Acrosathe baltica
Baltisk sandstilettfluga
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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Diptera (tvåvingar), Familj: Therevidae (stilettflugor), Släkte:
Acrosathe, Art: Acrosathe baltica - baltisk sandstilettfluga Andersson, 1994 Synonymer:

Kännetecken
Baltisk sandstilettfluga är en ca 10 mm lång silvervit, relativt smal fluga med i övrigt för familjen typiskt
”stilettformad” bakkropp. Baltisk sandstilettfluga skiljer sig endast i detaljer från den i fält utseendemässigt nästan
identiska och allmän sandstilettfluga Acrosathe annulata. De kan dock skiljas på att den senare har ett till två borst på
mellanlårets undersida, medan dessa borst saknas helt hos baltisk sandstilettfluga.

Utbredning och status
Vid genomgång av inventeringsmaterial 1987 från Ulla Hau på Fårö, Gotland, visade det sig att de fyra insamlade
individerna av släktet Acrosathe tillhörde en ny art (Sörensson 1989). Arten beskrevs sedermera av Andersson
(1994). Det visade sig också att arten redan 1922–23 hade insamlats på Gotska Sandön (Jansson, 1925). Trots att de
sydsvenska dynområdena är relativt väl undersökta finns inga rapporter från fastlandet ej heller från övriga Norden
(Larsson 2002). Därefter är arten funnen på ett sanddynsområde på östra Gotland (Mullvads strandskog, 2012).
Under den korta tid som har förflutit sedan arten beskrevs har inget framkommit om fynd på annat håll i världen.
Arten bedöms dock kunna förekomma i dynlandskap längs Östersjön kuster.

Ekologi
Baltiska sandstilettflugan är en dynlevande art som endast förekommer i öppna eller halvöppna dynområden med
stark solinstråling. Den förekommer ej i uppvuxen tallskog med tät markvegation. På Gotska Sandön sitter flugan
gärna på sanden på solbelysta och varma dynsandområden och gör då och då små snabba marknära flygturer. Den
silvervita behåringen är en perfekt kamouflagedräkt i solbelysta sandiga marker. Jansson (1925) anger arten som
”tämligen allmän på dyner och öppna sandfläckar. 10 ex samlades in.” Sörenssons fynd i Ulla Hau härrör i huvudsak
från fällmaterial från första halvan av juni och från mitten av juni till slutet av augusti. Förf. har observerat arten på
Gotska Sandön från mitten till slutet av juni (1996 och 2002) på stranddyner runt om ön samt även på ett öppet
sandområde på den med ungtall delvis beväxta sydsluttning av norra dynen. Arten noterades ej vid förf. övriga besök
på ön som inföll tidigare eller senare på året. Liksom den närstående och i sandbiotoper vanliga arten A. annulata
förmodas hanar samlas i små grupper några meter över sanden. Likaså torde honan med “spretande ben” trycka ner
bakkroppsspetsen i sanden så långt det går och på så sätt lägga ett ägg, ett förlopp som tar mindre än 30 sek (Stubbs
& Drake 2001). Larver av sandstilettflugor är smala, ormlika varelser som rör sig snabbt under sanden på jakt efter
larver av skalbaggar, fjärilar eller flugor. Baltiska sandstilettflugans larv är dock ej beskriven och dess speciella villkor
är inte kända.

Hot
Arten tycks behöva öppna dynsandområden, gärna i skyddat läge och med kraftig solinstråling för sin utveckling. Den
klarar varken för stort slitage eller igenväxning. På Gotska Sandön torde dessa förutsättningar fortfarande finnas
under den närmaste tiden trots de senaste decenniernas snabba igenväxning av blottad sandmark. På Fårön är
däremot den pågående igenväxningen ett uppenbart hot.
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Åtgärder
Det är viktigt att förhindra igenväxning eller exploatering av aktuella lokaler. Noggrannare studier och kartläggande
av artens biologi (och utbredning) erfordras för att precisera ytterligare åtgärder. Arten bör eftersökas på övriga
lämpliga lokaler på Gotland och Öland och ev. svenska fastlandet samt våra östra grannländer för att klargöra dess
utbredning och habitatkrav.
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