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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Staphylinidae (kortvingar), Släkte:
Euthiconus, Art: Euthiconus conicicollis (Fairmaire & Laboulbène, 1855) Synonymer:

Kännetecken
En blankt rödbrun, endast 1 mm lång skalbagge. Den är vackert byggd med långa ben och kraftiga antenner. Vid
halssköldens bas finns två större och innanför dessa två små punktformade gropar. Även vid basen på varje täckvinge
finns två gropar.

Utbredning och status
Påträffad på några få lokaler i Skåne, Blekinge, Halland, Småland samt på Öland. Den är även känd från Danmark och
Norge. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Syd- och Mellaneuropa.

Ekologi
Biologin är dåligt känd. Lever i mulm i gamla, grova ihåliga lövträd, främst ek, bok och klibbal. Arten påträffas ofta i
sådana träd där det finns myror, bl. a. Lasius brunneus och L. fuliginosus. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva
som rovdjur på kvalster. Arten kan påträffas som fullbildad skalbagge under en stor del av året.

Hot
Arten har en mycket begränsad utbredning i landet samtidigt som arten är knuten till ett substrat som är sällsynt i
dagens läge. Den anses därför som hotad och löper risk att bli ännu sällsyntare i framtiden genom att skogsbestånd av
den typ där den förekommer blir allt sällsyntare.

Åtgärder
Det är av yttersta vikt att samtliga urskogsliknande skogsbestånd med gamla hålträd sparas som reservat i
Sydsverige. Några av de befintliga områdena är ganska små och bör därför utökas genom att man via speciellt skötsel
av skogen runt kärnområdet gynnar uppkomsten av hålträd.
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