägg och lång och ljus 
behåring på bakhuvudet (Fig 2a). Ryggskölden 
är täckt med svart medellång behåring och är 
svartpudrad mitt på. Skuldror, mellankroppens 
sidor och skutellen är däremot övervägande grå-
pudrade. Bakkroppens andra och tredje tergit 
(segment) har en lång utstående ljus behåring 
medan övriga tergiter övervägande halvt åtlig-
gande behåring (Fig. 2b). Könen är rätt lika 
varandra.

Hos den närstående och i hela landet vanliga 
Cyrtopogon lateralis är hanen ungefär lika stor, 
men den avviker med de nästan helt gulvitpu-
drade andra och tredje tergiterna. Honan hos C. 
lateralis har vita sidofläckar också på sjätte ter-
giten, inte bara tergit 1 till 5. Bägge könen av C. 
lateralis har också närmast gulbrun behåring på 
bakbenenslåren, inte lång och ljus. Den tredje 
svenska arten i släktet gulhornad rovfluga C. lu-
teicornis är större och har gula antenner, samt 
gulröda ben och fötter. Övriga nordiska arter har 
antingen gula antenner eller delvis röda ben.

Hur lever flugan?
Det är väldigt lite känt om hur lapprovflugan le-
ver. Att fyndet gjordes på ett brandfält stämmer 

Figur 1. Ängesmyrbrännan strax utanför Umeå med fönsterfällan i vilken lapprovflygan återfanns i Sverige efter 
61 år. Foto: Per Löfgren, 2010-06-20.
Ängesmyrbrännan: a burned forest near Umeå in boreal Sweden and the trap in which Cyrtopogon lapponicus 
was found for the first time in 61 years in Sweden.
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inte något vidare med vår tidigare kunskap om 
flugan. Det finns inga indikationer i äldre käl-
lor om att arten skulle vara brandgynnad. Rov-
flugor i Norrland brukar oftast hittas på gassiga 
solvarma miljöer. Värme är en del av de vuxna 
flugornas livsbehov. Men det ska också finnas 
förutsättningar för larverna och det kan vara 
någon annan högst speciell livsmiljö. Förmod-
ligen någorlunda nära den plats där de vuxna 
djuren uppehåller sig. Larver till den vanligaste 
arten i släktet C. lateralis finns eventuellt som 
rovdjur i anslutning till fibblerötter enligt Björn 
Cederberg, Artdatabanken muntl. 2010. 

Alla observationer av lapprovflugor är från 
det nordliga boreala barrskogslandskapet, och 
från miljöer där gran dominerar. Två av lokaler-
na är visserligen osäkert lokaliserade, men gran 
finns det dock gott om även där. Eftersom det 
finns många fynd från 1800-talet och början av 
1900-talet, skulle man kunna dra slutsatsen att 
lapprovfluga är en urskogsart. ”Urskog” finns 
det dock inte mycket av runt Ängesmyrbrän-
nan och dessutom borde lapprovfluga i så fall 
ha tagits tidigare i fönsterfällor i brandrefugiala 
urskogsmiljöer. Även 1800-talets norrländska 
landskap var ett nyttjat landskap. Alla kända 

fångstlokaler jag spårat kan vara kulturank-
nutna. Den kan kanske gynnas av mänsklig 
verksamhet, betesbränningar, vedtäkt, plock-
huggningar, öppna gräsmarker med mera runt 
1800-talets nybyggen i Norrland.

Skåningen Oscar Ringdahl kom till Åre-
skutans nedre sluttningar i slutet av juni 1913 
(Ringdahl 1915). Resan med tåg upp tog 32 
timmar. Solen gassade, bergbanan var nyöpp-
nad 1913, och i denna solvarma miljö bör det 
ha funnits rätt mycket avverkat i sluttningarna. 
I gräsmarkskanterna står döende sönderstekta 
granar och slåttern har inte börjat än. På Frösön 
den 27 juli 1914 kan det också ha varit varmt 
och sönderbrända granar bör det ha funnits land-
skapet, eller kanske duger det med en nyuppförd 
slarvigt barkad ängslada, eller ett vedupplag 
kanske?? Man behövde mycket ved under denna 
tid, veden låg rimligen och torkade efter vinter-
transporten hem till byn, för att sedan eldas eller 
användas till annat.

Ängesmyrbrännan där det nya fyndet gjordes 
brann sommaren 2006. Av brännan är cirka 90 
ha skyddat som biotopskyddsområde. Det som 
brann var till stor del en grandominerad av-
verkningsbar skog, så där finns väldiga mängder 

Figur 2. Lapprovflugan Cyrtopogon lapponicus. Foto Christopher Reisborg, Nationalnyckeln, SLU
Cyrtopogon lapponicus. Foto Christopher Reisborg, Nationalnyckeln, SLU
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branddödade träd, mest gran, men även spridda 
björkar, tallar och aspar (Fig. 1). I området finns 
också en sumpskog, som till stora delar klarat sig 
undan branden. 2010 hade de flesta av träden på 
brännan trillat omkull och det var mycket svårt 
att ta sig fram. Brandfältet ligger i ett brand-
rotationslandskap där Holmen Skog har koncen-
trerat mycket av sina naturvårdsbränningar, och 
med dessa bränningar kan de ha byggt upp en 
population av flugan i fråga. Hyggen är också 
varma solgassiga miljöer, men bör inte vara 
speciellt bra miljöer för arten, annars skulle lapp-
rovfluga ha blivit vanligare sedan 1800-talet. 

Min hypotes blir därför att det lapprovflu-
gan är en brandgynnad art som blivit ”vanlig” 
i 1800-talslandskapet, men sedan dess mer eller 
mindre slagits ut, både i det sekundära kultur-
landskapet och i den ”rätta” miljön, den brunna 
eller brandskadade granskogens Norrland. Lapp-
rovflugor har rimligen aldrig varit vanliga ens 
i sin naturliga miljö, annars skulle de ha tagits 
oftare. Vid mitt fynd var förutom exemplaret 
av C. lapponicus den mer allmänna C. lateralis 
rätt vanlig. Släkten är ofta värsta konkurrenten, 
vilket innebär att C. lapponicus på denna lokal 
bör ha någon konkurrensfördel mot C. latera-
lis. Någonstans bör det finnas någon nisch där 
lapprovfluga är bättre anpassad än sina konkur-
renter. Fyndet av lapprovflygan har en parallell 
i den likaledes nyligen hittade nordlig rovfluga 
Choerades lapponicus, som togs 2005 i en brun-
nen hällmarkstallskog i Nordmaling (Hellqvist 
2007).

Detta är mina spekulationer, och framtiden 
får se om de håller. Förhoppningsvis ger de lite 

inspiration till att fortsätta söka. Hur vanlig är 
den, och var finns den? 

Tack alla
Jag har fått hjälp varthän jag än vänt mej, ett lite extra 
tack till Nationalnyckeln för de förträffliga fotona som 
Christoffer egentligen inte hade tid med. Tack också 
till Holmen Skog som koncentrerat sitt brännande och 
lyckats åstadkomma en lokalt brandpåverkad miljö.

Litteratur
Artdatabanken, Artfaktablad 2010-11-30. – http://sno-

tra.artdata.slu.se/artfakta/SpeciesInformation-
Document/Cyrtopogon_Lapponicus_100789.pdf

Hellqvist, S. 2007. Nordlig rovfluga, Choerades lap-
ponicus, finns ännu i Sverige! – Natur i Norr 26: 
9-14.

Ringdahl, O. 1915. Entomologiska anteckningar från 
västra Jämtland. – Entomologisk Tidskrift 36: 
1-18.

Ringdahl, O. 1951. Flugor från Lapplands, Jämtlands 
och Härjedalens fjälltrakter (Diptera, Brachy-
cera). – Opuscula Entomologica XVI 1951.

Zetterstedt, J.W. 1833. Resa genom Umeå Lapp-
marker i Vesterbottens Län. Faksimilutgåva efter 
originalutgåvan utgiven 1833. – Två Förläggare 
Bokförlag 1980.

Zetterstedt, J.W. 1840. Insecta lapponica, descripta, 
Lipsiae. – Suntibus Leopoldi, Voss.

Zetterstedt, J.W. 1842. Diptera Scandinaviae, I: s 
178–179.

Wahlgren, E. 1907. Tvåvingar – Diptera, 1. Ortho-
rapha, 2. Brachycera, Fam. 14-23. – Svensk 
Insektsfauna 11. Entomologiska Föreningen i 
Stockholm.


