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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Bothrideridae (rovbarkbaggar),
Släkte: Oxylaemus, Art: Oxylaemus variolosus (Dufour, 1843) Synonymer:

Kännetecken
En roströd, cirka 3,5 mm lång, smalt cylindriskt byggd skalbagge. Täckvingarna är starkt glänsande med kraftiga
punktrader. Halssskölden är likaledes starkt punkterad med fyra gropar vid basen.

Utbredning och status
Känd genom ett gammalt fynd från Skåne (Hallands Väderö 1883), och ett fynd i östra Småland 2011. Ej funnen i
övriga Norden. Arten förekommer närmast i Tyskland varifrån även sentida fynd är gjorda. Totalutbredningen är
begränsad till Europa, där fynd finns från Italien, Frankrike, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Polen och Sverige.
Flertalet av de få observationerna har karaktär av slumpfynd, och den bristfälliga kunskapen om biologin gör att det
är svårt att uttala sig om artens status.

Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är flera gånger påträffad på eller i anslutning till gamla, delvis döda ekar. I England har
fullbildade individer påträffats vid förnasållning i anslutning till en trädstubbe. I Tyskland är arten även funnen i
anslutning till död ved av gran. Det småländska fyndet gjordes i en fönsterfälla. Det har förmodats att arten utvecklas i
gångar av myror (t.ex. Lasius fuliginosus eller Lasius brunneus) eller av andra bark- och vedlevande insekter (t.ex.
Dryocoetus villosus eller Xyleborus monographus) i död ved. Larven har antagits vara rovlevande, men några
närmare uppgifter om larvernas näringsekologi finns ej. Det har även spekulerats i om larvutvecklingen kan ske
underjordiskt i anslutning till trädrötter.

Hot
Hotbilden är oklar.

Åtgärder
Artens ekologi och exakta krav behöver utredas närmare.
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