Aradus erosus
Franstandad barkskinnbagge
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Starkt hotad (EN)
B2ab(iii)

Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Hemiptera (halvvingar), Familj: Aradidae (barkskinnbaggar),
Släkte: Aradus, Art: Aradus erosus - franstandad barkskinnbagge Fallén, 1807 Synonymer:

Kännetecken
Barkskinnbaggar är relativt breda och mycket platta skinnbaggar med ljusare eller mörkare brunsvart färg. Ögonen
är sidoriktade och utstående, antennerna långa och framåtriktade och sitter fästade på var sida om en tydlig ”nos”. De
är ofta mycket väl kamouflerade när de sitter på bark.. A. erosus är enfärgat mörkt svart eller svartbrun, med
relativt längsoval kroppsform. Den hör till en grupp barkskinnbaggar där andra och tredje antennsegmentet är nästan
lika långa. Antennerna är kortare än halsskölden är bred. Halsskölden har franstandade sidor. Skiljs dessutom från A.
truncatus genom avsaknad av ljus fläck på täckvingarna. Kroppslängd 6,8–8,0 mm.

Utbredning och status
En av våra sällsyntaste barkskinnbaggar som i Sverige är funnen i Småland, Västergötland, Närke, Södermanland,
Uppland, och Dalarna. Nyare fynd finns endast från Småland, Södermanland, och Uppland, på totalt sex lokaler. I
Finland är arten funnen i de södra och östra delarna av landet på ca 15 lokaler varav 8 efter 1999. I Norge är den
funnen på bara ett fåtal lokaler. Arten är i Norge och Finland rödlistad som starkt hotad (EN). Dess
utbredningsområde sträcker sig från Skandinavien, Tyskland och vidare bort i nordvästra Ryssland.

Ekologi
Den franstandade barkskinnbaggen är en barrskogsart. Mestadels är den funnen under bark på grövre granstubbar,
som vanligen är angripna av tickor. Arten livnär sig liksom andra barkskinnbaggar på trädsvampar, sannolikt
luktticka (Gloeophyllum odoratum). Arten har höga krav på solexponering av veden varför arten även är funnen på
stubbar lämnade på hyggen.

Hot
Arten hotas av bristen på död ved, i synnerhet högstubbar, i granskogar. Genom bekämpningsaktioner mot
barkborren, effektiv borttransport av vindfällen och även av branddödade granar har substratet för den här arten
minskat.

Åtgärder
Spara grova högstubbar av gran, gärna i solbelysta lägen.

Övrigt
Utländska namn FI - Synkkälatikka
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