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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Hemiptera (halvvingar), Familj: Anthocoridae (näbbskinnbaggar),
Släkte: Anthocoris, Art: Anthocoris amplicollis Horváth, 1893 Synonymer:

Kännetecken
Anthocoris amplicollis är en relativt mörk art av familjen näbbskinnbaggar. Huvud, mellankropp, och skutell är
blankt svarta med viss skulptering. Antenner svarta utom 2:a leden som basalt är brunröd. Täckvingar svarta med
diffusa rödbruna fläckar, den hinnartade delen av täckvingarna har ljusare fläckar. Benen är mörka. Kroppslängd 3,7–
5,0 mm.

Utbredning och status
I Sverige är arten funnen under 1970-talet på vardera en lokal i Blekinge, Öland och Gotland. Dessutom finns ett
obekräftat 1800-talsfynd från Skåne. Utanför Sverige är arten utbredd från Sydskandinavien ner till norra
Medelhavsområdet och österut mot Kaukasus. Arten är bedömd som livskraftig i Norge.

Ekologi
Arten är uteslutande funnen på ask, Fraxinus exelsior, i skogsbryn eller på andra fristående träd. I Mellaneuropa är
den bla funnen längs flodbanker. Alla arter av familjen näbbskinnbaggar är rovlevande. Just den här arten uppehåller
sig framförallt i inrullade blad av ask som är gallbildningar av bladlusen Prociphilus bumeliae eller bladloppan
Psyllopsis fraxini. Skinnbaggen livnär sig på bladlössen och bladlopporna. Arten övervintrar i barkspringor, och kan då
ses på andra trädarter än ask. Äggen läggs på våren och den nya generationen kan ses i slutet av juli eller början av
augusti.

Hot
Avverkning av större askar som står solitärt eller i skogsbryn. De få fragmenterade lokalerna är även ett hot mot
arten då den har svårt att återkolonisera förlorade lokaler.

Åtgärder
Bevara större askar som står solitärt eller i skogsbryn.
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