Ischnomera sanguinicollis
Gropig blombagge
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Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)
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Starkt hotad (EN)
B2ab(i,iii,iv)

Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Oedemeridae (blombaggar),
Släkte: Ischnomera, Art: Ischnomera sanguinicollis - gropig blombagge (Fabricius, 1787) Synonymer: Asclera
sanguinicollis (Fabricius, 1787)

Kännetecken
En cirka 12 mm lång skalbagge som är mycket vacker med med sin gulröda halssköld och i övrigt blågröna kroppsfärg.
Ben och antenner är långa. På halsskölden finns tre djupa intryckningar. På täckvingarna finns längsgående ribbor
samt en tät sidenartad behåring.

Utbredning och status
Endast påträffad i Skåne, Blekinge och Halland. Närmast i Norge och Danmark samt i Baltikum. Världsutbredningen
är begränsad till Europa.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i död rötad ved av en ovanlig typ i stamhåligheter i gamla levande lövträd, främst bok, lönn och
alm. Veden är av en speciell, seg konsistens som ofta bildas i hålträd, och som är attraktiv även för de andra
blombaggarna samt för flera vedvivelarter. Utvecklingen sträcker sig över två till tre år. Förpuppningen sker på
eftersommaren, och den fullbildade skalbaggen kläcks senare samma år. Den övervintrar i puppkammaren och
lämnar veden först i slutet av maj eller början av juni nästa vår. Den livnär sig då av pollen i vita blommor, och
påträffas i olika Spirea-arter, i plymspirea (Aruncus dioicus), rönn (Sorbus aucuparia), hägg (Prunus padus) och
hagtorn (Crataegus sp.).

Hot
Det allvarligaste hotet består i en kontinuerlig utgallring av gamla, ihåliga lövträd både i produktionsskog, parker och
alléer i våra sydligaste landskap, ett hot som även drabbar många andra rödlistade insektsarter. Ett ytterligare
bekymmer är att det f.n. endast planeras ett framtida skydd för en enda av artens lokaler, nämligen Skäralid i Skåne.

Åtgärder
Gamla hålträd måste sparas vid gallringar och i samband med parkvård i Sydsverige. Flera områden med gammal
lövskog måste avsättas som reservat i våra sydligaste landskap, främst gäller detta de få gamla bokbestånd av
ursprunglig karaktär som finns kvar. I många parker bör man överväga att avråda folk från att gå i närheten av s.k.
farliga träd vid stormar istället för att saklöst gallra bort dem med hänvisning att de kan falla ner och skada
människor. Alternativt kan toppkapning av sådana träd prövas i större utsträckning för eliminera risker för
personskador.

Naturvård
Åtgärdsprogram: Fastställt
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