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Hur känner man igen en blomfluga?
Knappt 400 arter i Sverige

Många liknar humlor, getingar eller bin och 
är håriga eller svarta och gula 

Falsk vingribba, vena spuria
Ofta även en falsk vingkant



Flyttblomfluga (Episyrphus balteatus)

Två mörka band på varje bakkroppsled: 
ett fram och ett bak

Bakkroppen är avlång och mer orange än 
hos många andra arter

Mycket vanlig under sommaren, 
i alla typer av miljöer



Nålblomfluga(Baccha elongata)

Liknar inga andra blomflugor

Mycket tunn och utdragen bakkropp 
- Små orangeröda fläckar baktill

Vanligast i brynmiljöer



Trebandad skogsblomfluga
(Dasysyrphus tricinctus)

Mörk med svart bakkropp som har tre gula band. 
Bandet i mitten är bredare än övriga band

Oftast i skogsmiljö

Ofta syns det främre bandet bara som två 
små prickar. Ibland kan det saknas helt 



Elegant brynblomfluga 
(Epistrophe eligans)

Bakkroppen har två orangegula band på den främre delen. 
Det främre bandet är oftast bredare och avbrutet.

Guldglänsande mellankropp

Vanlig i skogbryn och trädgårdar



Nyfiken blomfluga (Eupeodes corollae)

Liknar många andra arter

Ganska liten med ganska kort och rundad bakkropp

Tre dubbelfläckar på bakkroppen. 

Fläckarna är svagt böjda och kan ibland nudda vid varandra



Hos hanen är fläckarna ofta orangegula
och kan ibland nudda varandra

Nyfiken blomfluga (forts)



Hos honor är färgen ofta ljusgul

Mycket vanlig under sommaren 
i alla slags miljöer

Nyfiken blomfluga (forts)

Hos hanen är fläckarna ofta orangegula
och kan ibland nudda varandra



Fönsterblomfluga 
(Volucella pelluscens)

En stor art med stora ljusa ”fönster” framtill på 
bakkroppen

Tonade fält på vingarna

Mörkt blåglansig, med gulaktigt ansikte



Humleblomfluga
(Vollucella bombylans)

Humlelik, exempelvis:
-helsvart med rödorange rumpa
-svart och gul med vit rumpa

Gult ansikte med långa fjäderlika antenner

Något fläckiga vingar



Bred narcissfluga 
(Merodon equestris)

Hårig och humlelik, exempelvis:
-Beigefärgad, med lite mörkare/röda hår på mellankroppen
-Randig i beige och svart eller gult och svart

Vanlig i trädgårdar och parker

Håren är ganska korta och sitter tätt



Svart bakkropp med två gula streck

Tvåbandad getingblomfluga
(Chrysotoxum bicinctum)

Mellankropp med gula längsgående streck

Långa framåtriktade antenner

Vingens framkant är mörktonad



Dödskalleblomfluga 
(Myathropa florea)

Mönstrad i gulorange och svart, på 
mellan- och bakkropp

Fläckarna på mellankroppen bildar en ”dödskalle”

Vanlig i bryn, trädgårdar eller skogsmiljöer



Ljungtorvblomfluga 
(Sericomyia silentis)

Stor och mörk

Ljusgula band på bakkroppen 
som i mitten är smalt avbrutna 

Liknar Lapptorvblomfluga 

Jämför också med Tigerblomflugor

Ofta på lite fuktigare platser



Lapptorvblomfluga 
(Sericomyia lappona)

Mörk med smala vita band på bakkroppen, som i 
mitten är smalt avbrutna 

Rödbrun längst bak på mellankroppen 

Liknar Ljungtorvblomfluga, men är något mindre och har
- Smalare och ljusare streck på bakkroppen. 
- Röda toner på vinge och ben

Ofta på lite fuktigare platser



Kompostblomfluga 
(Syritta pipiens)

Liten, långsmal blomfluga 

Orangea fläckar på bakkroppen och förtjockade baklår

Ofta i människans närhet: trädgårdar, jordbrukslandskap etc.

Vanligast från högsommaren och framåt



Kärr-, Strand- och Dammblomflugor 
(Helophilus,Parhelophilus och Anasimyia)

Mellankropp längsrandig i ljust och mörkt

En del av arterna är mycket vanliga.
Lever i mer eller mindre fuktiga miljöer

Bakkropp tecknad i:
- Gult och svart 
- Orange och svart 
- Blått/vitt och svart



Lyktblomflugor (Leucozona)

Två typer:

- Långsträckta mörkglänsande flugor med  ljusblå 
streck på bakkroppen

- Brunglänsande mellankropp och ljus främre 
del av bakkroppen.  Vingar med mörka fläckar 
(Lite lik fönsterblomfluga)

Påträffas ofta i närheten av skog



Näbblomflugor (Rhingia)

Liknar inte en blomfluga

Kort, oval och orange bakkropp

Långt ansikte med utstickande ”näbb”

Mellankropp grå med otydliga ränder

Långa utstickande vingar

Larven lever i djurspillning



Tigerblomflugor (Temnostoma)

Stora med gulsvartrandig bakkropp 
Gula tvärsatta markeringar på mellankroppen

Vissa har mer svart på bakkroppen, andra mer gult

Strecken på bakkroppen är oftast hela. 
Jämför Torvblomflugor

Vingarna mer eller mindre mörktonade

Oftast i närheten av skogsmark



Slamflugor (Eristalis)

Två vanliga typer :  

-Brunsvart bakkropp med orangea fläckar och 
ljusbrun mellankropp 

-Längre hår i svart och orange med mer eller 
mindre ljus rumpa

Ibland kan man se mörka fläckar i mitten av vingen

Vanliga under hela säsongen, i många olika miljöer



Gräsblomflugor och fotblomflugor 
(Melanostoma och Platycheirus)

Små och långsmala

Mörka med parvisa fläckar på bakkroppen 

Fläckar oftast orangea, ibland blå

Fläckar olika stora

Oftast lågt ner i vegetationen och ofta på fuktiga 
platser



Sländblomflugor
(Sphaerophoria)

Små, gulsvartrandiga

Långsmal bakkropp (som en trollslända)

Hanar (uppe) har mer avlång bakkropp 

Honor (nere) har kortare, något tillplattad 
bakkropp



Övriga gulsvarta blomflugor* 
(Dasysyrphus, Eupeodes, Epistrophe, Megasyrphus,
Parasyrphus, Scaeva, Syrphus mfl.)

Centimeterstora eller större, tecknade i svart och 
gult, ibland svart och vitt

*Som inte ingår i arter/grupper som hittills visats

Inga tydliga gula markeringar på mellankroppen

Parvisa fläckar eller band på bakkroppen

Ganska tunna och smala ben

Gruppen innehåller flera vanliga arter och påträffas i 
många typer av miljöer



Avlång svagt glänsande kropp, ganska kraftiga ben

Sitter ofta med vingarna över kroppen

Vedblomflugor (Xylota)

Bakkropp orange framtill eller med fläckar i 
orange/blått. 

Andra har gyllengula hår på bakkroppen

Mer eller mindre knutna till skogsmiljöer



Övriga blomflugor*
Svarta med gula markeringar på bakkroppen och har alltid gula 
markeringar på mellankroppen (liksom tvåbandad 
getingblomfluga och tigerblomflugor)

Grå fläckar eller gråvita mönster och/eller en ganska kraftig, 
knubbig kroppsbyggnad

De kan vara riktigt små och avlånga (ca 4-6 mm)

Baklåren kan vara tydligt förtjockade

De kan ha röda partier på delar av bakkroppen

*Här ingår resten av alla blomflugor, dvs. de som inte ingår 
i visade arter/ grupper



Många är helsvarta, med mer eller mindre tydlig 
metallglans. Detta kan kombineras med att:

Övriga blomflugor (forts.)

-Vingarna är mörka

-Ögonen är tydligt röda eller fläckiga

-De har små orangea fläckar på bakkroppen



ARTER: GRUPPER:

Flyttblomfluga Episyrphus balteatus
Kärrblomflugor, Strandblomflugor och 
Dammblomflugor Helophilus, Parhelophilus och Anasimyia

Nålblomfluga Baccha elongata Lyktblomflugor Leucozona

Trebandad skogsblomfluga Dasysyrphus tricinctus Näbblomflugor Rhingia

Elegant brynblomfluga Epistrophe eligans Tigerblomflugor Temnostoma

Nyfiken blomfluga Eupeodes corollae Slamflugor Eristalis

Fönsterblomfluga Volucella pelluscens Gräsblomflugor och Fotblomflugor Melanostoma och Platycheirus

Humleblomfluga Volucella bombylans Sländblomflugor Sphaerophoria

Bred narcissfluga Merodon equestris Övriga gulsvarta blomflugor
Dasysyrphus, Epistrophe, Eupeodes, 
Megasyrphus, Scaeva, Syrphus m fl

Tvåbandad getingblomfluga Chrysotoxum bicinctum Vedblomflugor Xylota

Dödskalleblomfluga Myathropa florea Övriga blomflugor -

Ljungtorvblomfluga Sericomyia silentis

Lapptorvblomfluga Sericomyia lappona

Kompostblomfluga Syritta pipiens
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