Cliorismia ardea
Blekbent vedstilettfluga
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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Diptera (tvåvingar), Familj: Therevidae (stilettflugor), Släkte:
Cliorismia, Art: Cliorismia ardea - blekbent vedstilettfluga (Fabricius, 1794) Synonymer:

Kännetecken
En slank fluga av typiskt stilettflugeform med långsträckt, konisk bakkropp och en kroppslängd på 9–11 mm. Färgen
på undersida, kroppssidor, höfter och lår är pudrade i silvergrått, men ovansidan av mellankroppen, och hos honan
även bakkroppen, är nästan svart. Ett fältkännetecken är att knän, skenben och fotleder är ljust brungula, vilket gett
arten sitt svenska namn. Arten skiljer sig från andra svenska stilettflugor genom de brungula knäna, samt att ansiktet
saknar hår och att de långsträckta antennernas tredje segment är lika långt som de två första tillsammans. Hanen kan
skiljas från den närstående och mer storväxta Cliorismia rustica som finns längre söderut på att aedeagus är kort och
enkelt nedböjd och inte lång och S-böjd, honorna kan svårligen skiljas. Arten bör dock insamlas för säker bestämning
med t.ex. Meen (2005).

Utbredning och status
Sporadiska fynd av arten är kända från västra Gotland, gjorda från 1800-talet fram till 2012. Förutom från Gotland
har arten även uppgivits från Skåne (Lyneborg 1965). Något belägg för detta har dock inte påträffats i svenska
samlingar. Han anger även förekomst i södra England, vilket dock visar sig vara den närstående arten C. rustica
(Stubbs & Drake 2001). Blekbent stilettfluga är även är känd genom några få fynd från Danmark, Finland och S:t
Petersburgs-området. I övrigt har arten en spridd förekomst från Frankrike, Belgien och Holland till södra delen av
europeiska Ryssland och Kaukasus samt söderut till Israel (i närheten av Döda Havet). Artens tidigare oklara
taxonomi gör att man får ta utbredningsuppgifterna i litteraturen med en viss försiktighet. Det faktum att den inte
påträffats i landet på mer än 80 år kan betyda att den redan har dött ut hos oss, men något systematiskt eftersök är
inte genomfört så det finns troligen fortfarande chans att återfinna den på Gotland.

Ekologi
Inga närmare uppgifter föreligger från Sverige om artens habitatval eller andra ekologiska förhållanden.
Sammanblandningen med C. rustica gör att habitatuppgifter mm ej är tillförlitliga. Denna art är känd från sandiga
flodstränder med skuggande alsnår. Fynduppgifter av C. ardea från Holland indikerar även fuktig, halvskuggad mark
med träd eller buskage som biotop för arten. Trots att namnet anger att arten (larven) är associerad med ved som
substrat är det tveksamt om detta faktiskt utnyttjas. Det verkar mer sannolikt att larven lever som rovdjur i
sparsamt bevuxen fuktig sand. I Danmark anges en ganska lång flygtid från mitten av juni till mitten av augusti, i
Holland ända till början av september.

Hot
Eftersom biologin hos arten är nästan helt okänd kan man i dagsläget inte precisera vad eventuella hot för arten
består i. Den begränsade kända utbredningen i landet kan utgöra en risk för slumpmässigt utdöende.

Åtgärder
Det är angeläget att återfinna arten för att kunna om möjligt förbättra kunskapen om dess biologi och biotopkrav och
därmed förbättra chanserna till överlevnad i landet.
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Övrigt
Arten har tidigare under namnet Psilocephala confinis Fallén varit sammanblandad med Cliorisima rustica Panzer,
De två närstående arterna C. rustica och C. ardea är inte separerade i den allmänt använda Lyneborg (1965) –
hangenitaliebilden för C. ardea är identisk med bilden av C. rustica Oldroyd (1969).
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