Allecula rhenana
Mörkbent kamklobagge
NE

NA

LC

DD

Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)
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Sårbar (VU)
B2ab(i,iii)

Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Tenebrionidae (svartbaggar),
Släkte: Allecula, Art: Allecula rhenana - mörkbent kamklobagge Bach, 1856 Synonymer:

Kännetecken
En brun, ca 10 mm lång skalbagge med påfallande långa ben och antenner. Täckvingarna har kraftiga längsfåror. Den
närbesäktade A. morio har långsmalare halssöld.

Utbredning och status
Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Östergötland. Närmast i Danmark. Världsutbredningen är begränsad
till Europa.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i hålträd eller i grova vitrötade högstubbar, främst av bok men även ek, ask och björk.
Larverna lever av mycelhaltig ved och exkrementer av andra vedlevande insekter. Larvutvecklingen är tvåårig. Den
fullbildade skalbaggen kläcks efter midsommar. Den är nattaktiv och påträffas springande runt stamhål i juli månad.

Hot
Arten missgynnas av bristande kontinuitet i tillgången på döda bokstubbar och torrträd i bestånd. Arten tycks ha en
mycket begränsad förekomst på ek och björk, och en minskande frekvens av gamla ihåliga lövträd generellt hotar
både denna art och många andra rödlistade insekter.

Åtgärder
Alla naturskogsliknande bokbestånd med torrträd bör bevaras. Man bör även sträva efter att öka andelen död ved i
produktionsskog av bok, bl.a. genom att i skärmställningar spara enstaka skärmträd som framtida naturvårdsträd.
Man bör även generellt öka andelen hålträd i de sydsvenska lövskogarna.
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