
Ent. Tidskr. 119 (1998) Notis/Short note

Sarcophaga nigriventris Meigen - en fiir Sverige ny
kiittfluga

lSarcophaga nigriventris Meigen - a flesh-fly new to the Swedish fauna (Diptera:
Sarcophagidae)l

MIKAEL SORENSSON

De minga fina volymer som utkommit i den
grcina serien av Fauna Entomologica Scandina-
vica utgcir icke blott en fcirsvarlig informations-
bank fcir den behcivande faunisten. De eir dven
liickra aptitretare som kan fi den mest hird-
hudade fackentomolog att vekna och med dcids-
ftjrakt kasta sig ut i myllret av okdnda smakryp.
Ett charmant exempel dr volymen om k6tt-
flugorna (volym l9). Fiirfattare iir Thomas Pape,

sedan nigra i,r verksam vid Riksmuseum i Stock-
holm. Niir man ldser hans text och tar del av be-
stdmningstabeller, faunistiska data och talrika
illustrationer sl6s man av ett par saker.

Fcirst och frdmst tycks kdttflugorna vara en
morfologiskt och till det yttre miirkligt homogen
grupp, men med kontrasterande stor och aldrig
sinande variation i de banliga genitaliernas ut-
seende, nigot som fcirfattaren tagit fasta pi och
illustrerat pi ett instruktivt siitt. Detta mtijligg<ir
en bide sdker och snabb identifiering av annars

kniviga problemarter. F<ir det andra tycks kun-
skapen om minga arters utbredning i virt land,
trots iterkommande epitet som "vanlig", vara
hrigst fragmentarisk, vilket stora utbrednings-
luckor i katalogdelen skvallrar om. Detta kan fdr-
klaras med att innan Thomas Papes bok kom ut
(1987) var en siiker artidentifiering endast frir-
behflllen specialisten. Diirmed samlades och upp-
miirksammades kdttflugor endast av nigra ffl.
Med det nya verktyget finns nu mtijlighet att pi
egen hand kryssa siikert mellan minorna, vilket
borde locka till tikade insamlingar.

Sporrad av det vdnliga gensvar som mina fcir-
sta famlande bestdmningsfors6k framkallade hos

niimnda fcirfattare, har jag under senare 6.'rs ex-
kursioner tillvaratagit de kdttflugor som kommit
i min viig. Det har resulterat b6de i nigra intres-

santare artfynd och en pispiidning bland land-
skapsprickarna. Frir en av dessa arter vill jag
redogrira niirmare hiir.

Under en exkursion till Liiderup Strandbad i
sydcistra Skflne (markerat med pil i kartan nedan)
i btirjan av augusti 1998 uppmiirksammade jag
nigra exemplar av en relativt liten krittfluga som
satt i blommorna av en flockblomstrig rirt som
viixte ndra foten av de 6ppna torrbackarna mot
havet. En hane fanns med i materialet och exami-
nering av de hanliga genitalierna enligt Pape
(1987) pekade entydigt pi Pierretia nigriventris
(Meigen), i Norden tidigare endast kiind frin
Danmark, bl.a. frin det niirbeliigna Bornholm.
Vid kontroll kunde Thomas Pape senare verifiera
bestiimningen och samtidigt pipeka att Pierretia
m.fl. ndrst6ende sliikten uppgitt i sliiktet Sarco-
phaga. Sporrad av fyndet fdrscikte jag dagen
efter iterfinna arten och lyckades civer fcirvdntan.
Den visade sig fcirekomma ganska allmdnt inom
fleickvisa omriden i de solexponerade torr-
backarna. Ofta sigs den sittande i olika slags
blommor, t.ex. r6lleka, flockfibbla och i umbella-
ter, tillsammans med andra kOttflugearter, exem-
pelvis de allmiinna och vitt spridda Sarcophaga
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haemorrhoa Meigen, S. vagans Meigen och S.

variegata (Scopoli). Den 9-10 augusti samma er
konstaterades arten vara frekvent eiven i torr-
backarna vid Kiseberga och Hammar nigon mil
liingre viisterut liings kusten. Vid senare genom-
ging av obestdmt material frin Lriderup Strand-
bad fann Thomas Pape attjag tagit arten redan i
maj 1993.

Sarcophaga nigriventris iir tidigare i Norden
endast kiind frin Danmark. Det iir generellt en
ganska vanlig art med i Nordafrika och Europa
vid utbredning som strdcker sig lingt in i Ryss-
land bort mot ryska Fjiirran Ostern (Pape 1996).

De drtrika torrbackarna ldngs Hammars
backar dr sedan gammalt kiinda fcir sin exklusiva
insektsfauna, och kanske skall iiven S. nigri-
ventris riiknas till gruppen av arter med till syd-
cistra Skflne inskr[nkt utbredning. Enligt Pape
(1987) parasiterar S. nigriventris bide land-
levande storsndckor (Helicidae) och stdrre in-
sekter. Flera tiinkbara viirdgrupper finns allts6,
men mcijligen iir det den i lciderupsbackarna ut-
bredda kalksniickan (Candidula intersecta) som
utgdr larvens friimsta ndringsresurs. Denna
snacka iir relativt nyinvandrad och har einnu si
liinge en mycket begriinsad utbredning i landet.
Bide kalksniickan och S. nigriventris iir kdnda
frin det relativt ndrbekigna Bornholm. Kanske
iir diirfdr S. nigriventris ocksi en nyinvandrad
an, pi vag aft expandera i takt med snackans
framryckning liings backarna. Artens nutida
frekvens och frinvaro av tidigare fynd i landet
talar eventuellt frir det. Fortsatta insamlingar fir
visa om sA ar fallet.
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Tack
Utciver kontrollbestiimning av S. nigrivenrrrs och
andra arter hade Thomas Pape viinligheten att gi i
genom och identifiera det mesta av mitt obestlimda
ktittflugematerial, inalles ca 270 exemplar, vilket han
hjiirtligt tackas f<ir.
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Summary
The flesh-fly Sarcophaganigriventris Meigen is
recorded from Sweden for the first time. It was
found abundantly in xeric, open hills of grass-
land close to the Baltic sea in the southeast of the
province of Skflne, southernmost Sweden.
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