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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Anthribidae (plattnosbaggar),
Släkte: Pseudeuparius, Art: Pseudeuparius sepicola (Fabricius, 1792) Synonymer: Tropideres sepicola (Fabricius,
1792), Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792)

Kännetecken
En 2,5–5 mm lång, gråbrun skalbagge med cylindrisk kropp och ett kort kraftigt snyte som är insnört strax framför
ögonen. Antennerna är något kortare än framkroppen och har en långsmal klubba. Den framåt avsmalnande
halsskölden har två mörka snedställda fläckar vid bakhörnen. Vardera täckvinge har baktill en stor mörk fläck nära
sömmen. Ofta ligger fläckarna så nära varandra att de bildar en gemensam fläck över sömmen. Snett bakom skutellen
finns en mindre mörk fläck.

Utbredning och status
Utbredd från Skåne till Bohuslän och Uppland. Närmast i Danmark och Norge, vidare utbredd i övriga Europa.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i tämligen hård, vitrötad lövträdsved, såväl i döda grenar på stående träd som i grenar som
ligger på marken. Arten har vid flera tillfällen kläckts ur grenar eller klena stammar av hassel, ek, bok och avenbok,
men också björk och asp anges som värdväxter. Oftast i ädellövrika skogsbestånd, gärna i varma sydvända lägen.
Fullbildade skalbaggar påträffas från våren till hösten.

Hot
Arten hotas av en brist på lämpligt utvecklingssubstrat på grund av en ökad användning av vedflis från lövträd.

Åtgärder
Begränsa utnyttjandet av ved för energiändamål. I samband med röjningsinsatser i hagmarker och bryn kan arten
gynnas genom att ris läggs upp i högar.
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