
Det finns flera hundra kända arter av blomflugor i Sverige. Larverna från de flesta 
arterna äter bladlöss och spinnkvalster och blomflugorna söker upp bladluskolonier 
när de ska lägga ägg. Blomflugorna är lätta att förväxla med getingar eller bin med sina 
gulsvart-randiga färger. Men medan getingar och bin har fyra vingar, har blomflugan 
bara två. Blomflugor är startsnabba och kan flyga, manövrera och landa snabbt och 
exakt. Dessutom kan de hovra – sväva på ett och samma ställe – liksom helikoptrar. Till 
skillnad från getingar och bin är blomflugor inte det minsta hotfulla, de flyger fridfullt 
runt trädgårdens blommor och tårtkalas utan att stickas.

Sitt svenska namn har de fått för att de vuxna flugorna ofta besöker blommor för att äta 
pollen och nektar. Alla blomflugor är håriga och i deras päls kan pollenkorn fastna och 
spridas vidare vilket gör dem till en av Sveriges viktigaste pollinatörer för både vilda och 
odlade växter. 

Blomflugorna är aktiva från tidig april till september. De behöver därför blommande 
träd, buskar och örter under hela säsongen. Särskilt på våren behöver honorna god 
tillgång på pollen för att kunna producera ägg. Sälg, pil, vide och hassel är exempel på 
värdväxter som är viktiga för blomflugan under våren. Idag minskar antalet blomflugor 
i Sverige och skövling av skog är en faktor som drabbar blomflugorna hårdast.

Blomflugorna övervintrar i alla utvecklingsstadier och gynnas av god tillgång på pollen 
och nektar under hela växtsäsongen. Om det finns god tillgång till mat på hösten så 
blir mängden blomflugor större nästa vår. De övervintrar därför gärna i soliga gläntor 
och bryn där det finns gott om blommande växter. Många blomflugor gör också precis 
som fåglar och en del fjärilar – flyttar söderut om hösten och norrut om våren.

Blomflugan känns igen på 
sin falska vingribba som inte 
fäster i någon annan ribba

Under försommaren är 
klöver och smörblommor 
populära pollenkällor

Under våren är många 
träd som sälg, hassel och 
pil viktiga pollenväxter för 
blomflugan

Blomflugan har två vingar 
och kan hovra

Under sensommar och 
höst ger växter som 
aster, rölleka och ljung 
tillgång till pollen

Till skillnad från getingar har 
blomflugan ingen gadd och 
sticks inte
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Vingribba


