Bryodema tuberculata
Rosenvingad gräshoppa
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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Orthoptera (hopprätvingar), Familj: Acrididae (gräshoppor),
Släkte: Bryodema, Art: Bryodema tuberculata - rosenvingad gräshoppa (Fabricius, 1775) Synonymer:

Kännetecken
En kraftigt byggd gräshoppa (27–36 mm) med rosa flygvingar (syns tydligt vid flykt). Liknar närmast
trumgräshoppa, men har inte samma färg på flygvingarna och halssköldens mittlist är genomskuren av en till tre
tydliga tvärfåror (inte fallet med trumgräshoppa). Kroppsfärgen är övervägande brun till gråbrun. Den flyger mycket
bra och spelflyger på flera meters höjd. Då ger den ifrån sig ett smattrande läte.

Utbredning och status
Den rosenvingade gräshoppan förekommer i Sverige endast på Ölands alvarsmarker. Förutom på stora alvaret, där
arten förekommer flerstädes, har den även påträffats på mindre alvarsområden vid Alböke, Räpplinge, Gillsby,
Persnäs, Karum, Petgärde, Horn, N. Neptuni åkrar, Böda samt på Mensalvaret och Borgholms alvar. Hur många av
dessa lokaler som fortfarande hyser arten är inte känt. Den rosenvingade gräshoppan upptäcktes nyligen på en lokal i
södra Finland som även hyser trumgräshoppa. I övrigt saknas arten numera i de övriga nordiska länderna, även om
äldre uppgifter finns från Jylland. Den har sitt huvudutbredningsområde i Rysslands och Ostasiens stäppområden. I
Mellaneuropa har arten sin västra utbredningsgräns och tycks där ha försvunnit på flertalet lokaler. I Tyskland
förekommer den numera endast längst i söder.

Ekologi
Den rosenvingade gräshoppan påträffas på alvarsmark där jordskiktet är tunt och där vegetationen inte är
heltäckande samt domineras av lavar, mossor och låga örter, dvärgbuskar och sparsamt, kort gräs.

Hot
Igenväxning av lämpliga biotoper.

Åtgärder
Bevara artens livsmiljö och förbättra kunskaperna om dess biologi, status och utbredning.
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