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The hoverfly Pelecocera (Chaemasyrphus) lusitanica (Mik, 1898) has hitherto only been 
known in sweden from a few small areas on the Baltic islands Gotland, Gotska sandön 
and Öland. The known localities consist of natural pine forests in coastal sand dunes with 
patches of Calluna- heath, a today scarce and rapidly diminishing habitat within the species 
known distribution range. in 2011 several populations were discovered in the mainland 
provinces of småland and Västergötland. These are the first records of the species on 
the scandinavian Peninsula. The new observations show that P. lusitanica also appears 
locally abundant within the vast glacifluvial deposit that reaches throughout the western 
and central parts of the County of Jönköping. it is also apparent that the species is using 
anthropogenic structures such as military exercise fields, sandpits and sandy road verges 
as an alternate habitat, enabling it to linger on in areas where its natural environment no 
longer exists. Due to its small size the species is probably overlooked, but it can easily be 
detected by sweep-netting on flowering heather in potential habitats.
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det något överraskande att under sensommaren 
2011 upptäcka flera nya populationer i småland 
och Västergötland. Det visade sig att arten var 
utbredd och lokalt talrik inom det stora stråk av 
isälvsavlagringar som sträcker sig i ett område 
sydväst om Vättern ner igenom Jönköpings län 
(Fig. 2). Metoden att finna dem var helt enkelt 
slaghåving med en fjärilshåv på blommande 
ljung i sandmiljöer 

Identifiering och uppträdande
Pelecocera lusitanica tillhör ett småväxt blom-
flugesläkte (4-8 mm) med fyra svenska arter 
som är mer eller mindre kopplade till hedartade 
tallmiljöer. Två av arterna, Pelecocera cale-
donica Collin, 1940 och P. scaevoides (Fallén, 
1817), tycks ha en företrädesvis nordlig utbred-
ning i landet, medan P. lusitanica och P. tricincta 
Meigen, 1822 enligt den aktuella fyndbilden 

Inledning
Dynöronblomflugan Pelecocera (Chaemasyr-
phus) lusitanica (Fig. 1) rapporterades som ny 
för sverige så sent som 1989 (sörensson 1989). 
arten har i sverige allt sedan dess ansetts vara 
en exklusiv art knuten till miljöer med aktiva 
kustnära sanddyner i klimatmässigt gynns-
amma områden. kända aktuella förekomster 
av dynöronblomfluga finns endast på Gotska 
sandön och Fårö där den flyger i anslutning till 
de yttre sanddynerna i områden med ljungheds-
fragment och glest stående tallar Pinus sylvestris 
(sörensson 1989, Bartsch 1998, Bartsch m. fl. 
2009). Ett enstaka äldre fynd, som uppmärksam-
mades först genom fynden på Gotland, föreligger 
också från Böda sand på Öland där arten noter-
ades 1953. spridda noteringar finns från stora 
delar av Europa men arten anses överallt vara 
sällsynt. Mot bakgrund av denna information var 
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är knutna till mer sydliga breddgrader. i fält 
påminner Pelecocera s. lat. om släktena Mela-
nostoma eller Platycheirus, men har till skillnad 
från dessa sedd i profil ett kraftigt framskju-
tet munparti och ett påtagligt större tredje an-
tennsegment (Bartsch m.fl. 2009). Pelecocera 
lusitanica tillhör tillsammans med P. caledon-
ica och P. scaevoides undersläktet Chamaesyr-
phus där antennborstet (arista) vanligtvis sitter 
placerat på tredje antennsegmentets ovansida. 
artutmärkande är att sidoplåten bakom främre 
andnings-öppningen (främre anepisternum) är 
försedd med långa vita hår (Fig. 3). Från den 
snarlika P. caledonica  skiljs P. lusitanica des-
sutom på att det halvmånformade området ovan 
antennfästet (lunula) är tydligt pudrat på samma 
sätt som resterande delar av ansiktet hos bägge 
könen, medan det hos den förstnämnda arten är 
opudrat och starkt glänsande (Fig. 4). Ekologin 
är till stor del okänd. Dynöronblomflugan an-

Figur 1. Pelecocera lusitanica, hane på blommande ljung 
Calluna vulgaris. Skillingaryds skjutfält 2011-08-03.
Pelecocera lusitanica, male on flowering heather Calluna 
vulgaris. Skillingaryd military shooting range 2011-08-03.

Figur 2. Utbredning i Sverige för dynöronblomfluga. Ofyllda 
cirklar är nya fynd presenterade i denna artikel, fyllda cirk-
lar betecknar tidigare kända lokaler (2000-) och stjärnor 
betecknar äldre fyndlokaler (-1960).
Known distribution for Pelecocera lusitanica in Sweden. 
Open circles are observations presented in this article, filled 
black circles are previously known localities from 2000 and 
onwards (2000-) whereas stars are older records (-1960).

a b

Figur 3. Behåring på mellankroppens sidor, dorsal vy – a) 
Pelecocera caledonica utan hår, – b) P. lusitanica, med ty-
dlig lång vit behåring på främre anepisternum.
Hairs on thoracic side, dorsal view: – a) Pelecocera cale-
donica without hairs, – b) P. lusitanica with long white hairs 
on anterior anepisternum.

a b

Figur 4. – a) Pelecocera caledonica: utan pudring på lunula, 
– b) P. lusitanica med tydligt pudrad lunula.
– a) Pelecocera caledonica with undusted lunula, – b) P. 
lusitanica with dusted lunula.
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tas vara fytofag (speight 2010) eller möjligt-
vis rovlevande på bladlöss eller andra smådjur 
(Bartsch m.fl. 2009, van Veen 2004, Torp 1994, 
van de Meutter m.fl. 2010). Fältobservationer 
pekar på att arten är knuten till miljöer med 
glest stående ljungplantor omgivna av öppen 
finsand, företrädesvis i kustnära dynområden. 
larven är, liksom för övriga arter i släktet, ännu 
obeskriven.

Fyndlokalerna 
De båda småländska fyndlokalerna (Tabell 1) 
består av större markstörda områden vid syd-
länta bryn med ett glest trädskikt av tall. Den 
ena av lokalerna är belägen i den södra delen 
av skillingaryds skjutfält i Vaggeryds kommun 
(Fig. 5). området är välkänt bland entomologer 
och i synnerhet gaddstekelfaunan hyser flera 
anmärkningsvärda artförekomster (abenius 
2006, egna obs.). Vegetationstypen på fynd-
platsen (och den övriga heden) domineras av 
ljung Calluna vulgaris med sparsamma inslag 

av olika örter som t.ex. bockrot Pimpinella saxi-
fraga, liten blåklocka Campanula rotundifolia, 
rölleka Alchemilla millefolium och monke Ja-
sione montana. Jordarten består av finsand, som 
åtminstone i delar av området utgörs av fos-
sila sanddyner (andersson & appelqvist 1987). 
samtliga observerade individer slaghåvades 
från ljungbestånd i direkt anslutning till några 
äldre tallar. Den andra småländska fyndlokalen, 
som även den ligger i Vaggeryds kommun drygt 
en mil norr om skillingaryds skjutfält, består av 
ett mindre industriområde gränsande till en trav-
bana. området ytschaktades för ca tio år sedan 
och den öppna sandytan som därvid skapades 
har sedan dess blivit glest bevuxen med ljung 
och fårsvingel Festuca ovina. 

i Västergötland utgörs fyndlokalerna primärt 
av sandiga körvägar genom ljungdominerad tall-
skog i den norra delen av habo kommun sydväst 
om Vättern (Fig. 6, 7). En mer isolerad lokal är 
belägen i en sandtäkt vid Dykärrsmo (Brogård 
sand) i den södra delen av kommunen (Tabell 

Figur 5. Skillingaryds skjutfält, södra delen av heden. Dynöronblomfluga uppträdde talrikt på blommande ljung kring tallarna 
i den övre delen av bilden.
Skillingaryd military shooting range, southern part of the heath. Pelecocera lusitanica was common on flowering heather 
close to the pines in the upper part of the picture. 
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1). Tre av fyndplatserna (Bockagölarna, Röd-
sjön och svedmon) ligger relativt väl samlade 
inom hökensås naturreservat och ingår troligen 
i en större sammanhängande metapopulation. 
Vegetationsskiktet på lokalerna i Västergötland 
påminner mycket om de småländska fynd-lo-
kalerna men där växer förutom ljung också lin-
gon Vaccinium vitis-idaea och kråkbär Empe-
trum nigrum. En intressant observation var att 
arten endast uppträdde längs vägsträckningar 
eller i områden med finsand och saknades när 
jordarten övergick i grus eller grövre fraktioner. 
Noterbart är också att P. lusitanica på lokalen 
vid Baskarp flög tillsammans med släktingar-
na P. tricincta och P. scaevoides och på en av 

hökensåslokalerna (Bockagölarna) tillsammans 
med P. caledonica. samtliga nordeuropeiska ar-
ter inom släktet förekommer alltså tillsammans 
i området i den norra delen av habo kommun.  

Övriga ekologiska observationer
Fyndlokalernas blomflugefauna är ge-
nomgående relativt art- och individfattig. Detta 
indikerar att dynöronblomflugan, åtminstone 
på dessa lokaler, bebor ett för blomflugor något 
ovanligt habitat vilket kan ha bidragit till för-
biseendet. arten och/eller dess potentiella 
bytesdjur är troligen också värmekrävande då 
P. lusitanica endast gick att påvisa i anslutning 
till vindskyddade sydlänta bryn och vägskärn-

Figur 6. Hökensås, norr om Bockagölarna. Fyndlokal för 
Pelecocera lusitanica. På denna lokal uppträdde även 
systerarten silveröronblomfluga Pelecocera caledonica 
fåtaligt. Vägen används sommartid bland annat för träning 
av travhästar och draghundar.
Hökensås, north of Bockagölarna. Locality for Pelecocera 
lusitanica. On the locality P. lusitanica coexists with its rare 
sibling species Pelecocera caledonica. The summertime 
usage of the road includes training with racetrack horses 
and sled dogs.

Figur 7. Baskarp sand. Fyndlokal för Pelecocera lusitanica. 
Arten uppträdde allmänt på blommande ljung längs en     
underhållsväg i kanten av täkten.
Baskarp. Locality för Pelecocera lusitanica. The species 
was commonly observed on flowering heather along a 
sandy maintenance road at the edge of the sand pit.
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ingar. På samtliga fyndlokaler i småland och 
Västergötland växte tallar och ljungplantor i 
kanten av sydvända överhäng eller mindre ero-
sionshak varvid rötterna delvis var exponerade. 
Detta kan vara en ren tillfällighet, men om arten 
är beroende av blottlagda tall- eller ljungröt-
ter kan det också vara en förklaring till varför 
arten endast förekommer i anslutning till kon-
tinuerligt kraftigt ytstörda områden eller aktiva 
dynmiljöer. Bland följearterna på lokalerna i 
småland och Västergötland noteras i synnerhet 
det rödlistade silversandbiet Andrena argentata, 
en art som åtminstone i Götaland ofta födosöker 
på ljung och dessutom behöver blottad finsand 
för sin bobyggnad. silversandbiet noterades på 
fem av de sju lokalerna för P. lusitanica och kan 
därför eventuellt indikera miljöer lämpliga för 
dynöronblomfluga. 

Slutord
Dynöronblomflugan är för närvarande listad 
som starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan 
(Gärdenfors 2010). Bedömningen baseras på 
artens begränsade förekomstområde som hitin-
tills alltså endast omfattat norra Öland, Gotska 
sandön och delar av Fårö. Denna undersökning 
visar dock tydligt att arten, i likhet med många 
andra sandmarksknutna insekter, även förekom-
mer i antropogena miljöer som vägskärningar, 
militära skjutfält och sandtäkter. Metoden att 
”slaghåva” med fjärilshåv i blommande ljung-
bestånd i anslutning till markstörda områden 
på lokaler med finsand under augusti har visat 
sig vara mycket effektiv för att finna arten och 
dess sällan påvisade släktingar. Riktat eftersök i 
markstörda, ljungdominerade tallmiljöer utifrån 
den nya kunskap som presenteras här borde kun-
na medföra att fler lokaler hittas på fastlandet. 

Tack
Tack till Magnus stenmark, Fredrik Östrand och 
Mats Jonsell som lämnade värdefulla synpunkter på 
artikeln. 
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Tabell 1. Fyndlokalerna för dynöronblomfluga i Småland och Västergötland 2011. 
Localities for Pelecocera lusitanica in Småland and Västergötland 2011.
Lokal, landskap/ Datum/ Miljötyp/ Antal noterade individer
Locality, province  Date  Habitat  No of individuals
Skillingaryds skjutfält, Tofteryd f:s, Sm 2011-08-01 -03  Militärt skjutfält/Military shooting range 16 ♂
Vaggeryds travbana, Byarum f:s, Sm 2011-08-23 Travbana, industriområde/ Horse racetrack, industrial area 2 ♀, 1 ♂
Baskarp sand, Gustav Adolf f:s, Vg 2011-08-08 Sandtäkt, sandig väg/Sandpit, sandy road 12 ♀, 19 ♂ 
Bockagölarna, Brandstorp f:s, Vg 2011-08-08 Sandig väg/Sandy road 3♀, 2 ♂
Rödsjön, Brandstorp f:s, Vg 2011-08-09 Sandig väg/Sandy road 2 ♀
Svedmon, Brandstorp f:s, Vg 2011-08-09 Sandig väg/Sandy road 1 ♀
Dykärrsmo, Habo f:s, Vg 2011-08-11 Sandtäkt/Sandpit 2 ♀


