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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Diptera (tvåvingar), Familj: Syrphidae (blomflugor), Släkte:
Pocota, Art: Pocota personata - jordhumlefluga (Harris, 1780) Synonymer: jordhumelblomfluga,
jordhumleblomfluga

Kännetecken
En stor, hårig art som liknar en jordhumla genom att kroppens täta behåring har ungefär samma färgkombination.
Påträffas mest på blommande hagtorn, där den besöker blommor tillsammans med liknande humlor. Då är den
mörka vingfläcken ett bra kännetecken för arten.
Längd 13-16 mm. Huvud relativt litet; uppifrån sett smalare än ryggskölden. Ansikte kort och nästan helt svart; utan
ansiktsbuckla, men med kraftigt framskjutande främre munkant. Ryggsköld med tät behåring som i ungefär främre
halvan är gulaktig, i bakre delen (liksom på skutellen) svart och något längre. Bakkroppen är bred och något mindre
täthårig. Behåringen på första och andra tergiten är svart. Från tredje tergiten och bakåt kan den antingen vara helt
orangegul eller övergå i vitt längst bak. Även mörkare partier kan förekomma. Precis som hos humlor kan de ljusa
partiernas omfattning och färgnyans variera avsevärt. Vingen har i mitten en kraftig, avlång mörk vingfläck som
sträcker sig från framkanten och bakåt. Baklåren är relativt smala. Benen varierar i färg från huvudsakligen gula till
övervägande mörka.

Utbredning och status
Jordhumlefluga förekommer i östra Sverige, från Skåne till Uppland. Den tycks ha ökat i antal från slutet av 1900talet. Från äldre tid finns endast fåtaliga fynd från Skåne, Östergötland och Uppland. Troligen har arten i viss mån
förbisetts, men tillgången på lämpligt substrat för larvens utveckling kan också ha varit sämre förr. Igenväxningen av
ängs- och hagmarker med framför allt asp och andra lövträd, i kombination med en högre andel lövträd i skogsbruket,
verkar gynna arten. I Danmark är arten en raritet. Totalt finns endast ett fåtal fynd från östra Själland, Lolland och
Falster, och endast tre fynd har gjorts efter 1950. I Norge har den påträffats en gång, sydväst om Oslofjorden 1998.
Arten är inte funnen i Finland, men med tanke på att den förekommer i Stockholms skärgård bör den kunna sprida sig
till Åland. I övriga Europa förekommer arten sällsynt söderut till Pyrenéerna och Alperna. Den förekommer dessutom
i södra Kaukasus.
Arten är funnen i ett stråk från Skåne upp till Uppland, men ej på Öland eller Gotland, inte heller längs Västkusten
norr om Skåne. Arten förekommer med andra ord utbrett, men det är inte så ofta som den uppmärksammas. Det är
osäkert om den ökat i antal eller om den tidigare varit förbisedd.

Ekologi
Jordhumlefluga är knuten till gammal gles lövskog - i Skåne och Danmark också parker och alléer - med ihåliga och
multnande träd. Hanen söker av blommande hagtorn efter honor, för att sedan hastigt flyga iväg till nästa träd. Arten
är även för ett tränat öga svår att upptäcka, då den för det mesta verkar vistas högt uppe i träden. Den flyger i
Sverige från maj till mitten av juli och besöker blommor av kirskål Aegopodium podagraria, hägg Prunus padus och
hagtornar Crataegus spp., utomlands även rönn Sorbus aucuparia. Arten har hos oss kläckts ur, iakttagits och
insamlats vid samt hamnat i fällor uppställda i röthål i tysklönn Acer pseudoplatanus, hästkastanj Aesculus
hippocastanum, bok Fagus sylvatica, asp Populus tremula och ek Quercus robur. En nykläckt fluga hittades solande
på en asphögstubbe ca 1,5 m över marken. Man har även observerat honor som lagt ägg i större hål i bokar. Larven
har påträffats i multnande röthål i en levande bok, och även pupphöljen har hittats i ihåliga bokar. Utomlands har den
dessutom kläckts ur röthål i alm Ulmus glabra och ask Fraxinus excelsior. Larvutvecklingen är troligen flerårig och
sker i relativt högt belägna, blöta röthål i åldriga lövträd. Förpuppningen sker efter vintern.
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Hot
Avverkning av gamla och ihåliga lövträd.

Åtgärder
Lämna kvar gamla och ihåliga träd och låt dem multna i fred. Planera redan nu skötseln av för arten lämpliga områden
så att en obruten succession av hålträd tryggas även i framtiden.

Övrigt
Namngivning: Pocota personata ([Harris, 1780]). Originalbeskrivning: Musca personata. Expos. Eng. Ins.: 79.
Synonymer: Musca apiformis Schrank, 1781, Milesia apicata Meigen, 1822.
Etymologi: personata fem. av personatus = försedd med mask; persona (lat.) = mask; suffixet -atus (lat.).
Uttal: [Pokóta personáta]
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