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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Elateridae (knäppare), Släkte:
Ampedus, Art: Ampedus rufipennis - bokskogsrödrock (Stephens, 1830) Synonymer: Elater rufipennis (Stephens,
1830)

Kännetecken
En 10-14 mm lång knäppare som är svart med livligt röda täckvingar. Halssköldens bakhörn är spetsiga. Arten är
mycket lik flera andra rödvingade Ampedus-arter.

Utbredning och status
Känd från Skåne, Blekinge, södra Halland och södra Kalmar län. Närmast i Danmark, vidare utbredd från Mellan- och
Sydeuropa och Nordafrika österut till Kaukasus och Iran.

Ekologi
Larvutvecklingen sker främst i ganska lös, vitrötad bokved, huvudsakligen i grövre lågor och hålträd. Arten är i
Sverige dessutom påträffad i en grov björklåga samt i lönn. I Danmark och Mellaneuropa är arten även känd från
andra lövträd och det föreligger dessutom något fynd från barrträd. I Sverige är arten främst funnen i bokbestånd
med ett rikt inslag av grov död ved. Larven lever åtminstone delvis som rovdjur på andra larver av vedlevande
insekter. Utvecklingstiden sträcker sig över flera år. Förpuppningen sker på senhösten och den nykläckta skalbaggen
övervintrar i puppkammaren för att redan i början av maj påträffas sittande på de döda stammarna eller i den
omgivande vegetationen.

Hot
Arten är knuten till bokskogslokaler med inslag av grov död ved.

Åtgärder
De flesta lokaler där arten förekommer åtnjuter inte något lagligt skydd i dagens läge. Det vore därför angeläget att
freda flertalet av dem så snart som möjligt. I vart fall bör skogsbruket ta stor hänsyn till döda lövträd, främst bok,
inom dessa områden. Man bör bland annat spara vissa skärmträd av bok så att de får ingå som naturvårdsträd och
stå kvar och dö i de nya, uppväxande bestånden.
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