Variimorda villosa
Varierad tornbagge
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Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)
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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Mordellidae (tornbaggar), Släkte:
Variimorda, Art: Variimorda villosa - varierad tornbagge (Schrank, 1781) Synonymer: Variimorda fasciata
(Fabricius, 1775) nec (Forster, 1771)

Kännetecken
En 5,5–8,5 mm lång skalbagge med brett huvud, långsträckt spolformig, starkt välvd och baktill tillspetsad kropp.
Benen är långa och slanka. Bakbenen är mycket kraftigt byggda. Med hjälp av dessa kan djuret ta plötsliga hopp om
det störs. Kroppen är svart med fläckar av ljus behåring på täckvingarna.

Utbredning och status
Känd från Skåne, Öland och Gotland. Från Skåne föreligger inga sentida fynd, men på mellersta Gotland har arten
påträffats i antal på flera lokaler på senare år. Närmast i Finland och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från
Mellaneuropa österut till Iran och Kazakhstan, och arten uppges även från Japan och de östra delarna av Ryssland.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i död ved av lövträd, enligt utländska litteraturuppgifter främst Salix- och Populus-arter. På
Gotland har vad som misstänks vara angrepp av arten påträffats i vitrötad aspved. Skalbaggarna besöker blommor,
framför allt av olika flockblomstriga men även älgört och baldersbrå.

Hot
Artens starkt begränsade utbredning antyder att den har mycket specifika biotopkrav och således är känslig för alla
ingrepp på de lokaler där den lever. Det förefaller högst sannolikt att den hotas av olika former av skogsbruk.

Åtgärder
Döda lövträd tillhörande släktena Salix och Populus bör lämnas kvar där denna art kan tänkas förekomma. Arten har
påträffats i flera ängen på Gotland och det är därför önskvärt att inte all död ved (särskilt inte stående, klena
stammar) städas ut och bränns i samband med den traditionella fagningen av ängena.
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