Aelia rostrata
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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Hemiptera (halvvingar), Familj: Pentatomidae (bärfisar), Släkte:
Aelia (spetsnäsor), Art: Aelia rostrata - större spetsnäsa Boheman, 1852 Synonymer: Aelia glebana Ferris, 1874

Kännetecken
Hos den här arten är huvud och mellankropp tillsammans en triangulärt spetsig formade, liksom hos andra arter
släktet Aelia. Grundfärgen är gulvit med ljusa och mörkbruna streck som går från huvud, mellankropp vidare till
skutell. Även täckvingar tecknade i brunt och ljust gräddvitt. Kroppslängd 10–12 mm.

Utbredning och status
I Sverige finns endast ett fåtal från Skåne (1), Öland (2), Gotland (4). Dessutom finns det ett tillfälligt fynd från
Södermanland där arten troligtvis blev införd. Vi har inga fynd i Sverige efter 1942. De finns relativt få fynd även i
Danmark men några av fynden är dock av senare datum. Arten är vanlig i Sydeuropa och österut.

Ekologi
Arten lever på flera olika slags gräsarter, och ses framförallt suga på ax och frön. Förekommer framförallt på torra,
soliga ängsmarker. Anses som stor skadegörare i Sydeuropa då den suger på axen av bla vete och korn. Kan under
gynnsamma förhållanden massuppträda i Medelhavsområdet. Övervintrar som vuxen och lägger ägg på våren i små
grupper på gräsblad. Den nya generationen uppträder senare på sommaren.

Hot
Arten hotas troligtvis av igenväxning av magra ängsmarker med gynnsamt klimat. Arten lever i Sydsverige på
nordgränsen till sin utbredning så ogynnsamt klimat kan periodvis hota arten. De få och isolerade lokalerna gör arten
känslig för slumpmässiga förändringar.

Åtgärder
Bevara torrängar på artens kända lokaler.

Övrigt
Utländska namn: DK – Stor bisbetæge.
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