Svenska namn på svenska stickmyggor slutligt faställda 2016-05-30. Namnen framtagna av
Anders Lindström och granskade av Kommittén för svenska djurnamn.

Svenska gruppnamn
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Vetenskapliga namn

Svenska artnamn

Anopheles algeriensis Theobald, 1903
Anopheles claviger (Meigen, 1804)
Anopheles plumbeus Stephens, 1828
Anopheles atroparvus van Thiel, 1927
Anopheles beklemishevi Stegnii & Kabanova, 1976
Anopheles maculipennis Meigen, 1818
Anopheles messeae Falleroni, 1926
Aedes rossicus Dolbeskin, Goritzkaja & Mitrofanova 1930
Aedes vexans (Meigen, 1830)
Aedes sticticus (Meigen, 1838)
Aedes nigrinus (Eckstein, 1918)
Aedes detritus (Haliday, 1833)
Aedes caspius (Pallas, 1771)
Aedes dorsalis (Meigen, 1830)
Aedes geniculatus (Olivier, 1791)
Aedes cinereus Meigen, 1818
Aedes geminus Peus, 1970
Aedes annulipes (Meigen, 1830)
Aedes cantans (Meigen, 1818)
Aedes cataphylla (Dyar, 1916)
Aedes communis (De Geer, 1776)
Aedes cyprius (Ludlow, 1919)
Aedes diantaeus (Howard, Dyar & Knab, 1912)
Aedes excrucians (Walker, 1856)
Aedes euedes (Howard, Dyar & Knab, 1912)
Aedes flavescens (Muller, 1764)
Aedes hexodontus (Dyar, 1916)
Aedes intrudens (Dyar, 1919)

brunryggad frossmygga
ljusstreckad frossmygga
blygrå frossmygga

stallfrossmygga
skogsfrossmygga
fläckfrossmygga
källarfrossmygga
grå svämmygga
sommarsvämmygga
vårsvämmygga
mörk svämmygga
saltvattensmygga

ljusbandad kustmygga
mörkbandad kustmygga
trädhålsmygga
rödbrun höstmygga

ljus höstmygga
gulbrun skogsmygga
sommarskogsmygga
ängstömygga
skogstömygga
guldtömygga
stålglansmygga

vinkelklomygga
bågklomygga
koppartömygga
fjälltömygga

grå tömygga
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sumpskogsmygga
grodmygga
husmyggor
fågelmyggor

vårmyggor

Aedes leucomelas (Meigen, 1804)
Aedes pionips (Dyar, 1919)
Aedes pullatus (Coquillett, 1904)
Aedes punctodes (Dyar, 1922)
Aedes punctor (Kirby, 1837)
Aedes riparius (Dyar & Knab, 1907)
Aedes refiki (Medschid, 1928)
Aedes rusticus (Rossi, 1790)
Aedes impiger (Walker, 1848)
Aedes nigripes (Zetterstedt, 1838)
Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1889)
Culex territans Walker, 1856
Culex pipiens Linnaeus, 1758
Culex torrentium Martini, 1925
Culiseta fumipennis (Stephens, 1825)
Culiseta morsitans (Theobald, 1901)
Culiseta ochroptera (Peus, 1935)
Culiseta annulata (Schrank, 1776)
Culiseta alaskaensis (Ludlow, 1906)
Culiseta bergrothi (Edwards, 1921)
Culiseta subochrea (Edwards, 1921)
Invasiva arter som inte påträffats än.
Aedes japonicus
Aedes albopictus
Culex modestus
Aedes aegypti
Aedes triseriatus
Aedes atropalpus

prydlig tömygga
bronstömygga
mörk tömygga
salttömygga
tidig tömygga
rödbrun tömygga
alkärrsmygga
vitsidig tömygga
tundramygga
fjällmygga
sumpmygga
grodmygga

sydlig husmygga
nordlig husmygga
pilspetsmygga

skogsfågelmygga
dubbelbandad fågelmygga

större vårmygga
fåbandad vårmygga
fläckvårmygga

gulbandad vårmygga

kyrkogårdsmygga
asiatisk tigermygga
nilfebersmygga
gulafebernmygga
amerikansk trädhålsmygga
hällkarsmygga

