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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Staphylinidae (kortvingar), Släkte:
Bibloporus, Art: Bibloporus ultimus Guillebeau, 1892 Synonymer:

Kännetecken
En endast en millimeter lång, glänsande brunsvart skalbagge. Den har en bågböjd fåra på huvudets översida samt
tydliga gropar på halsskölden och vid täckvingarnas bas. Antennerna är kraftigt byggda, och hanen är försedd med en
krokig tand på insidan av mellersta skenbenet. Arten avviker från de andra tre Bibloporus-arterna genom sin ringa
kroppstorlek.

Utbredning och status
Känd från två lokaler i Skåne (Häckeberga och Skäralid). Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Mellan- och
Sydeuropa.

Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad under barken på relativt nyligen döda, såväl stående som liggande bokar,
samt i mulm. I Mellaneuropa uppges den även leva under barken på döda ekar. Förmodligen lever arten som rovdjur
på kvalster. Fullbildade skalbaggar har påträffats vid olika tider på året.

Hot
Denna art bedöms vara akut hotad genom sin mycket begränsade utbredning i Nordeuropa. Den är enbart funnen på
två lokaler i Sverige, vilka bägge har stora naturvärden och hyser sällsynta insekter knutna till döda bokar. B. ultimus
tillhör med stor sannolikhet den grupp av arter med reliktartad utbredning som tillhör våra mest utsatta
skogsinsekter, främst genom att de få befintliga områdena med god kontinuitet på död bokved antingen är mycket
små eller saknar effektivt skydd. Endast Skäralidsområdet kommer som det ser ut idag att få ett bra skydd i
framtiden.

Åtgärder
Ifall arten skulle påträffas på någon ytterligare lokal i Sydsverige bör snabba skyddsåtgärder vidtas för att gynna den.
En bättre skyddsstatus för Häckebergaområdet är nödvändig för att rädda de spillror av den gamla bokskogen som
behövs för denna och andra arters överlevnad inom området. Generellt bör mera död, grov bokved sparas eller
nyskapas inom bokens utbredningsområde.
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