Harpalus nigritarsis
Myrfrölöpare
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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Carabidae (jordlöpare), Släkte:
Harpalus, Art: Harpalus nigritarsis - myrfrölöpare C.R. Sahlberg, 1827 Synonymer:

Kännetecken
En 7–9 mm lång jordlöpare med bred och klumpig, starkt tillplattad kropp. Benen är kraftiga med skenbenen starkt
utvidgade mot spetsen. Ben och antenner rödbruna, fötter, antenner mot spetsen och ibland också lårens spetsar
mörkare.

Utbredning och status
Knuten till det boreala barrskogsområdet. Arten var i Norden länge endast känd genom 1800-tals fynd i Lule
lappmark och finska Lappland. I Sverige är den på 1970-talet återfunnen i Pite lappmark och Norrbotten i fallfällor på
myrar, och på 1990-talet också funnen i Västerbotten. Sentida fynd finns också från två lokaler i Finland. Mycket få
fynd är kända, men arten är troligen förbisedd och mörkertalet kan antas vara högt. Närmast i norra Finland och
Karelen. Världsutbredningen sträcker sig från nordligaste Europa över norra Ryssland, Kazakstan (Altai) och Sibirien
till Nordamerika.

Ekologi
Biologin är dåligt känd. Alla fynd där biotopen noterats är gjorda på eller i nära anslutning till myrmarker. I två finska
studier har arten påträffats i fallfällor på relativt torra, tall- och granbevuxna myrar av Carex globularis-typ, och även
det enda dokumenterade svenska fyndet är gjort under liknande omständigheter, i ett surdråg i tallskog. Övervintrar
som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren.

Hot
Någon konkret hotbild mot arten eller dess livsmiljö är ej känd.

Åtgärder
Behovet av ökad kunskap är stort.
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