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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Elateridae (knäppare), Släkte:
Denticollis, Art: Denticollis rubens - röd ögonknäppare Piller & Mitterpacher, 1783 Synonymer:

Kännetecken
En vackert röd, 11–16 mm lång skalbagge vars antenner är påfallande långa och hos hanen tydligt kamformade.
Täckvingarna är försedda med tydliga, längsgående lister.

Utbredning och status
Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Närmast i Norge och Danmark, i Estland och Lettland.
Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till Kaukasus.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i lös vitrötad ved i gamla stubbar och stammar av bok med lös ved, främst i bokbestånd med
ett rikt inslag av grov, död ved i form av stubbar och lågor. I andra länder är arten även påträffad i al och andra
lövträd. Larven livnär sig till viss del som rovdjur på diverse andra insektslarver som lever i denna miljö och har en
utvecklingstid som sträcker sig över ett par år. Förpuppningen sker i veden i maj, och den fullbildade skalbaggen visar
sig framme redan i slutet av maj eller början av juni, då den ofta sitter på blad, främst av ormbunkar, i små gläntor i
skogen.

Hot
Arten tycks i Sverige vara helt knuten till några få mycket gamla bokbestånd med ett rikt inslag av grov, död ved i
form av stubbar och lågor. Den har tydligen redan försvunnit från några av sina gamla lokaler. Dess framtida
överlevnad är förmodligen endast tryggad inom den blivande nationalpark, där Skäralidsravinen kommer att ingå. På
övriga lokaler är risken stor för att arten försvinner p.g.a. kontinuitetsbrott i födotillgången, främst orsakade av att
områdena är så små till arealen att lämpligt utvecklingssubstrat inte hinner nybildas i tillräcklig utsträckning.

Åtgärder
För att behålla denna och andra arter som är beroende av död bokved behöver flera gamla bokbestånd avsättas som
reservat. För just denna art är detta aktuellt i Maltesholmstrakten, där den fortfarande finns kvar inom ett par
närbelägna områden. Man bör generellt spara enstaka äldre bokar då skärmbestånd avvecklas och låta dessa träd få
växa in som naturvårdsträd i det nya beståndet.

Naturvård
Åtgärdsprogram: Fastställt
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