Xylota suecica
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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Diptera (tvåvingar), Familj: Syrphidae (blomflugor), Släkte: Xylota,
Art: Xylota suecica - svart vedblomfluga (Ringdahl, 1943) Synonymer: Xylota suecia (Ringdahl, 1943), svensk
vedblomfluga, nordisk träblomfluga

Kännetecken
En relativt liten, helsvart art med jämnsmala baklår. Påträffas i norra Sverige i mosaiklandskap av myr- och
skogsmark samt i fjällnära skogar.
Längd 8-11 mm. Hanens ögon sammanstötande. Honans panna med ett relativt smalt, i mitten nästan avbrutet
puderband. Ryggsköld svart, med övervägande brun till svart (längst fram dock ljus) behåring; hos hanen kort och
utstående, hos honan mycket kort och mer åtliggande. Skutell svart. Mellankroppens sidor svarta, med ljus behåring.
Bakkroppen är hos båda könen oval och svart. På tergit 2 och 3 finns blanka trekantiga, metalliskt blåglänsande
parfläckar. De blanka partierna har ljus behåring (vid hörnen på tergit 2 och 3 utstående, i övrigt åtliggande); övriga
partier har åtliggande mörk behåring. Tergit 4 är helt svartglänsande. Hanens bakkroppsspets är ljushårig med några
spridda svarta hår. Vingarna är relativt klara, och bakre basalcellen är helt täckt av mikrohår. Benen är så gott som
helt svarta; dock kan skenbenen vara mer eller mindre bruna i upp till inre tredjedelen. Hanens bakre lårring har en
antydan till sporre. Baklåren är inte nämnvärt förtjockade. Femuralområdet på deras översida omfattar ca 60 % av
lårets längd. Det täcks av utstående, ljusa och relativt korta hår med inslag av ett fåtal lite längre hår närmast basen.
Baklårets undersida har en rad av svarta borst som blir kraftigare mot spetsen.
Arten är extremt lik Chalcosyrphus jacobsoni och C. nigripes, men dessa arter har både korta och långa hår på
bukplåten mellan mellan- och bakhöfterna (metasternum). Den extrema likheten, i kombination med arternas
sällsynthet, har bidragit till att Xylota suecica inte skiljdes ut förrän 1943. I fält påminner speciellt honan genom sin
något ovala bakkropp även om svarta arter i släktet Cheilosia.

Utbredning och status
I Sverige påträffas svart vedblomfluga ganska sällsynt i norra Norrland. Drygt ett tiotal fynd under det senaste
decenniet tyder dock på att arten tidigare i viss mån har varit förbisedd. Det finns dessutom fyra jämtländska fynd
från perioden 1925-1972, och åtminstone fyra fynd från mitten av 1800-talet. I Pasvikdalen i norra Norge (norr om
69° N) har sju hanar och en hona påträffats. Från Finland finns tre äldre fynd från Muonio (Enontekis lappmark, 68°
N) och ett från Soumussalmi (Kajanaland, 65° N) samt några fynd från trakten kring Rovaniemi (Norra Österbotten,
66,5° N) som gjordes under perioden 1974-76 i samband med studier av insekter som pollinerar hjortron. Dessutom
finns sydligare fynd från Södra Savolax. I övriga Europa förekommer arten bara i norra Ryssland, bl.a. på Kolahalvön.
Världsutbredningen omfattar även Sibirien fram till Stilla havet.
Ringdahl fann arten i Jämtland 1925 och 1932, den återfanns där 1971 och 1972. Senaste fynden är från Västerbotten
och Norrbotten.

ArtDatabanken - artfaktablad

1

Ekologi
Svart vedblomfluga förekommer i fjällnära barrskogar samt i orörda nordliga mosaiklandskap av myr- och
skogsmarker som har inslag av gamla tallar, gran, dvärgbjörk och gråal. Den klarar av ett kontinentalt arktiskt klimat
med plötsliga förändringar i vädret från dag till dag. Mycket lite är känt om artens biologi. Flugan har dock setts
besöka blommor av smörblomma Ranunculus acris och hjortron Rubus chamaemorus. Flygtiden sträcker sig från
andra halvan av juni till åtminstone slutet av juli. Larven har ännu inte påträffats.
De norska exemplaren togs norr om 69.e breddgraden i mosaik av tallskog, myrar och sjöar bl a på blombesök på
Ranunculus acris och hjortron Rubus chamaemorus från slutet av juni till slutet på juli. Även de finska fynden synes
härröra från myr- och skogsmosaikområden vid polcirkeln och norrut med inslag av mycket dvärgbjörk Betula nana
och gråal Alnus incana. De besökte även här i juni/juli blommor av hjortron. Släktets larver lever i anslutning till döda
eller gamla träd och beroende på art i röthål, död ved, savrinningar under bark mm. Artens larv är inte beskriven.
Artens svarta färg kan tyda på att den gynnas av skogsbränder.

Hot
Arten har sannolikt påverkats negativt av modernt produktionsskogsbruk (liten andel gamla träd och död ved,
skogsavvattning mm). Långsiktigt torde även ett något varmare klimat utgöra ett hot.

Åtgärder
Artens utbredning och biologi behöver utforskas innan konkreta förslag kan lämnas.

Övrigt
Namngivning: Xylota suecica (Ringdahl, 1943). Originalbeskrivning: Zelima suecica. Opusc. Entomol. 8: 23.
Etymologi: suecica (lat.) = svensk.
Uttal: [Ksylóta svésica]
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