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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Hemiptera (halvvingar), Familj: Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte:
Deraeocoris, Art: Deraeocoris punctulatus (Fallén, 1807) Synonymer:

Kännetecken
D. punctulatus är en rundad och ovalt formad ängsskinnbagge. Huvud och mellankropp är glänsande mörka med
ljusare teckning, i form av tydlig/otydlig mittlinje. Skutellen är mörk med ljusare teckning. Täckvingarna är gulbruna
med mörkare teckning. Mellankropp och täckvingar glänsande och punkterade. Membranen i ändan av täckvingen
gråbruna. Kroppslängd 3,7–4,5 mm.

Utbredning och status
I Sverige är D. punctulatus funnen på flertal lokaler i Skåne, Blekinge, Öland, och Gotland. Arten är eventuellt
försvunnen från Sverige då den ej observerad sedan 1945, trots flera fynd före1930-talet. Arten är eventuellt även
försvunnen från Danmark. I Europa förekommer arten i Mellan- och Östeuropa och har en vidare holarktisk
utbredning i Sibirien, Kina, Korea, Alaska och västra Kanada. Upptagen som missgynnad (NT) på den finska rödlistan.

Ekologi
Släktet Deraeocoris skiljer sig från andra ängskinnbaggar genom att vara rovlevande, den här arten tros leva
framförallt på bladlöss, stritar och små larver. Arten lever på marken och i örtskiktet på torra och sandiga lokaler i
sydvänt läge och tycks inte vara bunden till någon särskild växt. Övervintrar som vuxen, och den nya generationen
ses från mitten av juli - hösten.

Hot
Om arten finns kvar i Sverige är antalet lokaler troligtvis få. Effekter av liten population och fragmentering är då ett
hot.

Åtgärder
Om arten återfinns bör lokalen skyddas och skötas på lämpligt sätt.

Litteratur
Gaun, S. 1974. Blomsteræger. Danmarks Fauna 81. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.
Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. 2013. Apollo booksellers. 1-407.
Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1–294.

Författare
Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

ArtDatabanken - artfaktablad

1

