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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Dryopidae (öronbaggar), Släkte:
Dryops, Art: Dryops nitidulus (Heer, 1841) Synonymer:

Kännetecken
En 3,5–4 mm lång nästan parallellsidig, bred och kort, något välvd, mörk art med gulgrå tät behåring med insprängda
långa, uppstående grå hår. Halsskölden på var sida med en längsköl. Täckvingarna är något bredare än halsskölden,
framtill med en svag insnörning, utan punktrader men med djupa, grova, baktill något finare och grundare punkter.
Benen är oftast röda och försedda med kraftiga klor. Det är den kortaste av de svenska Dryops-arterna.

Utbredning och status
Arten är påträffad i Skåne och Halland samt på Öland och Gotland. Den finns även i Danmark och Norge men ej i
Finland. Det är en mycket svårbestämd och säkert förbisedd art , vars status därför är svår att bedöma.

Ekologi
Lever i och vid ganska snabbt rinnande vatten och i små vattensamlingar, nära vattenytan, på grenar och pinnar samt
på annan vegetation. Larverna lever sannolikt av alger eller av veden i svamp- och bakterieangripna nedfallna grenar.
I Mellaneuropa är arten vanlig i högalpin terräng med sumpiga grässluttningar och genomströmmande vatten.

Hot
Arten hotas möjligen av att vattendragen där den lever övergöds eller på annat sätt förändras, t. ex. genom ändrad
vattenföring. Arten kan även drabbas av dikning och vattenföroreningar av olika slag.

Åtgärder
Anläggning av skyddszoner vid vattendrag och andra vatten, där arten lever. Se till att dikningsföretag som kan
påverka vattenflöden, vattenvolymer och vattenstånd undviks.
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