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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Staphylinidae (kortvingar), Släkte:
Phyllodrepa, Art: Phyllodrepa salicis (Gyllenhal, 1810) Synonymer: Hapalaraea salicis (Gyllenhal, 1810)

Kännetecken
En platt, långsmal skalbagge som blir 4–5 mm lång. Färgen är mörkbrun med ljusare sidor på halsskölden. Ben och
antenner är gulröda. Bakkroppen är tätt punkterad och matt på grund av en tät skulptur av fina linjer som bildar ett
maskmönster. Täckvingarna täcker endast hälften av bakkroppssegmenten. På pannan mellan facettögonen finns två
små punktögon som syns som blanka runda upphöjningar. Eftersom arten mycket liknar många närstående arter bör
en säker artbestämning utföras av en specialist.

Utbredning och status
Utbredd från Skåne till Södermanland. Endast från Öland föreligger sentida fynd, men arten är inte systematiskt
eftersökt. Arten är även känd från de övriga nordiska länderna. Världsutbredningen är begränsad till Europa.

Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i fågelbon, främst av olika rovfåglar. Arten är påträffad
både i fritt liggande bon och i döda djur på marken. Enligt vissa källor är arten knuten till ekorrbon. Den fullbildade
skalbaggen är flera gånger påträffad i blommor, bl.a. av sälg. De flesta fynden av fullbildade skalbaggar är gjorda på
försommaren, främst i juni.

Hot
Arten är förmodligen knuten till boavfall som innehåller rester av döda djur men är även påträffad på as. Förmodligen
har en ökad hygien runt hus bidragit till att arten blivit allt sällsyntare. Minskningen av större rovfåglar är
förmodligen även ett hot mot arten.

Åtgärder
Man borde ej städa bort alla döda djur från markerna runt bebyggelse. Tyvärr sätter föreskrifter och lagstiftning sig
emot detta.
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