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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Hymenoptera (steklar), Familj: Vespidae (getingar), Släkte:
Stenodynerus (smalgetingar), Art: Stenodynerus bluethgeni - alvargeting van der Vecht, 1971 Synonymer:
Stenodynerus blüthgeni

Kännetecken
Längd hona 7–8 mm, hane 6–8 mm. Kroppen är svart med ett elfenbensvitt tvärband på bakre delen av bakkroppens
ryggplåt 1 och 2. Vingplåtarna är övervägande vita. Den bästa skiljekaraktären mot tallsmalgeting Stenodynerus
dentisquama är den påtagligt tätare punkturen på ryggplåt 2. En annan skillnad är att framryggens framhörn hos
alvarsmalgeting bildar en tydlig vinkel, medan de är rundade hos tallsmalgeting S. dentisquama. Hanen har fler ljusa
färgelement än honan; både munskölden och antennskaftens undersida är övervägande ljusa.

Utbredning och status
Alvarsmalgeting är känd från flera lokaler på olika delar av Öland och Gotland, men arten saknas i övriga Norden. Den
förekommer närmast i Holland och centrala Tyskland. Dess totala utbredningsområde sträcker sig från Atlantkusten
vid Holland genom Central- och Sydeuropa österut via Cypern genom Turkiet och Ryssland till Iran.

Ekologi
Alvarsmalgeting förekommer på öppna kulturmarker; både på stenbundna alvarmarker och på betad
torrängsvegetation. Det finns inga närmare uppgifter om artens val av boplats, men den antas utnyttja hålrum i
växtstänglar eller död ved för bobyggnad. En gammal uppgift (Maréchal 1949, Peeters m.fl. 2004) om att larver av
stävmalar (Gelechiidae) har tagits som byte av tallsmalgeting S. dentisquama avser sannolikt egentligen
alvarsmalgeting. De svenska fynden är alla från juni och juli. Inga uppgifter om parasitering av arten finns.

Hot
Eftersom levnadssättet inte är känt i detalj måste hotbilden beskrivas översiktligt och med viss försiktighet.
Igenväxning och förtätning av småskaliga och halvöppna betespräglade landskap har troligen under senare halvan av
1900-talet medfört ett hot mot de svenska förekomsterna av alvarsmalgeting. Men sedan 1990-talet har även ett
alltför ensartat och hårt bete under vegetationsperioden i kombination med överdriven röjning av busk- och
vedvegetation i lämpliga områden blivit ett allvarligt hot.

Åtgärder
Alvarsmalgetingen bör eftersökas och dess levnadssätt och habitatkrav bör studeras i områden som ansluter till de
senast kända svenska förekomsterna. På lokaler där arten påträffas bör därefter en artvis anpassad skötsel införas.
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Övrigt
Alvarsmalgetingen var i äldre litteratur länge missförstådd och blandades före 1971 ihop med den närstående
tallsmalgetingen Stenodynerus dentisquama.
Etymologi: bluethgeni = efter den tyske entomologen Paul Blüthgen (1880–1967).
Uttal: [Stenodynérus blýtgeni].
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