Hallomenus axillaris
Punkterad brunbagge
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Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)
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Livskraftig (LC)

Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Tetratomidae (skinnsvampbaggar),
Släkte: Hallomenus, Art: Hallomenus axillaris - punkterad brunbagge (Illiger, 1807) Synonymer:

Kännetecken
En spolformig, brunfärgad art som blir 2,5–3 mm lång. Den brukar ha ljusare teckningar vid skuldrorna och efter
sidan på täckvingarna. Benen är kraftigt byggda och långa. Med hjälp av bakbenen kan den ta centimeterlånga hopp
om den störs. Vid basen på halsskölden finns två längsgående fåror.

Utbredning och status
Utbredd från Skåne till Lule lappmark. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen
sträcker sig från Väst- och Mellaneuropa österut till Kina.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i såväl trädsvampar som i starkt mycelhaltig död ved av en rad olika träd och buskar. Många
fynd är dock gjorda på granlågor med starka angrepp av violticka. Arten är även påträffad på svavelticka på bl.a. ek
och på björkticka på björk. Utvecklingen är förmodligen ettårig och den fullbildade skalbaggen påträffas ofta sittande
på trädsvampar i juli månad. På svaveltickor sitter den ofta tillsammans med Hallomenus binotatus.

Hot
Genom att arten är knuten till rika förekomster av trädsvampar och mycelhaltig död ved får arten stora svårigheter
att överleva i kulturskogen. Flera av de lokaler där arten förekom för ett par decennier sedan är nu slutavverkade.

Åtgärder
I samband med avverkningar är det viktigt att man sparar smärre områden med gamla träd. Man bär även alltid
spara döda träd och vara mycket noggrann med att ej köra sönder på marken liggande lågor.
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