Bibloporus mayeti
NE

NA

LC

Skalbaggar, Kortvingar

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Sårbar (VU)
B1ab(iii)+2ab(iii)

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

Kännetecken
En liten, cirka 1,3 mm, lång blankt svartbrun skalbagge. Täckvingarna är korta och täcker enbart hälften av
bakkroppen. Antenner och ben är kraftigt byggade. Antennernas yttre leder är betydligt bredare än de andra lederna.
På både täckvingar och halssköld finns längsfåror. På huvudet finns en tydlig bågböjd fåra. Hos hanarna är de
mellersta skenbenen utvidgade.

Utbredning och status
Påträffad på ett par lokaler i Blekinge samt en lokal i östra Småland. Den är ej påträffad i övriga nordiska länder.
Världsutbredningen är begränsad till Europa.

Ekologi
Lever under bark på nyligen döda träd, ibland även i murken ved, bl.a. i hålträd. De svenska fynden är gjorda under
barken på ganska nyligen döda ekar och bokar, främst på grövre grenar. Arten är i Mellaneuropa även påträffad på
Salix- och Populus-arter. Påträffas främst i kambiezonen eller i innerbarken, där den lever som rovdjur på kvalster o.
dyl. De fullbildade insekterna påträffas mest under hösten och fram till nästa försommar.

Hot
Bristen på nyligen döda lövträd främst ek och bok på de mycket begränsade ställen som arten är påträffad i.
Insamling av djur och söndersållning av lämpliga substrat kan även innebära ett hot mor arten.

Åtgärder
Man bör se till att ej successionerna av blivande substrat ej upphör inom dessa begränsade lokaler. Man bör även
inskränka tillstånden att samla in arten på de två lokaler som det rör sig om.
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