Rhizophagus aeneus
Grön barkglansbagge
NE

NA

LC

Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Nära hotad (NT)
B2ab(iii)

Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Monotomidae (gråbaggar), Släkte:
Rhizophagus, Art: Rhizophagus aeneus - grön barkglansbagge Richter, 1820 Synonymer: Cyanostolus aeneus
(Richter, 1820)

Kännetecken
En påfallande långsmal art med en kroppslängd av 3 mm. Kroppen är övervägande svart med gröna eller blå
täckvingar. Benen är kraftigt byggda och antennernas tre sista leder är breda och bildar tillsammans en klubba.

Utbredning och status
Funnen i de flesta landskap från Skåne till Gästrikland. Närmast i Norge, Finland och i Baltikum, ej i Danmark.
Världsutbredningen är begränsad till Europa.

Ekologi
Larvutvecklingen sker under bark och i ved av nyligen döda lövträd som står i fuktiga miljöer, gärna ute i vatten. Den
är funnen på bl.a. klibbal, bok, björk och ek. Den påträffas både i hela, stående och liggande träd samt i stubbar av
dessa - främst längs vattendrag och sjöstränder. Ofta har virket någon del stående direkt i vatten. Larver och
fullbildade skalbaggar är påträffade tillsammans i slutet av juli.

Hot
Arten hotas av bristen på nyligen döda lövträd som står ute i vattnet eller som från stranden fallit ned i vattnet.

Åtgärder
Spar nyligen döda lövträd utefter vattendrag. När trädstammar delvis blåser ner i vattnet är det viktigt att dessa får
ligga kvar. Man bör även vid avverkning av och gallring i skog som gränsar mot vatten undanta en så pass bred
strandzon från avverkning att en naturlig dynamik av död ved i vattnet bevaras.
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