Mimikry, skyddande likhet och lite larv
Ju mer jag ägnar mig åt insekter, desto mer upptäcker jag att det är mycket som inte är vad det ser ut att
vara vid första anblicken. Inte bara utseende som färg,
form och mönster förvillar, utan även beteenden och
till och med ljud många gånger.
Vi som känner blomflugorna vet hur väl de kan se
ut som humlor, bin, getingar och andra steklar. De är
bara ett exempel av många.
Jag ser parasitflugor (Cylindromyia) med röd bakkropp gå runt och vifta på bakkroppen på samma vis
som vissa steklar gör som har samma färgsättning. De
är inte direkt lika men beteendet och färgsammansättningen är. Eftersom jag bara har sett hanar göra så,
kanske det är ett sätt att locka honor. Eller så är det
bara ett sätt att vifta med sin varningsfärg.
I min hage i skogsgläntan flyger och springer en
blomfluga runt bland blåhallonrevor på precis samma
vis som en likadan stekel. Samma storlek, samma färger, samma kroppsform, till och med benen hålls på
samma vis, och jag måste alltid titta två gånger för att
veta vilken av de två jag ser.
Jag är med i en facebookgrupp där en medlem,
Henrik Larsson, en dag i somras visade en bild på en
snabelsvärmarlarv som var infekterad av parasitflugeägg. Det tyckte jag verkade spännande, så jag rusade
ut för att även jag finna en svärmarlarv med påklistrade parasitflugeägg. Faktiskt fann jag ganska snart en
brunsprötad skymningssvärmarlarv i trädgården. Den
var dessutom alldeles full av äggliknande vita fläckar
och prickar i olika storlekar. Givetvis såg jag att de flesta fläckarna hörde till färgsättningen, men gjorde verkligen alla det? För att få ett säkert svar på den frågan
var jag tvungen att ta in larven under luppen! Svaret var
negativt, och jag började fundera.
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Parasitflugelarver kan bete sig lite olika beroende på
art. En del föredrar att vara ensam inne i sitt matpaket
medan andra tycker att det är okej att dela restaurang
med likasinnade. De som inte gillar sällskap slåss på liv
och död tills bara en är kvar.
Parasitflugor finns också i olika storlekar från jättar
på uppemot 15 - 20 mm till små pytte på bara några
millimeters storlek. By the way, flugor mäter man från
nos till bak, inte bredden mellan vingarna som man gör
med fjärilar.
Så, denna svärmarlarv som såg ut att vara infekterad
av parasitflugeägg i alla storlekar från några få jättestora
till lite fler i mellanstorlek och sedan mängder i de mindre modellerna, såg den ut så för att lura parasitflugorna? Den lurade mig, så varför inte också flugorna?
De stora flugor vars larver vill vara ensamma och
måste kämpa om utrymmet, såg att förutsättningarna
att vinna var små. Det fanns inte bara många konkurrenter utan konkurrenterna hade dessutom försprång.
De mindre flugorna som inte motsäger sig sällskap,
såg ändå att restaurangen var fullsatt, ja kanske till och
med överfull. Här kommer maten att ta slut för fort.
Inte vet jag, jag bara tänker. Jag vet också att den
brunsprötade skymninssvärmarlarven inte är förskonad
från parasitflugor. Men när jag tittar på de foton jag
själv har tagit av dessa larver, så är de mycket variabla.
Inte bara i färg utan även i antalet äggliknande ”fläckar
och prickar”. De stora fläckarna finns alltid fast de varierar lite i färg och form medan de minsta kan saknas
helt. Kanske klarar sig larver med många fläckar bättre
från parasitflugeangrepp än vad dess ickeprickiga kamrater gör?
Ann-Marie Björn
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