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Blålöpare (Carabus problematicus) som värddjur för 
parasitflugan Zaira cinerea (Tachinidae) i Sverige
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In the older collection of Carabidae in Gothenburg museum a specimen was located with 
a parasitoid species that had stuck while rearing out. It was a Carabus problematicus that 
was host for the tachinid fly Zaira cinerea. The fly is a parasitoid on large Carabidae and 
the finding confirmes yet another species of Carabus as possible host.
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Flugan lägger ägg på undersidan av jordlö-
parens bakkropp, äggen kläcks och larverna än-
trar värden. Därinne fäster de sig vid trakéerna 
(Mellini 1964). Efter att ha vuxit och övergått 
i nästa larvstadium övervintrar de tillsammans 
med skalbaggen. Värden dödas genom att tarm-
kanalen ödeläggs och några dygn senare kläcks 
pupporna (Nielsen 1909). De vuxna djuren tar 
sig ut via analregionen.

Alla larver når inte puppstadiet och en del av 
pupporna lyckas inte fullborda utvecklingen till 
imago, så det förekommer inre konkurrens om 
föda och plats. Pupporna är ungefär 7-11 mm 
stora, vilket är anledningen till att parasitflugan 
behöver stora värddjur (Ohwaki & Nakamura 
2010).

Blålöpare, C. problematicus är en lång natt-
levande jordlöpare (18-30 mm), som föredrar 
torra marker. Skalbaggen känns igen på den typ-
iska täckvingeskulpturen och metallskimret på 
halsskölden och täckvingarnas sidokanter (Lin-
droth 1961). Under dagen kan man finna den un-
der stockar, stenar och liknande skydd.

Släktet Carabus används i stor utsträckning 
av Z. cinerea, då många av dess arter uppfyller 
flugans krav. Blålöpare (C. problematicus), pur-
purlöpare (C. violaceus), läderlöpare (C. coria-

Under en genomgång av Hans J Ekebergs skal-
baggssamling från senare delen av 1800-talet, 
vilken finns på Göteborgs Naturhistoriska Mu-
seum, gjordes en märklig upptäckt. 

I jordlöparlådan från Göteborgstrakten satt 
en blålöpare (Carabus problematicus) med in-
nanmätet hängande ut ur bakkroppen. Men vid 
en närmare granskning visade det sig att ”innan-
mätet” var tre flughuvuden av arten Zaira cine-
rea, vilka stack ut ur skalbaggens bakkropp (Fig 
1). Zaira cinerea tillhör parasitflugorna (Tach-
inidae) och är parasitoid på vuxna jordlöpare 
(Belshaw 1993). Detta fenomen med nykläckta 
flugor som fastnat i värddjuret har observerats 
förut (Gärdenfors 2004) och ger ett säkert belägg 
för värdart.

Flugan parasiterar stora jordlöpare (>15 
mm) av släktet Carabus samt Pterostichus ni-
ger, men även arter inom släkterna Harpalus, 
Broscus, Zabrus och Amara är dokumenterade 
utomlands (Ohwaki & Nakamura 2010). Para-
sitflugan angriper de stora jordlöpararter som är 
mest frekvent förekommande i ett område. Den 
är sporadiskt förekommande och påverkar där-
för knappast jordlöparnas populationer. Nivån av 
parasitering på de olika arterna skiftar ofta mel-
lan olika biotoper. 
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ceus), trädgårdslöpare (C. hortensis) och stållö-
pare (C. glabratus), har snarlika levnadsmiljöer, 
samma födopreferenser, är nattlevande och re-
producerar sig på hösten. Alla förutom stållöpar-
en är kända för att parasiteras av flugan. Man bör 
anta att denna art också är en rimlig kandidat.

Parklöpare (C. nemoralis) är ytterliggare en 
värd för parasitflugan med undantaget att den 
reproducerar sig på vårkanten (Lindroth 1985). 
Här finns förutsättningar för generationsväxling 
av värddjur och en andra kull flugor under sam-
ma sommar.

 I Europa har Z. cinerea en generation per år 
(univoltin) medan det i Japan förekommer upp-
till 3 generationer (multivoltin) (Ohwaki and 
Nakamura 2010). Men flugan har en lång flygtid 
från juni till augusti i Europa och borde hinna 
med ytterligare en generation.

Larvutvecklingen hos många parasitflugor är 
kort (1 till 3 veckor). Hos Z. cinerea är utveck-
lingstiden inte känd i detalj, men det verkar som 
om larven under vissa omständigheter väljer att 
gå i diapaus, men i andra fall fullbordar sin ut-
veckling direkt. 
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Figur 1. Tre individer av parasitflugan Zaira cinerea som hade lite för bråttom ur sin värd.
Three specimens of the tachinid Zaira cinerea that stuck while rearing out form its host, the carabid Carabus problematicus.


