Oxycera pygmaea
Svartryggig strömvapenfluga
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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Diptera (tvåvingar), Familj: Stratiomyidae (vapenflugor), Släkte:
Oxycera, Art: Oxycera pygmaea - svartryggig strömvapenfluga (Fallén, 1817) Synonymer:

Kännetecken
Den svartryggiga strömvapenflugan är relativt liten, 3–4 mm, samt mörkare än flera av dess fränder inom släktet.
Liksom hos övriga vapenflugor är bakkroppen förhållandevis bred och platt. Två bakåtriktade taggar på ryggen är
karaktäriska och har gett familjen dess namn. Oxycera pygmaea är som nämnts jämförelsevis mörk vilket framför
allt gäller hanen, honan är något ljusare samt har ett gult huvud. Benen är hos hannen svarta och hos honan mörka,
två karaktärer som används vid artbestämning, liksom avsaknaden av ett ljust band på honans rygg. Larverna är
avlånga och har 12 segment samt ett synligt men föga rörligt huvud. Artbestämning på larven görs utifrån utseendet
på den kitinösa plattan på det bakersta segmentet.

Utbredning och status
En sällsynt art som i äldre tid är känd från Skåne, Småland, Öland, Gotland, Östergötland och Jämtland (Östersund
1926). I modern tid finns dock endast ett par fynd på Öland (Torslunda 1968) och Gotland (Lojsta 1982).
Förekomsten i Jämtland antyder ett stort utbredningsområde i landet. Det totala utbredningsområdet utgörs av stora
delar av Västeuropa från Sverige och Danmark till Brittiska öarna och Medelhavsområdet. Östgränsen är västligaste
Ryssland, Polen, Tjeckien och Ungern. I Sverige är arten är måttligt eftersökt och därför är mörkertalet troligtvis
relativt stort. Kanske finns arten på ett flertal lokaler. Förekomsterna är dock sannolikt kraftigt fragmenterade.

Ekologi
Larverna uppges leva i klart och rörligt vatten. Åtminstone ett par av de kända svenska lokalerna kalkrikkärr. De
vuxna insekterna håller sig i närheten av larvernas uppväxtmiljö vilket gör att spridningsförmågan sannolikt är
begränsad.

Hot
Kalkkärr i södra delen av landet har till stor del eutrofierats eller växt igen, vilket medfört minskat habitat och
minskade populationer. Detta stöds också av fynddata.

Åtgärder
Skydda återstående kalkkärr. Öka kunskapen om vapenflugor i Sverige genom inventeringssatsningar.
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