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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Chrysomelidae (bladbaggar),
Släkte: Longitarsus, Art: Longitarsus ochroleucus (Marsham, 1802) Synonymer:

Kännetecken
En 2,2–2,6 mm lång jordloppa med avlång, högvälvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben, där
fotens första led är längre än resten av foten. Kroppen är vitgul. Antenner och ben är av samma färg, men baklårens
ytterdel är mörk. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.

Utbredning och status
Arten är uppgiven från en rad landskap från Skåne till Västergötland och Uppland. Säkert bestämda belägg har
emellertid bara konstaterats från Skåne, Västergötland, Närke, Öland och Gotland. Efter 1985 finns fynd finns bara
från Skåne och Öland (samt i vinddrift från Gotska Sandön), men arten är inte systematiskt eftersökt och är troligen
förbisedd. Den är rapporterad från alla våra grannländer. I Norge är den klassad som starkt hotad, i Danmark anses
den sällsynt men inte hotad. Världsutbredningen omfattar Europa, Mindre Asien och Nordafrika. I Norge är den
rödlistad.

Ekologi
Lever på olika arter av korsört, främst vanlig korsört (Senecio vulgaris) och stånds (S. jacobaea). Arten är också
uppgiven från röllika (Achillea millefolium), baldersbrå (Matricaria perforata), och andra korgblommiga örter. På
torra, öppna, solexponerade och ofta störningsskapade marker såsom stenbrott och vägslänter.

Hot
Det främsta hotet mot arten är förmodligen igenväxning och olika slags exploatering av torra, störningsskapade
biotoper.

Åtgärder
Arten bör eftersökas för att klarlägga nuvarande förekomster. Nedlagda täkter såsom grustag och stenbrott bör inte
”återställas”; denna typ av miljö bör bevaras, och igenväxning med buskar och träd bör motverkas.
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