Ingemar Struwe

Svenska flugporträtt. 2.
MYOPA BUCCATA L., VITKIND AD STEKELFLUGA.
Flugorna är en mycket mångformig insektsgrupp, såväl till utseende som till levnadssätt. 1 en serie små personliga porträtt
vill jag försöka presentera en del av de på ett eller annat sätt märkliga djur som gjort intryck på mig. I själva verket
påbörjades denna serie med nr 1 för många år sedan.

Det händer regelmässigt varje vår eller försommar att jag bland blombesökande steklar och
"normala" flugor möter denna säreget vackra och fula fluga. Den hör till familjen
stekelflugor, Conopidae; bara namnet antyder ju att den har något speciellt och avvikande i
sitt utseende. Många arter i denna familj har en slående likhet med solitära getingar men
denna blankbruna drygt centimeterstora fluga med fläckiga vingar liknar inget annat. Den
krökta, inåtböjda bakkroppen når med sin spets långt fram på buken, men ändå är det ansiktet
som fascinerar mest. Stora vita kindpåsar hänger ned på huvudets sidor och kantas av ett stort
vitt skägg - som en skepparkrans. Linné såg också de märkliga kinderna och gav flugan namn
efter dem. På de vita kinderna finns några stora bruna fräknar. Stora ögon ovanför detta vita
ansikte och en gapande "mun" bildad av den hängande knävinklade sugsnabeln ger
frontalporträttet av huvudet ett förvånat utseende. Med sina kraftiga ben och sin hopkrupna,
krökta kroppsform ser den ut som en katt som skjuter rygg men samtidigt är färdig till språng.
Levnadssättet är inte mindre spännande. Stekelflugor är parasiter på imagines av vilda bin
eller getingar, detta gäller även Myopa buccata som också angriper humlor. Larverna lever
som interna parasiter i steklarna och även förpuppningen sker inne i värddjuret vars abdomen
nästan helt fylls ut av puppan. Puppan övervintrar i värddjuret och kläcks nästa vår. Honornas
äggläggning på värdarna går våldsamt till, den sker i luften i bästa vilda-västern-stil där hon
flyger ikapp biet eller humlan och i en blixtsnabb luftbrottning placerar sitt ägg på värden.
Så snegla efter Myopa buccata bland häggblommorna i vår när du lutar dig fram mot dem för
att njuta av doften.
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