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En blomfluga till: alpfotblomfluga
Platycheirus goeldlini ny för Sverige

SVEN HELLQVIST

Antalet kända svenska arter i blomfluge-
släktet Platycheirus, fotblomflugor, ökar
stadigt. Hedström (1990) räknade med 28
arter, en siffra som succesivt höjts till 35
(Bartsch 1995), 37 (Bartsch 2001) och 40
arter i Nationalnyckeln (Bartsch m fl 2009).
En ny art, P. brunnifrons, påträffades i
Umeå-trakten ifjol (Hellqvist 2009), ett
äldre fynd av den nybeskrivna P. sibiricus
har uppdagats i samlingarna (Bartsch 2010)
och här nedan redovisas fynd av ännu en
ny art för landet, P. goeldlini. Därmed blir
43 arter i släktet kända från Sverige, en
ökning med mer än 50% på bara 20 år.Den
snabba ökningen i antalet arter beror både
på genomförda revisioner med nybeskriv-
ningar som följd, genomgång av musei-
material och faunistiskt fotarbete i fält.

Platycheirus-arterna är spensligt byggda
med långsmal bakkropp, ofta med silver-
eller orangefärgade parfläckar på tergiterna.
Hanarna har som regel modifierade fram-
ben med artkaraktäristisk form och/eller
behåring. Flugorna påträffas ofta i eller i
anslutning till olika slags våtmarker och
larverna lever som rovdjur på bladlöss.
Många av arterna har en nordlig utbredning.

Platycheirus goeldlini Nielsen, 2004
Aktuellt fynd: ÅN: Nordingrå, Rävsön,
Torpet, 15.v.2010, 1 hane, leg. S. Hellqvist,
conf. H. Bartsch.

Flugan togs på blommande vitsippa vid en
stigkant. I den närmaste omgivningen fanns

en mindre åkerteg, en trädgård och ett några
år gammalt hygge. På lite längre avstånd
fanns åt ena hållet en havsvik och åt andra
hållet en hällmarkstallskog som nyligen
brunnit.

P. goeldlini tillhör ambiguus-gruppen,
som kännetecknas av att hanarna på
framlåret har en rad svarta borst med ett
längre, i spetsen krulligt borst längst ut.

Fig. 1. Platycheirus goeldlini, bakben, hane från
Rävsön, Nordingrå i ÅN. Foto: V. Nilsson.



Hanarna kan bestämmas med hjälp av
Bartsch m fl (2009) eller Nielsen (2004).
P. goeldlini står närmast P. brunnifrons och
har i likhet med denna gula knoppar på
haltererna och flera långa borst på fram-
tibiernas baksidor. Arterna skiljs åt på att
pannvinkeln är något större på goeldlini,
som även har betydligt bredare första
tarsled på bakbenen (Fig. 1). Pannans
bepudring är tydligt brun på brunnifrons,
medan den hos goeldlini är något ljusare,
svagt gråbrun (Fig. 2). Honorna av båda
arterna är ännu obeskrivna.

P. goeldlini beskrevs, liksom P. brunni-
frons, av Nielsen (2004) i samband med en
revision av ambiguus-gruppens europeiska
arter. Holotypen för goeldlini kommer från
Schweiz, men typserien omfattar även
exemplar från de italienska Alperna och
Finland. Arten har nyligen rapporterats från
Sibirien (Barkalov & Nielsen 2009) vilket
antyder att utbredningsområdet kan vara

mycket stort. De två finska exemplaren är
från Messuby, 1909, resp. Helsingfors
(odaterat, sannolikt gammalt). Inga andra
fynd av goeldlini har tidigare varit kända
från Norden.

Flygperioden för goeldlini anges av
Nielsen (2004), utifrån fångstdata för flugor
i typserien, till 6 juli – 3 augusti. De
sibiriska djuren togs dock i mitten av juni
(Barkalov & Nielsen 2009) och hanen i
Nordingrå påträffades redan i mitten av maj.
Detta stämmer dock tidsmässigt ganska väl
med det finska djuret från Messuby som
visserligen saknar fångstdatum, men anges
ha tagits på blommande Salix (Nielsen
2004). Detta innebär sannolikt att djuret
påträffades under våren. Flertalet andra
arter inom ambiguus-gruppen flyger också
under våren medan brunnifrons synes
avvika genom en något senare flygperiod.

Tack
Stort tack till Hans Bartsch som konfir-
merade bestämningen av den aktuella
flugan samt till Viktor Nilsson som
fotograferade den.
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English summary
[The hoverfly Platycheirus goeldlini new
to Sweden]
Platycheirus goeldlini Nielsen, 2004
(Diptera: Syrphidae) is reported for the first
time from Sweden. A single male was found
on May 15, 2010, visiting flowers of
Anemone nemorosa, in Nordingrå in the
province of Ångermanland in northern
Sweden.
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Saxat är världslitteraturen

Bruce, Lenny, Konsten att vara fräck så det fäster. En självbiografi (Stockholm, 1989;
original 1963-1972)

”Jag tyckte på något vis synd om flugorna. De gjorde aldrig någon något för när. Även
om de påstods sprida smitta, hörde jag aldrig någon säga att de blivit smittade av en
fluga. Min kusin gav två killar drypan, men det var aldrig någon som drämde till henne
med en tidning.” [s. 17]
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