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Svirrefluerne, der i Danmark kendes ca. 270 arter af, til-
hører alle en enkelt familie af fluer (familien Syrphidae) 
og er derfor forholdsvis nært beslægtede med hinanden. 
Alligevel er det en mangfoldig gruppe, som omfatter 
både små, slanke fluer og mere robuste former, hvor de 
største og mest behårede arter overfladisk ligner hum-
lebier. Fælles for alle arter er den svirrende flugt (heraf 
navnet), hvor fluerne næsten står stille i luften, mens 
vingerne vibrerer. Svirrefluer er nytteinsekter. De voksne 
er flittige gæster på blomster og er vigtige bestøvere. 
Larver af nogle arter æder bladlus og kan derfor bruges 
til at holde disse skadedyr i skak.

De fleste svirrefluearter trives godt i områder med 
skov med mange lysninger og vådområder, hvor der er 
føde og levesteder til både de voksne fluer og larverne. 
Men der findes også mange forskellige arter af svirrefluer 
i haver. I en grundig 30-årig undersøgelse i England blev 
der registreret i alt 94 forskellige arter i én enkelt parcel-
hushave, af disse arter er omkring halvdelen almindelige 
i haver.

De vo ksnes levevis
De voksne svirrefluer findes tit på solrige steder med 
læ. Hannerne flyver gerne omkring blomster eller gode 
æglægningssteder, for eksempel bladlusekolonier, i deres 
søgen efter hunner. Hunnerne er mere koncentrerede på 
fødesøgning og æglægning. Finder en han en mage, svir-
rer han over hende, og forsøger at parre sig med hende, 
når hun letter. Hannerne forsvarer tilsyneladende ter-
ritorier ved at jage andre hanner og fluer af andre arter 
væk fra det område, de patruljerer på.

De voksnes føde er især blomsternes pollen og/eller 
nektar, selvom andre sukkerrige væsker som eksempelvis 
honningdug fra bladlus også kan bruges. En bred vifte 
af blomster besøges af svirrefluer, men særligt gule og 
hvide blomster er populære. Adfærdsforsøg i labora-
toriet har vist, at gul farve foretrækkes frem for andre 
farver, sandsynligvis fordi pollen oftest er gult. 

Svirrefluer har som regel forholdsvis korte munddele 
(sammenlignet med for eksempel bier), og de besøger 
derfor ofte blomster, hvor pollen og nektar er let tilgæn-
gelig, eksempelvis skærm- og kurvblomster. Selvom de 
fleste svirrefluer besøger mange forskellige blomster, 
findes der også arter, som er mere kræsne. For eksempel 
ses de voksne fluer af hvidfodet urtesvirreflue (Cheilosia 
albitarsis) især på blomster af ranunkler – samme plante, 
som larverne også er knyttet til.
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Almindelig græssvir-
reflue (Melanostoma 
mellinum) er en tal-
rig gæst på aksene 
af lancet vejbred 
(Plantago lanceolata), 
hvor den æder pollen, 
mens den bestøver 
blomsterne. Arter af 
græssvirreflue spiser 
næsten kun pollen, 
og deres munddele er 
derfor korte. FOTO: 
YOKO L. DUPONT

FLUER ER IKKE BARE FLUER. VI KENDER ALLE DE IRRITERENDE 
HUSFLUER (FAMILIEN MUSCIDAE) ELLER STIKKENDE MYG 
(FAMILIEN CULICIDAE).  MEN FLUER KAN OGSÅ VÆRE GANSKE 
SMUKKE OG NYTTIGE, HVILKET MÅ SIGES AT GÆLDE SVIRRE-
FLUERNE.

Urtesvirrefluer 
(Cheilosia spp.) 
er små sorte svir-
refluer, hvis larver 
er planteædere. 
Hvidhåret urtesvir-
reflue (Cheilosia. 
albipila) på en pære-
blomst. FOTO: ANNI 
LENE NIELSEN

Gule blomster 
kan tiltrække svir-
refluer i stort an-
tal, her er de på 
svinemælk. FOTO: 
YOKO L. DUPONT
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Mange arter af svirrefluer er stedfaste og vender ofte 
tilbage til de samme blomster. Men nogle få arter kan 
flyve langt, endog flere hundrede kilometer og hen over 
hav. Det gælder for eksempel dobbeltbåndet svirreflue 
(Episyrphus balteatus) som nogle år kan findes i tusindvis 
i strandkanten om sensommeren.

Mimicry 
Flere arter af svirrefluer ligner overfladisk bier eller 
hvepse, men de hverken stikker eller bider. Fænomenet 
kaldes mimicry (fra engelsk efterligning - på dansk kaldes 
det lighedsværn) og hjælper fluerne som en beskyttelse 
mod fjender - eksempelvis fugle, som fejlagtigt tror, at de 
stikker og derfor vil undlade at spise dem. Ser man bedre 
efter, kan man dog let kende svirrefluerne. Modsat bier 
og hvepse har svirrefluerne kun to vinger (bier og hvepse 
har fire), og ”flueansigtet” med de store øjne er ikke til 
at tage fejl af.

Svirrefluernes efterligning af bier og hvepse hører til 
den type mimicry, hvor en art uden forsvar efterligner 
en art med forsvar (giftbrod) mod en fælles fjende. 
Denne form for beskyttelse virker kun så længe, der er 
en overvægt af den giftige art. Hvis fjenden oftere støder 
på et uskadeligt insekt, vil den ikke afskrækkes fra at 
tage lignende insekter. Nogle uskadelige arter har derfor 
udviklet forskellige former for efterligninger, hvilket yder 
dem ekstra beskyttelse. For eksempel ses arten foran-
derlig humlesvirreflue (Volucella bombylans) i forskellige 
farveudgaver, som ligner forskellige arter af humlebier.

Livet som larve
I modsætning til de voksne svirrefluer, har larverne af 
forskellige svirrefluearter meget forskellig levevis: Nogle 
æder planter, andre er rovdyr, og atter andre er nedbry-
dere. De arter af svirrefluer, som forekommer i haver, 
omfatter naturligvis arter, som formerer sig i haverne. 
Men derudover kan der også findes svirrefluearter, som 
er knyttet til havens omgivelser, herunder nærliggende 
naturområder eller landbrugsland.

Den mest talrige og nok mest nyttige gruppe af svir-
refluer er arter, hvis larver er bladlusejægere. Selvom 
larverne er små maddiker uden øjne eller lemmer, er de 
grådige rovdyr, som kan sætte mange bladlus til livs – en 
meget nyttig egenskab i haver og landbrug, hvor visse 

svirreflue arter bruges til biologisk skadedyrsbekæmpel-
se. Nogle af de mest almindelige arter, som dobbeltbån-
det svirreflue (Episyrphus balteatus) er meget ukritiske 
og kan leve af et bredt udvalg af forskellige slags bladlus. 
Andre bladlusejægere er mere kræsne. For eksempel er 
mørk løvgallesvirreflue (Heringia heringi) kun fundet 
på galledannende bladlus. Enkelte svirrefluearter er 
antageligt så specialiserede, at de kun lever af bestemte 
bladlusearter, som tilmed er specialiserede til bestemte 
værtsplanter! 

Planteædernes larver lever af levende planters rødder, 
stængler, løg eller rodknolde, og enkelte arter lever i 
svampe. I haver kan man af og til træffe den flotte nar-
cisflue (Merodon equestris), som med deres tætte sorte 
og gullig/brune behåring ligner bier. Larverne lever i løg 

Dobbeltbåndet svirreflue 
(Episyrphus balteatus) er meget 
almindelig i haver. Dens larver 
lever af bladlus, og hvis en stor 
bladlusebestand er opbygget 
gennem et lunt forår og en 
varm sommer, kan den findes 
i stort antal i juli og august. 
Dobbeltbåndet svirreflue er en 
af flere arter, som kan trække 
over store afstande og i stort 
antal. FOTO: YOKO L. DUPONT.

Foranderlig humles-
virreflue (Volucella 
bombylans) (tv). er 
en stor, tæt håret 
flue, som i størrelse 
og farve til forvek-
sling ligner en hum-
lebi, her hushumle 
(Bombus hypno-
rum) (th). FOTOS: 
YOKO L. DUPONT

Larver af stor narcisflue 
(Merodon equestris) kan 
ødelægge løg af påskeliljer, men 
den voksne flue er et flot syn. 
FOTO: LARS PETER PEDERSEN
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af særligt påske- og pinseliljer, som derved bliver ødelagt. 
En anden gruppe af planteædere er de mere spinkle urte-
svirrefluer (slægten Cheilosia), som er en artsrig gruppe 
af små til mellemstore (5-15 mm lange) sorte fluer, som 
kan have gullig eller rødbrun behåring. Larverne lever 
i plantestængler, særligt af planter fra kurvblomst- og 
skærmplantefamilien, og ofte findes de forskellige arter 
på bestemte værtsplanter. 

En stor og varieret gruppe af svirrefluer har larver, 
som lever i og af råddent organisk materiale. Larver af 
dyndfluer (Eristalis spp.) og sump-svirrefluer (Helophilus 
spp.) lever af små organiske partikler i vand og er bedre 
kendt som rottehaler. ”Halen” er larvens bagerste led, 
som er teleskopagtigt udtrukket og bruges som snorkel, 
så larven kan trække luft fra overfladen. På den måde 
kan larverne leve i forurenet vand med lavt iltindhold 
og bruges derfor også som en forureningsindikator. Til 
gruppen af nedbrydere hører også den fine langtungede 
Rhingia campestris. Dennes larver lever af gødning, og 
forekommer den i haver, er den sandsynligvis en gæst fra 
nærliggende landbrugsland.

Endelig har larver af humlesvirrefluer (Volucella sp.) en 
meget speciel levevis. De er specialiserede i at leve i boer 
af humlebier og gedehamse, hvor de spiser værternes 
affald (ekskrementer og døde bier/hvepse), men også af 
og til kan tage levende larver og pupper.

Årets gang
Svirrefluerne gæster haven fra det tidlige forår (april), 
hvor de kan ses på for eksempel erantis (Eranthis hye-
malis) og især pil (Salix spp.). Typisk klækkes hanner lidt 
tidligere end hunner af samme art. Svirrefluerne bliver 
først rigtig talrige i midsommeren, hvor de tiltrækkes 
af en lang række planter. Hen over sommeren stiger 
både artstallet og antallet af svirrefluer, som kulminerer 
i juli-august - nogle år i meget stort antal. Særligt hvis 
foråret og sommeren er varm, vil der ske en opbygning af 
bladlusebestanden, som bladlusejægerne lever af. Haver 
er særligt værdifulde for svirrefluer i sensommeren og 
efteråret, hvor mængden af blomster aftager i naturlige 
levesteder som hegn og enge. Selvom antallet af svirre-
fluer falder hen mod efteråret, kan svirrefluer findes ind 
i oktober. I efteråret kan svirrefluer ofte ses på en solbe-
skinnet blomstrende busk af vedbend (Hedera helix) eller 
Asters og Chrysanthemum blomster i haven.

Mark-snabelsvirreflue (Rhingia campestris) er en fin rød 
svirreflue, som er specialiseret til at suge nektar fra lange 
blomster. FOTO: JENS MOGENS OLESEN

For at gøre haven indbydende for svirrefluer, gælder det 
samme som med andet kryb og kravl: Det er variationen 
i haven, der tæller! Mangfoldighed i beplantning vil give 
både fødemuligheder og levesteder til yngel. Svirrefluer er 
som regel ikke så kræsne med blomster som eksempelvis 
nogle arter af vilde bier. De holder af åbne – gerne gule 
– blomster, hvor nektar og pollen er let tilgængelig, men 
går ofte udenom lange rørformede blomster og andre 
blomster, hvor nektar og /eller pollen er skjult i blomsten. 
FOTO: MIA STOCHHOLM

Sump-svirrefluer (Helophilus spp.) er store robuste svirre-
fluer, som kan kendes på de mørke og lyse længdestriber på 
brystet. Her er det almindelig sump-svirreflue (Helophilus 
pendulus). Dens larver kaldes rottehaler og lever af dødt 
organisk materiale i vand. FOTO: YOKO L. DUPONT


