Borstade och oborstade typer i flugornas värld
Av Anne-Marie Björn
Det handlar om den stora familjen Parasitflugor, Tachinidae, som innehåller en hel mängd
borstade typer - och en och annan oborstad.
En typisk parasitfluga är ungefär av en husflugas storlek, går i
färgskalan grått-svart och har fullt av styva borst på bakkroppen
som syns väl eftersom flugan håller vingarna brett isär.
Utmärkande för familjen Tachinidae, utöver borstigheten, är
stora iögonfallande vingfjäll samt en tydlig postskutell, en extra
valk som syns under den riktiga skutellen. Arterna inom familjen
skiftar i storlek från några få till närmare tjugo millimeter. De
kan vara relativt färggranna även om de inte är jämförbara med
blomflugorna. I övrigt kan de se ut lite hur som helst. Särskilt
bakkroppens form och hårighet varierar kraftigt inom olika
underfamiljer och arter.

I. Borstig bak av okänd sort.

Några arter är mycket vanliga och går knappast att undgå att
stöta på. Tachina fera är en sådan som man kan finna i de flesta
miljöer. Särskilt förtjust är den i flockblommiga växter där de
gärna suger nektar ihop med olika blomflugor. Den är lätt att
känna igen med sin typiska bakkroppsteckning, sin lite knubbiga
form, de typiska bakkroppsborsten och storleken (ca 15 mm).
Den som möter jätten i familjen, undgår inte att förundras!
Tachina grossa är riktigt stor (ofta närmare 2 cm), mycket rund
och lite krum, kolsvart med ljusbrunt huvud och mörkbruna
ögon, och kraftiga borst på den feta baken, en uppenbarelse som
väcker uppseende. Man ser den då och då under högsommaren
då den gärna äter nektar på bl.a. flockblommiga växter.

2. Tachina fera är en mycket vanlig gäst på allehanda
blommor.

Även de små Gymnosomaarterna väcker intresse.
Nyckelpigefluga kallas de ibland, eftersom de är små, runda och
trinda och har en brandgul bakkropp med svarta mönster som
ibland är prickar.
Några andra vanliga och vackra arter är den grönglänsande
Gymnocheta viridis som lätt kan misstas för en Lucilia-art
vid en snabb anblick innan man ser borstigheten, och den
långbenta Dexiosoma caninum i sin milda färgskala. G. viridis
finner man ofta redan tidigt på våren när den gärna sitter och
3. Dexiosoma caninum finner man ofta i skogsbrynens
vegetation under högsommaren.

5. Gymnosoma sp. Kallas ibland nyckelpigefluga.
Parasiterar bärfisar.

4 Gymnocheta viridis solar på trädstammar som tidigt vårtecken.
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solar på trädstammar. D. caninum är en högsommarart som är
vanlig i skogsbrynens vegetation. De lustigt cylinderformade
Cylindromyia arterna är heller inte ovanliga, man finner dem i
vegetationen eller på blommor av skilda slag.
I världen finns över 10 000 arter.. I Sverige finns över 400 arter
och är därmed vårt lands största flugfamilj följt av Syrphidae
och Muscidae. Familjen är uppdelad i fyra underfamiljer,
Exoristinae, Tachininae, Dexiinae och Phasiinae. Tillsammans
med Muscidae (hus-), Sarcophagidae (spy-), Calliphoridae (kött), Rhinophoridae (gråsugge-) och Oestridae (styngflugor) bildar
Tachinidae överfamiljen Oestroidea.
6. Cylindromyia sp. med cylinderformad bakkropp.

Namnet Parasitflugor kan väcka farhågor, men de vuxna flugorna
är oskyldiga förtärare av nektar, honungsdagg och ibland sav.
Varken som larver eller vuxna är de intresserade av människor
och våra göromål, inte av vår mat eller våra sopor, eller ens av
andra ryggradsdjur. Är man däremot fjärilslarv kan man ligga
illa till. Parasitflugornas larver lever som parasitoider inuti
andra insekters larver, främst fjärilslarver och skalbaggslarver.
Vissa arter utvecklas även i adulta insekter som skalbaggar
och skinnbaggar. Växtsteklar, tvestjärtar, andra fluglarver och
myror ingår också i menyn. Även spindlar, hopprätvingar,
enkelfotingar, gråsuggor, och skorpioner nämns som värddjur.
Olika arter Parasitflugor har olika tillvägagångssätt för hur deras
ägg läggs och hur larverna kommer in i värddjuret. Äggens och
äggledarnas utseende och konstruktion varierar, liksom flugornas
strategier och antalet ägg som läggs. Hos en del arter kläcks
äggen redan i samband med äggläggningen.

EXORISTIINAE Många är gråsvarta måttligt borstiga arter
som hör till de svåraste att artbestämma. Här finns arter som
lägger sina ägg direkt på eller i sina värddjur som kan varat.ex.
bladbaggar eller växtsteklar. Men man finner även arter med
motsatt strategi. T.ex. Gonia arterna som lätt känns igen på det
säregna utskjutande ansiktet och de små ögonen som ligger
brett isär, lägger tusentals mikroskopiskt små ägg på olika blad
i förhoppningen att någon hungrig larv ska äta komma förbi och
äta upp dem tillsammans med det goda bladet.

7. Gymnosoma sp. i parning.

8. Zophomyia temula.

TACHININAE I den här gruppen finns en del småflugor,
men framför allt de största, borstigaste och mest spektakulära,
t.ex. Tachina arterna. Dexiosoma canina och den vackert
grönglänsande Gyrnnocheta viridis hör hit. Flertalet parasiterar
olika fjärilslarver, mestadels nattfjärilar.
DEXIINAE innesluter arter vars ägg läggs på marken och de
nykläckta larverna gräver sig ner i jorden för att leta efter en
skalbaggsvärd (ollonborrar, jordlöpare, osv). Larverna kläcks i
samband med äggläggningen.
PHASIINAE här hör de flesta oborstade typer hemma, som
Gyrnnosomaarterna. Phasiinae nyttjar mestadels skinnbaggar
och flertalet lägger sina ägg inne i värddjuren genom en speciellt
konstruerad äggläggare som kan borra igenom värddjurets hud.
De lägger mellan 100 och 200 ägg.
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9. Flugan med gasmasken är hanen av Humlelik
pälsblomfluga, Criorhina ranunculi.

De Tachinidae som lägger sina ägg inne i
värddjuret lägger färre antal ägg än de vars
larver har svårare att finna ett värddjur. Då
kan det handla om upp till 10 000 ägg. En
del arter lägger sina ägg på värddjurens
näringsväxter där modem hoppas på att äggen
ska bli uppätna. Kläckningen aktiveras sedan
av offrets tarmsafter. Några lägger äggen i
närheten av värddjuren där äggen omedelbart
kläcks och de unga larverna själva hoppar på
ett förbipasserande offer. Ytterligare andra
arter lägger sina ägg utanpå värddjuret,
och då borrar larven själv in sig så fort den
kläckts. En del arter kan samsas med flera
larver i samma värddjur, även olika arter i
ett och samma offer, medan andra arter vill
vara själva och kämpar om utrymmet om det
behövs.
Parasitflugornas larver har tre stadier. Det
första stadiet kan se mycket olika ut hos
olika arter beroende på hur äggen läggs i
förhållande till värddjuret. Många gånger
visar larverna upp en större morfologisk
variation än de vuxna flugorna.
I första larvstadiet håller de antingen till
i ingångshålet eller i trakesystemet, eller
så befinner de sig fritt inne i kroppshålan.
Senast i andra stadiet ansluter de till
trakesystemet för att säkra sin syretillgång.
Vanligtvis är det hormoner hos offret som
triggar igång fluglarvens olika aktiviteter.
I det första stadiet händer det att de väntar
med sin vidare utveckling tills offret vuxit
till sig. Under tiden kan larven förflytta sig
mellan olika platser för att komma undan
värddjurets försök att tillintetgöra det via sitt
immunförsvar.

10. Pelatachina tibialis parasiterar nässelfj ärilarnas larver.

11 . Nowickia ferox som smycke på min hand.

I det första stadiet lever fluglarven på offrets
kroppsvätskor, ibland även tarminnehåll,
och lever mer som parasit än som parasitoid.
I andra larvstadiet förändras scenariot när
fluglarven blir glupskare och sätter igång
att växa snabbt. Som hastigast kan hela
processen genom de tre olika larvstadierna
gå på bara några få dagar, men mestadels tar 12. Eriothrix rufomaculatus gör min bekantskap.
utvecklingen några veckor. Senast i andra
stadiet startar en kamp på liv och död när
värddjurets immunförsvar på allvar angriper den främmande organismen. På fluglarvens förmåga att stå emot
angreppet hänger dess framgång. Det händer att värddjuret vinner och fluglarven dör.
I tredje larvstadiet äter larven inte längre selektivt utan tar för sig av allt som bjuds, varpå offret dör eller är
döende när flugan letar sig ut för att förpuppa sig. Oftast kravlar sig larverna ut och bort från offret för att
förpuppa sig, de gräver gärna ner sig i marken. Ett fåtal arter förpuppar sig inne i värddjuret.
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13. Potpourri av några olika Parasitflugor

Källor:
Myggor och flugor i färg, Anthon-Coulianos
Entomologisk Tidskrift 125 (2004)
Parasitflugor gör livet osäkert i insektsvärden. Ulf Gärdenfors.
http://www.sef.nu/download/entomologisk_tidskrift/et_2004/ET2004%2021-23.pdf
Tachinidae resources, James E. O'Hara
http://www.nadsdiptera.org/Tach/TachHome.html
Tachinidae: The "other" parasidoids.
https://elearning.unipd.it/scuolaamv /pi uginfile.php/34 794/mod_ resource/content/ 1/5 .1 %20Tachinidae%20
Diego%20Inclan. pdf
Key for central and northern European species ofTachinidae:
http://tachinidae.myspecies.info/sites/tachinidae.myspecies.info/files/Central%20European%20Key%20-%20
plus%20figures.pdf

Parasitflugor oväntat häftiga
Av Göran Liljeberg
Under åren 2005 - 2008 hade jag flera uppdrag från Artdatabanken att för Nationalnyckeln till Sveriges Flora
och Faunas räkning göra fotoillustrationer av några insektsfamiljer. Det gällde i huvudsak parasitflugor och
jordlöpare, men det blev även några bilder på långhomingar. Många artskiljande karaktärer hos parasitflugorna
syns bäst från profilbilder av flugornas huvuden, sade experterna och uppdraget blev just, att i första hand fota
profiler.
Parasitflugorna blev snabbt mina absoluta favoriter. Det var helt häpnadsväckande och oväntat att vid förstoring
få se den enorma variation i färg, form och strukturer som parasitflugor uppvisar. Arterna skiljer sig enormt
mycket åt, inte bara mellan familjerna utan även inom s~läkte. På denna sida och nästa visar jag upp ett
litet urval av de ca 350 Ibilder
som jag levererade till Artda anken. Ev. blir det fler bilder i nästa nummer, nästa
I
år.
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Gonia ornata

Campylocheta mariae
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Gymnocheta viridis

