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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Carabidae (jordlöpare), Släkte:
Ocys, Art: Ocys quinquestriatus - murlöpare (Gyllenhal, 1810) Synonymer: Bembidion quinquestriatum
(Gyllenhal, 1810)

Kännetecken
3,5-4,5 mm lång jordlöpare med slank, tillplattad kroppsform. Rödbrun eller svartbrun med ljusare ben och antenner,
översidan vanligen med tydlig blå eller grön metallglans.

Utbredning och status
Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland och Uppland.
Utbredningen är starkt splittrad och nästan helt begränsad till städer, särskilt i kusttrakter. Efter 1990 finns endast
fynd från Skåne (Landskrona), Halland (Varberg), Öland (Borgholm) och Gotland (Visby). Närmast i Danmark, södra
Norge och Baltikum. Utbredd över större delen av Europa.

Ekologi
I norra Europa nästan uteslutande synantrop, i eller i närheten av äldre murar och byggnader. Sentida lokaler är bl.a.
Varbergs fästning, Visby ringmur och Borgholms slottsruin. I Schweiz är arten funnen talrikt i sprickor i
solexponerade klippväggar. I Sverige finns endast ett par fynd i det fria, t ex vid Ålabodarna i Skåne och på Ölands
Stora alvar vid Resmo, men möjligen kan arten också hos oss utvecklas ute i naturen, t.ex. i karstsprickor på Stora
alvaret. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Larvens födoval är okänt.
De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under vinterhalvåret, sittande under lös puts el. dyl. på husmurar, eller
löpande i solskenet längs sydvända murar. De kan vid varm väderlek vara aktiva redan i februari.

Hot
Hot mot arten är förbättrad inomhushygien, ändrade byggnadsmetoder, rivning eller restaurering av äldre
byggnader.

Åtgärder
Arten bör inventeras. Om möjligt bör man undvika att sanera det fåtal inomhuslokaler där arten ännu påträffas.
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