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Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare
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Sårbar (VU)
B1ab(iii)+2ab(iii)

Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Elateridae (knäppare), Släkte:
Dicronychus, Art: Dicronychus equisetioides Lohse, 1976 Synonymer:

Kännetecken
En 9 mm lång, smal och spolformig, svart knäppare. Ovansidan är täckt med tydlig grå behåring. Halssköldens
bakhörn är utdragna i snett bakåtriktade spetsar. Med hjälp av en hopptapp på undersidan kan baggen göra ett hopp
upp i luften om den faller på rygg. Mycket svår att skilja från den närstående arten D. equiseti.

Utbredning och status
I Sverige endast känd från Skåne och Halland. Flertalet fynd är gjorda i östra Skåne. Arten är relativt nyligen
beskriven och var tidigare sammanblandad med D. equiseti, varför dess totala utbredningsområde inte är känt.
Närmast i Danmark och Baltikum (Lettland), men det är sannolikt att uppgifter om fynd av D. equiseti från t.ex.
Norge åtminstone delvis härrör sig till D. equisetoides. I övrigt är arten rapporterad från Mellaneuropa, men har
säkert en större utbredning.

Ekologi
Larvutvecklingen sker vid växtrötter på torra, öppna sandmarker med gles vegetation. På sandgräshedar med
borsttåtel- eller sandstäppsvegetation, sandiga ljunghedar samt kustnära flygsandfält med vegetation av dyngräs eller
borsttåtel. Den fullbildade skalbaggen påträffas under våren och försommaren. Den kan då iakttas svärmande över
vegetationen dagtid, men påträffas oftare under till exempel stenar, växtdelar eller ljung.

Hot
Främst hotad av igenväxning av sandfält och kustdyner som följd av bland annat minskande bete och ökat
kvävenedfall, samt exploatering av de aktuella områdena.

Åtgärder
Upprätthåll beteshävd på sandfält. Igenväxning av kusthedar och flygsanddyner p.g.a. upphörd hävd eller
kvävenedfall måste motverkas med lämpliga skötselåtgärder. Slitage från det rörliga friluftslivet kan vara en negativ
faktor i vissa områden.
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