Haematopota subcylindrica
Blekvingad regnbroms
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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Diptera (tvåvingar), Familj: Tabanidae (bromsar), Släkte:
Haematopota, Art: Haematopota subcylindrica - blekvingad regnbroms Pandellé, 1883 Synonymer:

Kännetecken
Släktet Haematopota (regnbromsar) utmärks av de fläckiga vingarna som hålls taklagda och parallella över kroppen i
vila. Blekvingad regnbroms är ljusgrå med svagt gråmarmorerade vingar. Från närbesläktade arter kan den skiljas ut
genom markeringarna på bakkroppen och även form och färg på antennernas första led, som är långsmal och gråaktig.
Arten är en av de större regnbromsarna i Europa, kroppslängd 9–12 mm.

Utbredning och status
I Sverige är arten är i Sverige känd från tre lokaler i Skåne, en på Öland (Halltorp) och en i Dalsland. Det finns sentida
fynd från flera av lokalerna. Arten är funnen i med enstaka fynd i England, men huvudutbredningen ligger i
Centraleuropa och österut mot Turkiet och Iran. Arten har sin nordligaste utbredning i Sydskandinavien.

Ekologi
I England är blekvingad regnbroms är framförallt funnen på betade ängar nära kusterna. I Centraleuropas inland
lever arten även utmed sjöar och floder. I Skåne så är arten funnen även funnen i inlandet på betesmarker. De vuxna
honorna suger blod från betande djur. Hanar av bromsar livnär sig generellt på nektar. Larven och puppan är
beskriven, och utvecklas antagligen i diken och vattensamlingar, vid kusterna gärna med bräckt vatten (England).
Larver av bromsar lever generellt som rovdjur i blöt jord och slam och betes-djurens tramp av marken bidrar
troligtvis till en bra livsmiljö för larverna. Arten är funnen från juni till september.

Hot
Arten är sannolikt under lång tid missgynnad av förändrad betesdrift, detta i kombination med minskat antal
småvatten i jordbrukslandskapet.

Åtgärder
Många arter är hotade pga av förändrat bete i jordbrukslandskapet och minskad mängd småvatten. Återställande av
hävdade marker skulle gynna flera hotade arter såväl som den blekvingade regnbromsen.
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