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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Diptera (tvåvingar), Familj: Calliphoridae (spyflugor), Släkte:
Protocalliphora, Art: Protocalliphora rognesi Thompson & Pont, 1993 Synonymer: Protocalliphora chrysorrhoea
(Meigen, 1826)

Kännetecken
Båda könen av denna spyfluga är metalliskt blåglänsande med en kroppslängd på 9-16 mm. Förekomst i bokolonier av
backsvala är ett bra fältindicium på denna art. Den kan hjälpligt skiljas från övriga arter i släktet på att området
framför nedre delen av ögat (parafascial-området) är ljust-mörkare brunt inte vitt ellet grått. För en säker
bestämning måste individer insamlas och examineras noggrant. Rognes (1991) kan då med fördel användas där dock
artnamnet Protocalliphora chrysorrhoea används.

Utbredning och status
Protocalliphora rognesi förekommer spritt över Sverige. Den är belagd från Kronobergs, Värmland, Dalarna,
Jämtland, Västerbottens (Lycksele lappmark) och Norrbottens län. Luckorna i utbredningsmönstret beror sannolikt
delvis på att arten inte eftersökts systematiskt, men också på att backsvalans bokolonier är alltmer glest
förekommande och i många fall är av mer temporär karaktär i södra Sverige. I övriga Norden finns arten i Norge och i
norra Finland, men är ej uppgiven från Danmark. Utbredningsområdet är holarktiskt och omfattar centrala Europa
(Frankrike, Tyskland, Österrike och Polen), Ryssland, Kina och Japan samt Nordamerika. Antalet backsvalekolonier
har under senaste 20 årsperioden minskat med 30 % hos oss, men minskningen i centrala Europa anses inte vara så
stor.

Ekologi
Larven lever som parasit (blodsugare) på fågelungar och är enbart påträffad på backsvala Riparia riparia. Tillväxten
sker snabbt och måste avslutas innan svalungarna lämnar boet. Den fullväxta larven förpuppar sig i backsvaleboet och
kläcks under sommaren. Arten påträffas fullbildad under tidig vår och från juni till augusti. Parningen sker sannolikt
under sommaren och färdigbildade flugor påträffas ibland näringssökande på blommor. Däremot har de inte visat
någon attraktion till döda djur eller liknande i försökssituationer (Bennett & Withworth 1991).

Hot
En rikstäckande inventeringen av backsvalekolonier 2003 visade på en minskning i åtskilliga regioner jämfört med
tidigare invnenteringar. Sträckräkningar vid Falsterbo visade också på en signifikant negativ trend under perioden
1973-2003. En fortsatt minskning av backsvalepopulationen pågår eller förväntas ske pga fortsatt igenläggning av
sandtäkter och förbud att uppta nya. Då backsvalan minskat och klassificerats som NT finns det anledning att
misstänka att dess artspecifika parasit minskat lika mycket.

Åtgärder
Reglerna för återställning av grustäkt efter upphörd drift bör snarast ändras så att inte sydvända brinkar och
erosionshak släntas ut och planteras med skog. En sådan förändring gynnar inte enbart backsvala och dess parasit
utan också sandödla samt ett flertal rödlistade stekelarter som bin, vägsteklar och grävsteklar.
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