
De svenska styngen

HUGO ANDERSSON

Styngens biologi
"Hos arterna av familjen styngflugor (Oestridae)
visar sig parasitismcn i sin mest avskyviirda form.
Dessa flugor soka ej sina offer bland insekterna
utan leva i sina ungdomsstadier hos diiggdjuren,
hemsoka huvudsakligen hovdjurcn men skona ej
heller rovdjur, gnagare och apor och kunna till
och med angripa mdnniskan. Lomskt gora de sina
anfall. Man pistir, att de vilda djuren dvensom
hiistar och kor genast forsti, att styngen dro deras
fiender. och att de vid en sadan insekts annalkan-
de instinktivt stdrta bort i fiirskriickelse frir att
komma i sakerhet. De betande djurens plotsliga
skrdmsel villar alltid en vild flykt, man sager att
djuren 'kesa' ..."

SA inleder Brehms Djurens liv ( 1930) sin skild-
ring av styngflugorna (Oestridae s lat). Dessa har
tidigare varit allmenna och av stor ekonomisk be-
tydclse. Det ar diirfor forvAnande att se lite mate-
rial finns bevarat av dem ivira museer och hur
ofullstandigt deras utbredning er dokumenterad i
litteraturen. Gruppen slyng behandlas numera
uppdelade pi tre familjer, karakteriserade bl a av
sitt levnadssAtt: (1) Gastcrophilidae, magstyng,
hiiststyng, som utvecklas i matsmaltningskanalen.
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mun, svalg, matstrupe, magsdck och tolvfinger-
tarm hos hiistdjur, (2) Hypodcrmatidae, hud-
styng, vars larver avslutar sin tillviixt istyngbulor
under huden pi framf<ir allt partAiga hovdjur och
gnagare, och (3) Oestridae, nasstyng, vars larver
lever i niishilorna, mun och svalg hos olika stdrre
vextatare. I Syd- och Nordamerika finns en awi-
kande familj, Cuterebridae, vars larver utvecklas
ihuden pi gnagare och hardjur. En art angriper
flcra djurarter, bl a boskap, hundar samt mdnni-
skan. Denna arl, Dermdtobia ltorninti (Linnaeus
Jr), finns i Latinamerika och legger sina iigg pi
andra insekter, frimst stickmyggor. som sedan
overfrir larverna till vdrden. I elefanternas (even
mammutens) tarmkanal petreffas larver av en
grupp, Cobboldiinae, som ster niira hiiststyngen.
Pfl den afrikanska elefanten finns aven arter. vars
systematiska stallning dr oklar. De lever i fcitterna
cller ibulor ihuden och anses anknyta till Gaste-
rophilidae.

Gemensamt for styngen iir att de har en kraftig,
robust kropp. De har lang, tet i svart, gult, vitt.
rcitt och./eller rostbrunt fiirgad pals (Fig. 1), vilket
gtir flera av dem Iika humlor. Vissa arters kropps-
yta ar kal, rned fi korta borst men med kraftig
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Fig. 1. Renstvng. Oedemagena turandi (L.)
Grunin (1965). om tad.

ytskulptur, ofta med rundade gropar med ett har i
eller viilutvecklade knottror. De kan ha en kraftig,
glansande pudring, vilken bildar skillerfliickar,
som skiftar i silver eller guld. Typiskt for styngen
dr vidare att mundelarna nastan helt ftirsvunnit
(Fig. 8-13). Som fullbildade intar styngen inte na-
gon naring.

Larverna blir efterhand ganska stora, en liingd
pi 3 cm och en bredd pi l cm kan f<irekomma. De
har tvlrrader av stora taggar pa kroppssegmenten
(Fig. 16) cllcr v&rtlika upphojningar och krypval-
kar med av taggar skrovlig yta (F-ig. l7). Hiiststyng
och nSsstyng har i framindan ett kraftigt munske-
lett med stora munhakar (Fig. 18) att haka fast
med. Hudstyngen daremot saknar munhakar.

De fullvuxna larverna ldmnar viirddjuret och
forpuppas i markcn. Flugorna kliicks pi hrig- eller
cftersommarcn varefter parning sker. Ibland fore-
kommer cn sviirmning kring bergstoppar, kyrkor
cller andra uppskjutande friremil. Efter paming-

?

Fig. 2-7. Vingar. - 2-4. Haststyng. - 2 . Gasterophilus pecorum (F.). -3. G. haemorrhoidalis (L.). - 4. G. intestinalis
(De G. ). - 5. Oxsty ng, Hypoclerma sp. - 6. Farstyng, a)eslrus ovisL. T. Renensnisstyng, Cephenemyia trompe (Mo-
deer). Vingribhor (v-ins): SC - subcosta. C - costa, R., 

' 
- radius,l+5, M, - media 1, Mr- media 2, t"-fremre tvdr-

ribba ( ante;ior t ransvcrse vein). tn - bakre tvarribba (postc rior transverse yein ). Vingf:ilt: ra*. - radialfiilt 4+5 (radial
cell.l+5).

Wings. redrawn from Grunin (1965. 1966, 1969).
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Fig. 8-15. - 8-10. Huvud sett framifran. - 8. Haststyng. Gasterophilus intestinalis (De G.). -9. Oxstyng, Hypoderma
bouis(L.). - 10. Firstyr.g, Oestrus ovis L.-11-13. Mundelar. - ll. Oxstynget Hypoduma bovis (L. ) . 12. Oxstynget
Hypoderma lineatun (de Vill.). - 13. Renstyng, Oedemagena tarandi (L.). - 1+15. Skutell. - 14. Hypoderma bovis
(L.). - 15. Hypodtrma diana Brauer .

8-10. Head, frontal view. - I t-13. Mouth parts. - 14-15. Scutellum. Redrawn from Crunin (1965, 1966, 1969) and
Mindi ( 1980).
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en uppsoker honan sitt viirddjur for iiggl?iggning.
Hon 6r vanligen forsedd med ctt langt, grovt agg-
liiggningsr<ir, som under flykten kan bojas nedit
och riktas framit. Aggen sprutas in i mun och ndsa
hos vdrden eller fasts enstaka eller i rader med en
kittsubstans vid borst och hArstrin pi liimpliga
stiillen pi kroppen.

Flertalet styngarter iir vdrdspecifika, dvs de hil-
ler sig till sina bestdmda vtirddjurarter. Det iir
emellertid inte ovanligt att agg och larver av miss-
tag hamnar pi fel vflrddjur. I si fall blir utveck-
Iingen ofullstandig. och larven d<ir vanligen under
fdrsta larvstadiet. Silunda anger Borg (1970) att
renstynget och renens nesstyng siillsynt blivit fun-
na i ridjur iomriden dar ren f6rekommer. Ren-
stynget kan liigga iigg i hflr pi hundar och miinni-
skor. Man kan aven hinfrira snuva hos kor till an-
grepp av renens nasstyng (Natvig 1939). Fatl iir
kiinda diir oxstynget orsakat styngbulor hos hdstar
(Natvig 1938). Bide ox- och heststynglarver har
vid flera tillfiillen patraffats hos manniskan. Vanli-

gen uppstar korta, slingrande gingar i huden (lar-
va migrans, creeping eruption), m I m inflamme-
rade, genom larvens vandringar. Den kan inte ut-
vccklas utan kvarstir i forsta larvstadiet. Man har
t o m funnit larver i cigongloben (Bergman 1901,
Schold 1949, Chirico et al. 1987).

Bestdmningstabell ti[ arterna
l. Vingribban M, bakitsviingd, mynnande i

vingkanten. Vingfiilt r.,*, rippet (Fig. 2-4)
(Gasterophilidae , Gasterophilus Leach) . 2

- Vingribban M, utanfcir bakre tvarribban
framAtbojd, mynnande i ribban Rn*. eller i
framkantsribban C tydligt framfrir ving-
spetsen. Vingfalt r.+( slutet (Fig.5-7) .... 5

' "i::::::::::llilulll* 8 [i;l)*,, ,
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Vingar med bakre tvarribba ................. 3

Bakre Narribban q tydligt utanfor friimre
tverribban t, (Fig .3) . G. haemorrhoidalis (L.)
Bakre och frAmre tvarribborna tatt intill
varandra (Fig. a) ........... .................... 4

Vingmembran med bruna flickar, bl a tvi
rundade fldckar vid vingspetsen (Fig. 4)

...... G. intestinalts (De G.)
Vingmembran ofirgat ....... G. nasalk (L.)
Ribban M, vid bojningcn med ett baket-
riktat bihang utgrirandc ribban M, (Fig. 7)
(Oestridae, Cephenemyiinae) .............. 6
Ribban M, utan bihang (Fig. 5-{) .. .. .. . . . l0
M. kort, ispctsen pldtsligt upphorande.
Kropp glcst och kort behirad, skenbart
kal ............... Phar y*ngornyia picla (Meig.)
M., lAng mcd avtagande tjocklek mot spct-
sen (Fig. 7). Kropp tatt. langt. humlelikt
behirad (Cephenentv ia Latr.) .............. 7

Ansiktskilen (ak) mellan antennerna tyd-
lig och behirad. Behiringcn pi kinder och
skutell rdvrOd .......... C. auribarbis (Meig.)
Ansiktskil finns men iir cj behArad eler
saknas. BehAringen pi kinder och skutell
gul ................. .-........ 8
Vinge med stark fcirmiirkning kring friim-
re tvirribban, t,. Lar helt svarthariga.
Stiirre, ca l8 mm ........... C. ulrichii Braucr
Vingar ej eller obetydligt formorkade vid
t,,. Ldr vid basen gulhiriga. Mindre, ca

16 mm ,........... .......... 9

Abdomens behiring grillt riivrod. utan
svarta partier pi sidorna. om den dr gul

finns en rAvrrid fliick pi sidorna av tergit 2

och 3 ...................... C. stimulator (Clark)
Abdomens behiring gul-riivrod men alltid
delvis svart, siirskilt pi scgmcnt 2-3, som
ofta ar utbrett svartheriga mcn alltid med
svarthiriga partier pe sidorna ..............

.. ., .. .. C. trompe (Modeer)
M, mynnar i Rr,.. Feltet rr*. alltsa ej nii-
ende vingkanten (Fig. 6). Kropp ej ull-
hirig, niistan kal med grov skulptur. Pan-
na med stora. svarta punktgropar med ett
blekt hir i(Fig. lt)) (Oestridae, Oestri-
nae ) ............... Oestrus ovisL.
M, mynnar i costan, framkantribban C.
Faltet r.*. nir alltsi vingkantcn (Fig. 5).
Hurrlelikt, lingt och tatt svart-gul-rod-
h:iriga arter. eller arler mcd svagare behi-
ring. Skulptur svagarc. Punktgropar i pan-

nan saknas. (Hypodermalidae) ............. I I

I l. Palper (p) smn, kulformiga (Fig. 13).
Tredje antennleden brun. Den framatbdj-
da delen av M, blek, opigmenterad. Bak-
skenben pi mitten ej fcirtjockade .........

.. Oedemagena tarandi (L.)
- Palper saknas (Fig. 1 l-12). Tredje antenn-

leden svart. M, iven iyttre delen brun.
Bakskenben p& mitten nigot fortjockade
(Hypodenna Latr.) ............. ............... 12

12. Kropp tatt tAngherig. Skutell endast med
svag intryckning baktill (Fig. 14) ........... l3

- Kropp tatt kortharig. Skutell med djup
inskiirning baktill (Fig. l5) .................. 14

13. Hiren pi mesonotum ir framfor tvdrfAran
gula, bakom svarta. Clypeusresten (cl)
jimnt rundad (F'ig. 11). Partierna pA me-
sonotum mcllan clc blanka, hArlosa fliic-
karna utan cllcr mcd svag pudring, dold av
har ................. H. bovis (L.)

- Hiren pA bida sidor om och niirmast intill
warfaran av samma farg, svarta eller brun-
aktiga. Clypeusresten i spetsen tvar eller
utskuren, m I m tviflikig (Fig. 12). Par-
tierna mellan de blanka fliickarna atskilda
av mycket tjock sammets- eller filtartad
pudring, som 6r vAl synlig och kontrasterar
skarpt mot de kala flickarna

....... H. lineatum (de Vill.)
14. En brun fliick finns diir vingfliken (alulan)

beror vingbascn .......-... H- actaeon Brater
- Ingen brun fliick u,O u'n*Ou:?. .;;;;;.;:;^r.,

Styngens systematik, utbredning
och biologi
Gasterophilidae, magstyng, hiiststyng

Familjen omfattar tv{ slakten: Gyrostigma Brau-
er. som lever p6 noshorningar, och Gasterophilus
Leach. som lever p:i hiistdjur (hdstar, isnor, zeb-
ror). Larverna utvccklas i mats'naltningskanalen,
diir de tidvis sitter fasthakade pi olika stallen, och
kan vid strirrc angrepp frirorsaka skador. Famil-
jens systematiska placering har varit mycket dis-
kuterad och man har ibland ansett den tillhora de
s k acalyptrata flugorna, ibland och oftast de
calyptrata. Numera anses att den ster rett nlra
Muscidae och intc ir ndrmare slakt med dvriga
styng (Oestridae. Hypodermatidae).



G as te ro p hil us spp., hiiststyng

De fullbildade histstyngen skiljer sig frin ovriga
styng genom att fjarde llngsribban (media M,)
(obs, den femte ribban om man riknar in den s k

hjdlpribban. subcosta. vilket kan vara moliverat
dfl den hiir ir viil utvccklad) gir ien mjuk bak6t-
svdng rakl till vingkantcn och mynnar tydligt bak-
om vingspelsen (Fig. 3). Haststyngen saknar hir
och borst p6 hypoplcuron, cn plit strax over bak-
hoften. Hos ovriga styng iir median iyttre delen
framitbojd och mynnar i framf<irvarande ribba el-
ler i vingkanten framfor vingspetsen (Fig. 5-7).
Hypopleuron har hos dem en grupp hir eller
borst. Vi har fyra h?iststyngarter. Deras utseende
bide som larver och fullbildade samt deras lev-
nadssAtt ar ingiende behandlat av Brinck (1950).
varifrin foljande biologiska uppgifter ar hamtade.

Gasterophilus intestinalis (De Geer, 1776)

Syn'. G aste ro p hilus e qui (Clark, 77 97 ).

Sliktets vanligastc art. Den ir 12-15 mm lang,
kraftig med ganska ling, tiit, mjuk, gulbrun till
mdrkbrun behlring. Vingarna har pe mitten ett
brctt, morkt tviirband och ispetsen tvA isolerade,
rundade morka flickar (Fig. 4). Honan har bak-
kroppen utdragen till cn grov, cylindrisk, ispetsen
mrirk och glinsandc iiggliiggare, som hilles fram-
6tbojd under kroppcn.

Utbre&ring: Sverigc: Sk, Bl, Ha, Sm, Vg, Og, Ot, Co,
Up, Ne (Brinck 1950). Kosmopolit.

Biologi: De fullbildade flugorna flyger i juni-scp-
tember med maximum iaugusti. Under lugna,
varma och soliga dagar flyger honorna, som har en
livsliingd pi endast nigra fi dagar, och liigger iigg
pi hiistarna. Aggen fiistes under flykten enstaka
pi hArstrin friimst pe frambenen men hven pi bo-
gar, bringa och fremre delen av buksidorna. Vid
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iiggliggningen stir honan niistan vertikalt, stilla
surrande i luften och sticker fram sin langa iiggliig-
garc mot hasten och limmar fast de blekgula, mm-
linga iiggen pa hirstrin. Hiistarna reagerar foga
vid iiggliiggningen. De fardigutvecklade aggen

kliicks vid mekanisk berdring, friimst varm, fuktig
ber<iring, alltsi sidana stimuli, som upPster da

hiisten slickar och gnager sig. Il6rigenom kommer
de nykliickta larverna in i hAstens mun ddr de bor-
rar sig in i slemhinnan, framfOr allt i tungan. Hiir
vistas larverna nira en minad varefter de rimsar

hud. Andrastadieslarverna vandrar ner i magszic-

ken dlr de suger sig fast i slcmhinnan och tillvixer
under 7-9 manader innan de som fullvuxna tred-
jestadieslarver sldppcr tagot, passerar tarmkana-
len och foljer med avforingcn ut. varefter f<ir-

puppning snabbt sker i marken. Efter ytterligare
nigon mdnad kliicks flugorna. Larver av G. intes-

tinalls forekommer vanligen kring dvre magmun-
ncn. De kan sillsynt upptrada i mycket stort antal

och tacka en stor del av magsdckens slemhinna.
Man har funnit over 900 larver i en enda hiist. I si-
dana fall kan matsmaltningen bli betydligt stcird

och hastarna utmarglade.

G asterophilus nasalrs (Linnacus, 1 758)

Syni Gastrus niSritus Zotlcrstcdt, 7841, Gastnrs

salutaris Cl., Zetterstedt 1844.

Har liksom G. intestinalis vingar med de tva tvar-

ribborna intill varandra, men vingmcmbranen 6r

helt ofiirgade. Storlek och kroppsbyggnad hr den-

samma men behiringen betydligt mer kontrastrikt
firgad. Mellankroppen ir ovan gulrott behirad,
pe sidorna och under svarthirad. Aven ovan kan

ett svart tvdrband finnas, som ibland kan tiicka
st<irre delen av rvggsidan. Bakkroppen Ar basalt
grigult hirad, varefter ftiljer ett svart tvarband
medan bakkroppsspetsen hos hanen ar gulrott och

hos honan grivitt behArad.

Utbredning: Sverige: Sk, BI, tla. Vg, Bo, 01, Go
(Brinck 1950). KosmoPolit.

Biologi: Honorna liigger sina iigg pi hirstrin pi
huvudets undersida mellan kakarna. Hon kom-
mer dlirvid anflygande bakifrin, underifrin, fiis-
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ter ett agg och gor en ny runda fcir en ny iiggliigg-
ning. Hlstarna irriteras mvcket vid iiggliiggningen
och s<iker skydda huvudets undersida genom atl
lAgga det pA en annan hdst ellergenom arr lagga sig
och trycka det mot marken. Aggen kliicks spon-
tant och larverna vandrar in i munnen. Hdr borrar
de sig in i slemhinnan kring och mellan kindtiin-
derna ddr de under ca en minad utvecklas till 2:a
stadiet, som vandrar vidare och satter sig fast i
tolvfingertarmens slemhinna. Under vintern ut-
vecklas dc till fullvuxna 3:e stadiets larver, som pi
f<irsommaren liimnar vdrddjuret med avforingen
och frirpuppas i markcn. De kliicks i juli och p5-
borjar genast iiggliiggningen. Av G. nasalrs kan
hundratals (atm 3(X)) larver finnas hos ett djur.

Gasterophilus pecorxrl (Fabricius, 1794)
Syn: Gastrus ferruginatus Zetrerstedt, l8zl:}.

Har morka vingspctsar och e tt framtill brelI morkt
tverband pzi vingcn, som saknar bakre tvirribba
(Fig. 2). Mellankroppens rvggsida dr brungult bc-
hirad med ett m I nl morkt tvarband pi mitten.
Bakkroppen iir hos hanen gulbrunt bchirad med
mOrkare bas och ljusare spets medan honan iir
mer svarthirad.
Utbredning: Sverige; Sk. Ol, Go. Up. Lappland (Brinck
1950). Palaearktis. Inrlicn, Afrika.

Biologi: Aggen uppges liiggas vid hovarna och lar-
verna nir munnen genom att hastarna slickar sig.
Larverna borrar sig in igom, kinder och under
tungan- 2:a stadicts larv sitter fast ca 4 minader i
matstrupen fdr att sctlan fullfolja utvecklingen un-
dcr de friljande ca 6 minaderna i magsdcken.

Gasterophilus haenorrhoidulis (Linnaeus, 1758)

Kannctecknas av ofiirgade vingar men tvirribbor-
na ligger ganska lingt is[r (Fig. 3). Behiringen iir
gulvit till brun mr:d svarta band pi ovansidan och
sidorna av mellankroppen och pi bakkroppens
mitt. Hos hanen Ar hakkroppsspetsen gulrdd.
Ulbredning: Sverige: Sk, Bl. Ha, Ol, Up (Brinck 1950).
Kosmopolit.

Studerat material: Sverige: Sk. .1 ex, THS, 2 ex, Z]-l'-
Abusa. 16l. ZTT; llstorp. 161 1 Q. ROT: Malmo.
9.1945, 1ex, BNK;Sjcibo. ld 19, ROT.

Biologi: Vid agglaggningen upptrader honan som
hos f<iregAende art men faster aggen pa lepparnas

kortarc hdr. Aven denna art irriterar hdstarna
myckct vid iigglilggningen si att de blir oregerliga
och omcijliga att kora. Den nykliickta larven tar
sig in i munnen och borrar sig in i liipparna. Efter
kirsta hudtimsningen vandrar larven ner i mag-
siicken dir den huvudsakliga tillviixten sker.

Hypodermatidae, hudslyng

Farnil.jen karakteriseras av att larverna alltid av-
slutar sin utveckling i hiligheter i varddjurets hud.
Den grupperas ifyra tribus. Larverna titl tre av
dessa. omfatlandc l3 arter, lever i gnagare och
hardjur mcdan den fjiirdc, Hypodermatini, angri-
per hovdjur och delas i sju slakten (17 arter), var-
av tve er representeradc hos oss. Familjens hu-
vudsakliga utbrcdningsomriide dr Eurasien, men
nagra arter finns i Atiika och renstynget spontant
iiven i Nordamerika.

Hy poderma spp.. oxstyng. krokhumla

Vi har haft tve arter oxstyng i Sverige, vilka bida
troligen fanns over stOrre delen av landet; vi har
beliigg upp till Jamtland. De iir till utseender
mycket lika varandra men har betydelsefulla skill-
nader ibeteendct och utvecklingen. Beda arterna
utrotades under 2:a vArldskriget genom individu-
ell kontroll och behandling av alla ndtkreatur un-
der en fciljd av ir. Di arterna fortfarande fore-
kommer i flera I:indcr i Europa och i Nordamerika
fcireligger risk for spontan iterinvandring eller
spridning med importe rad boskap.

H ypoderma bov is (Linnaeus. I 7.58),
stora oxslynget

De 13 15 mm langa flugorna iir humlelika med
ling behiring, som pi mcllankroppen iir gul fram-
tilloch svart baktill. I det svarta partiet finnsnagra
kala, svarta, blankt skinande fleckar. Bakkroppen
dr basalt ljushirig, dziretier svarthArig och i spet-
scn rostrott behirad.
Utbredning: I Sverigc oklar di Sldre torfattare ej skilde
pit H. bovis och H. lineorum. Fcirst iflygbladit 1936
(Anonym 1936) omnamnes 11. lineatum fuAnS,retige. H.
,or,,is fdre kom troligen over en stor del av landet. Lampa
( 1907) har nordligaste belegg fran Jii, Skalstugan. ZEt-
lcrstedt ( I84{ ) anger fdr samlingsarte n H. bovis " vanlig
i hcla Skandinavien" och noterar Bl, Go, Og. Vg. Jii och
(1855) Ol. Holarktis.

Sluderal malerial: Svcrigc: l61 2Q.ZTT. lCl, WcR. -
Sk: 1!, Zfi; Degeberga. I cx. THSI Espercid. t6l.



Fig. lGl9. Larver. 16. Haststyng. Gasterophilus intestirralis (Dc G.). buksidan. - 17. Qxstyng, H1'podermo hovis

1t_i;. ryggsi<lan. - t8-19. Algens niiisty ng. Ciphenentyia ulrichir Brater. - 18. Framdnda ventralr. - 19. Bakenda bak-

itrAn.

lGl9. Larvae. - 16. Ventral vieu,. - t7. Dorsal view. - 18, 19. Anterior and posterior ends. Redrawn from Grunin
( r96s. 1e66, 1969).

ROTI Ronnem<illa, 7.1880. 7 larver. ROT; Trolle
Ljungby. I9. wLG .-Go ld.ZTT.- Og: N Frcberga.
5.7.1q20.4 larver. ?leg. - Dr: lQ- BOH. - Artcn rar i

slutet pi 1930- och i bcirjan pa lq40-lalen vanlig i Ha:
Ensl<iv, Arnilt. ANH. Norge.Trondheim. ld. BOH.

Biologi (Bergman 1899, Soas 1928, Natvig 1937,

Grunin 196-5): Honan av H. bovrs L. uppsriker vid
lugnt och varmt veder i juni-september n6tkrea-
tur pi betesmarkerna och faster sina mmlenga
ligg pA hirstrAn pa framfdr allt benen men iiven pe

kroppens nederdelar. Niir styngen kommer blir
korna hysteriska, de "besar" eller "kesar", dvs

hissar svansen i luften och rusar runt. De ryckcr
loss tjuder och bryter igenom stangsel ftir att rusa

iviig till nigon vattensamling, ddr de vadar ut och

stiiller sig med ftitterna i vattnet. Aggen kliicks
spontant och de sma larverna tranger in i kroppen
huvudsakligen direkt genom huden och vandrar
sedan genom vavnadema tills de nir frarn till hu-
den pfl djurets ryggsida. Larverna iir ftiga rcirliga
varfcir man antar, att de borrar sig fram genom en

typ av extraintestinal matsmaltning, dvs de av-

s<indrar enzymer, sonl bryter ner vavnaderna
framf<ir dem och m6jliggor ett framtrdngande ge-
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t9

nom enkla peristaltiska rrirelser. Nzir de nAr rygg-

huden bryter de genom denna med enzymal upp-
lOsning. Larvernas vandringsvigar iir nigot oklara
men allt tyder pa att de vandrar i bindviivstrik dels

narmast huden och dels inuti kroppen, dir man

funnit larver pA flera stiillen. Anmerkningsvart ar
att relativt minga larver (upp till 46 i ett djur) bli-
vit funna i ryggmiirgskanalen, som de passerar ge-

nom utan att skada ryggmargen, trots att de de

kan ha cn storlek pA 5-17 mm. Det bildas en blisa
undcr hilet i rygghuden, vari larven placerar sig

mcd bakiindans andningsoppningar i hilet. Bli-
sorna kan bli nigra cm i diameter. neslan valnot-
stora, och buktar tydligt ut 6ver omgivande
kroppsyta. Dessa styngbulor kallas ofta fdr
bromsbulor eller bromskulor, men de har intet
med de cgentliga bromsarna (Tabanidae) att gora.
Larverna nAr ryggen i j anuari-fe bruari och tillviix-
cr diir till ca 3 cm liingd och 1cm bredd. Pi forsom-
maren ar larverna fulhuxna och kryper ut genom
andningshAlet och forpuppas i marken. Efter yt-

terligare 4-{ veckor klicks flugorna, som genast

parar sig och piborjar iiggliiggningen. Andnings-
hilen i huden vdxer senare ihop med iirrbildning
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som friljd. I de garvade hudarna kvarst6r skadorna
som hil eller frirsvagningar iledret.

Hy-poderma lineatum (de Villcrs, 17{t9).
lilla oxstynget

Till utseendet mycket lik H. bovis mcn skiljer sig
genom de i bestdmningstabellen givna dctaljerna.
Ulbredning: I Sverige oklar. Forst 1936 (Anonvm 1936)
noteras fdrekomst i Sverige di arten anges som siillsynt.
Natvig ( 1939) anger Dr. Vid jamfdrelse med utbredning-
cn i grannldnderna. siirskilt Norge. framstir forekomst
dver en stor del av landet som trolig. I Norge har l11,po-
derma-artema n|n till 67" n br. Holarktis.

Biologi: Lilla oxstynget dr till skadcgcirclscns na-
tur och de vuxna larvernas beteendc lik stora
oxstynget. Den fullbildade flugans och den unga
larvens upptradande iir dock olika frir arterna.
Aggliiggningen sker aven vid mulen vdderlek och
vid solsken dven vid liga temperaturer, t o m un-
dcr fryspunkten (Grunin 1965). Honorna flyger ej
surrande kring boskapen utan narmar sig f<irsik-
tigl genom stegvis anflygning. Sista biten krvper
de pi marken och vidare upp pi djurens ben diir
iiggcn liiggs i rader om 5-20 agg pi varje strA. De
fiirsta nykliickta larverna borrar sig in i huden pi
benen, vilket irriterar korna, som slickar sig och
fir i sig larver genom munnen. Dessa larvcr trzing-
er sedan in i matstrupen och vandrar diirifrin upp
till rygghuden (Natvig 1937. Grunin 1965).

Ilypoderma diana Brauer, 1858

Utbredning: Tidigare.ej belagd frin Sverige. Kiind frdn
vest-, Central- och Osteuropa samt Centralasien och
norra Ostasien.

Siuderat matedal. Sverige; l1 larver (3:e stadiet) erhiill-
na 1986 frin polsk kronhjort i karantan. lcg J. Chirico,
SVA.

Biologi: Larverna utvecklas iryggbulor pi ridjur
men ivcn pri kronhjort.

Ht'podenna actaeon Brauer, 1858

Utbredning: Ej kdnd fran Sverige men kan fcirmodas bli
inford med levande hjondjur. Nairmast kAnd frin Polen
och Tyskland.

Biologi: Larven lever i ryggbulor pa kronhjort.

Oedemagena tarandi (Linnaeus. 1758), renstyng,
hudkorm

Rcnstynget liknar ett stort oxstyng. Det iir 1Gl8
mm langt och praktfullt humlelikt. Huvudet iir
svart. Mellankroppen gult linghirig framtill, bak-
till och p6 sidorna med ett brett, svart band mellan
vinghascrna. Bakkroppen ar basalt gulhririg men
till stdrrc delen rdvrritt till orangercitt behirad
(Fig. I ). Honan har ett lingt, smalt. svart ,igglegg-
ningsrdr.

Biologi: Arten dr mycket vanlig inom omraden
mcd renskotsel. Dess biologi liknar oxstyngets
(Bcrgman 1916. Espmark 1961, Grunin 1965). De
fullhildade styngen kldcks i juli-augusti och star-
tar genast iiggliiggningen. Aggen liiggs i rader pi
de tunnare sommarhiren pi olika stillen pi krop-
pen, framst baktill, men ej pi huvud och under-
ben. Larverna uppges huvudsakligen borra sig in i
huden och i underhudsbindviven vandra upp till
ryggsidan. Fi larver petraffas djupare ikroppen
och inga imatstrupen. Pi ryggen bildas styngbulor
av samma typ som oxstynget istadkommer. Ag-
gen laggs vid varmt. soligt vdder och de anflygan-
de och ligglliggande honorna istadkommer oro
och avvirjningsreaktioner hos renarna: hiiftiga
skakningar, hopp och kast och kast med huvudet.
Renarna trdnger sig samman och djuren i mitten
av gruppen blir mindre iiggbelagda. Srynghonorna
nArmar sig liggande renar krypande p6 marken
och kan pi detta satt lagga Agg uran aft bli upp-
mirksammade. Larvernas vandring till ryggsidan
lar 3-4 minader, varefter utvecklingen sker i bu-
lorna till april-juni, di larverna faller till marken
och fdrpuppas. Puppstadiet varar ll2 till 2 mina-
der.



Angreppen blir ofta omfattande och man har
funnit upp till 1 500 larver per ren. Vid starka an-
grepp ftirsvagas djuren kraftigt, nigot som stirskilt
giiller de unga kalvarna. Flugan 4r sa allman att fd-
rekomst av iirrbildningar av renstynget anvands
som ett kriterium pe att renskinnet iir iikta. De Iju-
sare fldckarna iir vanliga pi renskinnshandskar
o dyl.

Oestlomyia le porina (Pallas, 1778)

Utbredning: Ej kiind friin Sverige men kan mtijligen tiin-
kas invandra. Narmast ktnd Irin Polen och Sydtysk-
land.

Biologi: Larverna lever i stora blisor under huden
pa sorkar (Microtus, Arvicola) (Grunin 1965).
Mehl (1970) angcr att dct finns uppgifter om fore-
komst av hal i bavcrskinn. vilka kan ha orsakats av
negot styng. I dcn cntomologiska litteraturen
finns inga uppgificr om styng pa bAver.

Oestridae, nisstyng, svalgkorm

Familjen har behandlats av Papavero (1977), som
gjort en semifylogenetisk studie och delat upp den
i ett stort antal taxa av olika valor. Han siirskiljer
bl a 4 underfamiljer,9 trihus. l5 sliikten och 33 ar-
ter. Familjen har vidstriickt utbrcdning och angri-
per kinguruer, elefanter, svindjur inkl flodhast.
kameler, hjortdjur, giraffer. oxar, gazeller, anti-
loper, fir och getter samt hastdjur. Larverna ut-
vecklas alltid i huvudets hiligheter.

Aktuella for vir del ir tvi underfamiljer,
Ocstrinae med firstynget och Cephenemyiinae
med nigra arter pi hjortdjur. Dessa tvi underfa-
miljer har tidigare bchandlats ganska itskilda med
Oestrinae anknutcn till Hypodermatidae och
Cephenemviinae inkludcrad i Calliphoridae.

Oestrus ovis Linnaeus, l7-58, firstyng, nosmask

Firstynget Ar brunsvart, utan h6r men med sprid-
da, fina borst ovcr kroppen. Pi det uppsviillda,
gulbruna huvudct finns runda, svarta gropar med
ett borst i (Fig. l{)) och p6 mellankroppens ovan-
sida svarta, hirda knottror. Bakkroppen har ett
oregelbundet skillerflacksmdnster i silverglans
och svart, som fcirorsakas av en tat matta av mik-
roskopiska hir. Di riktningen pi hlren i flickarna
iir olika, reflekteras ljusct ojiimnt och beroende
pi riktningen till iakttagarcn framtriider fliickarna
som <imsom ljusa, omsom morka.
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Utbredning: Sverige: Scidra och mellersta Sverige
(Bergman lSqq)r Sk. Srn. Og. Ol (Zcuersledt 1844.
1855). Kosmopolit.

Studerat material: Sverige: Sk: Lindholmen. l6 ex.
ROT; Lundatrakten. lQ. ZTTI Mellby, Esperdd. 1t,
ZTT; Tranis. Esperdd.2cf. ZT'1. - Ol 19.ZfT.

Biologi: Larverna utvecklas i firets pannhdla eller
i horn- och kikkaviteterna. I augusti-september
sprutar honan in sina larvcr (vivipari) ifirets nis-
borrar och de smil larvcrna vandrar in i hiligheter-
na, diir de tillvilxer kraftigt under foljande vir och
forsommar. Under forsommarens senare del
vandrar larverna tillbaka och nyses ut genom nAs-
borrarna. Puppstadiet varar nigra minader och
frirsiggir i marken. Ibland kan larverna trenga in i
hjdrnan och d<ida firet. Liksom hiiststyngen och
oxstyngen har firstynget genom husdjursskotseln
blivit spridd <lver alla delar av jorden. diir viirddju-
ren hills. Inom omriden med mer intensiv djur-
hillning har dock dessa arter minskat genom be-
kiimpning (Bergman 1899, Grunin 1966).

P hary ngomy ia picra (Meigen, I tt2,1)

Ulbredning: Tidigare ej noterad frin Sverige. Kdnd frdn
C-'entral-, Syd- och Osteuropa. Narmast kiind fren polska
Ostersjdkusten.

Sluderal material: Sverige: Sk: Lund. mars l876.6lar-
ver fran kronhjort. ROT.

Biologi: Larverna lever i ndsa och svalg pA kron-
hjort. Den kan dven gA pA iilg och ridjur.

Cephenemyia (Cephenentyia) trompe (Modeer,
1786), renens nasstyng, svalgstyng, nAsbroms.
svalgbroms, svalgkorm

Arten liknar renstynget men iir litet hredare. kort-
bentare och mindre kontrastrikt fiirgat. Huvudet
dr bredare. gulhArigt och bakkroppen framtill hu-
vudsakligen svartharig. En systematiskt viktig
skillnad visar {jiirde lhngsribban (M) pi vingen.
Dess yttre del bojer hos renstynget genom en
mjuk sviing framAt (Fig. l); hos svalgstynget
sviinger den ndstan ritvinkligt framit och d:ir har
den en kort, snett baket riktad ribbstump (M.)
(Fig. 7).

Utbredning: Sverige: Fiirekommer uppenbarligen inom
hela renskdtselomridet. Cirkumpoliir inom renens ut-
bredningsomride.

Studerat material; Sverige: Jd: HamratjAllet, 22.7.38, 2
cx. RNG: Storlien,21.8.19. I ex, RNG; Vallbo,4.7.35,
I c\. 22.7..15. 4 ex. RNG. - N b: Pajala. Jupukka. 8.7.5 I .

I ex. ADR. ADS. BSV. DAL. - As: Salsfjiillet.9.l908.
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,l ex (klackta). BAV. - t.y: Laxfjlillet. 2 ex, NST. Pi:
Arjeplog. Renberget. 25.7.55. 7 ex, FRH. - Lu; Snje-
rak. 29.6..18. 1 ex. RNC. 'fo: Abisko, 1928.3ex,BRD,
20.7-10.tt.50. I cx. DAP. 1 .'1.57 . 1 ex. PIP; Nuolja,
21.7.18. 2 cx. 25.7.2(r. I ex. 1.8.26. I ex. RNG: Tornc
triisk, I ex. MA[-r Vassijaure. 1,1.7.18. I ex. RNG.

Biologi: Larvcn ulvccklas i svalg och niishilor hos

rcnen. Den kliickcr ijuli-augusti och honorna fd-
dcr Iarver (vivipari). dvs embryonalutvecklingen
sker i honan oclr hon sprutar de mmJinga larver-
na i vitskedroppar in i renens nlsborrar. Om ho-
nan kommer flygande frAn sidan eller framifrin
uppmdrksammas hon av renen. som fcirscikcr av-
viirja angreppet genom sparkar upp fdrbi noscn.
fnvsningar och kast At sidan med kroppen. Kom-
mer honan diremot underifran mellan framhencn
kan hon ni mulen och svdva framfor den utan att
observeras och sneddar scdan fcirbi n6sborren och
sprutar in larverna frAn ctl par ccntimeters av-

stind. Larverna vandrar upp i ndsmusslorna och
fdrblir i 1:a stadict till viiren (april) di en snabb
tillvdxt sker och Iarvcrna fiirfl\'ltar sig huvudsakli-
gen till svalgfickorna vid sidan om svalget. Ensta-
ka larver bcsiittcr struphuvudet och nigra kan
hamna i lungorna. Dc kan iiven gd in i drontrum-
peten. De fullvuxna larverna passerar frimst ge-

nom ndsan ut i dct fria. diir de ftirpuppas i marken.
Parasiten t'rirorsakar andnings och sviljningssvh-
righetcr och kan ee upphov till inflammationer i

lungor och hjilrna. Vid kraftiga angrepp lidcr rc-
narna svirt och dodsfall fdrekommer. Man har
funnit over 200 fullvuxna (3 cm linga) larver i sval-
get pi en ren (Bergman 1916-1917, Espmark
1961, Crunin 1966).

C e p he ne ntt itr ( C e p hc ne nty ia ) ul ric hi i Br auer.
1862

Tilf utsccndet my.,cket lik C. trompe, se tabellcn.

Ulbrednirg: Tidigure ej kind fran Sverige. Fiirckom-
mer iCenlral- och Osteuropa och mellersta Asten. dir
dlg fdrckommer. Niirmast kiind fran Finland. Under se-

nare d1 har fynd av larver gjorts vid obduktioner av Algar
frAn An, Nb och Ly (M. Stccn & J. Chirico. pers.
medd.). Ny tiir Svcrigc.

Sluderal materiol: Sverige; An: Ndsaker, 3 larver (3;c
stadiet).

Biologi: Larvcn lcvcr i niisan av dlg och har i stort
sett samma utseendc, levnadssatt och pdverkan
som rencns nAsstyng. De smi larverna fdrbises liitt
i djur. som skjutits pi hosten. De svenska fyndcn
hirror frdn pi viren trafikdodade eller av parasit-
angrepp fcirsvagadc ilgar. siirskilt ungdjur.

Ccphencmyia ( Procephene myiu) stimulator
(Clark. 1815)

Utbredning: Ej kaind frin Sverige. KAnd fren VAst-.
Central och Osteuropa. nirmast frin norra Polen.

Sluderal material; -161 utan lokal. - Danmark, Sjdlland.
Praestd. 29.5.38. fiin larynx av 16djur. l2larver (2st 2:a
stad, l0 st 3:e stad). ?leg, coll Mus. Lund.

Biologi: Larvcn lcver i nisa och svalg av ridjur.

Ccphenemyia (Acrocomyia) auribqrbis (Meigen,
t824)

Utbredning: Ej kiind frin Norden. Vast- och Central-
europa.

Biologi: Larven lever i svalg pi kronhjort, ibland
iiven pA dovhjort.

Tumbuflugan

Pi grund av den omfattande turismen till afrotro-
piska omriden (Cambia, Kenya, etc) har flera fall
av angrepp av tumbuflugan, Cordylobia anthro-
pophttga Blanchard & B6renger-F6raud, pi iter-
vindande turister diagnosticcrats. Denna ca 10

mm langa, gula fluga htir till familjen spyflugor
(Calliphoridac). Den liggcr sina iigg pd sand eller
kl:ider, som fdrorcnats av urin eller avfdring av
djur eller miinniskor. Aggcn kliicks och de smi
larverna borrar sig omiirkligt in i huden. Turister-
na infckteras vanligcn nrir de ligger direkt pi san-
den pd fcirorenade badstrAnder. Efter ett par da-
gar uppster irritation och en brildlik ansvAllning,
som innehiller larven, Feber pri 38-38,5'upptra-
der. Efter nio dygn liimnar den tjocka, 10-15 mm
linga, larven b<llden varefter slret snabbt liiks
(Ransjri 1976).

Insamlare (collectors. all Swedes)

ADR : Kjell Andel ADS = Paul Ardti; AGR = Ivar
Agrell: AMM : l. Ammitzboll: ANH : Hugo Anders-
son; ASK = Torsten Askaner: tsAV = Aryid Bergmanl
BNK = Per Brinckl BOH = C. H. Boheman: BRD :
l,ars Brundin: BSV = Svcn Bcrddn: BUR : Nils Bur-
rau; DAL = Richard Dahl; DAP = Per Dalenius; DBM
= A. G. Dahlboml DHM = G. Dahlstrom; EPH = P.
H. Enckel; FBF: B. F. Frics; FRH = Harald Fredin;
F'RL = K.-H. Forsslund I GNI- = f)aniel Gaunitz; GZB
= C. B. Gaunitz: HOB = Bjiirn Holm; HYO = Bjcirn
Hyltdn-Cavallius; LDN = B..O. Landin; LFQ : Jan
Ldfqvist: MAL - Ren6 Malaisc; NST = Fritjof Nord-
strdm; NYH : Tord N!,holml PET = Bjorn Pete6en:
PIP : Per Inge Persson; RDll = Gustaf Rudebeck:
RNG : Oscar Ringdahl; RON = Helge Roseni ROT =
C. D. E. Roth: SVA = Statens Veterinermedicinska



Anstalt; SVN = Ingvar Svensson; THE = Thoressonl
THS = C. G. Thomson: TJB : Bo Tjeder; ULF = Staf-
fan Ulfstrand: WJN = Jan Wennhagcnl WGR : Einar
Wahlgren: WOS: K. G. Wingstrand; WLG : H. D. J.
Wallengren;zfi = J. W. Zetterstedt.

Eftersom aktucll kunskap om vera styngs fore-
komst iir sA ofullstandig, air fdrf tacksam for all in-
formation om iakttagelser och for material fdr be-
stamning, det galler siviil fullbildade flugor som
iigg och larver. Flugorna kan sdndas torra i sme as-
kar, iigg och larvcr diircmot helst i 80 % sprit (ut
spiidd T-spiit kan anvindas). Rrir med vitska kan
erhAllas pi begiiran.

Jag vill tacka Jan Chirico, SVA, Uppsala, for ma-
terial och information, Rov Danielsson, Ent Mus,
Lund, fdr lin ur museets samlingar och Teresa Mi-
restrOm och Birgit Kjellberg, Lund, for teknisk
hjalp.
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P g a ett missforstend av undertecknad vid den
slutliga namnkorrigeringen och uppstallningen av
fjiirilslistan fick en art ett felaktigr namn. Acroer-

cops imperialella (Zeller) skall istiilletvara A. hof-
manniella (Schleich). A. imperialella ar en egcn
art som inte alls patraffats i Sverige, dock iDan-
mark.

Lors Imby


