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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Ptinidae (trägnagare), Släkte:
Hemicoelus, Art: Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837) Synonymer: Anobium fulvicorne Sturm, 1837

Kännetecken
En ca 4 mm lång, smal och cylindriskt byggd skalbagge. Kroppsfärgen är mörkbrun till svart, men ben och antenner är
rödbruna. Antennernas tre yttersta leder är kraftigt förlängda.

Utbredning och status
Utbredd från Skåne till Dalarna. Arten förekommer dessutom i Danmark och Finland samt i Mellan- och Sydeuropa.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i hård och torr, död ved av olika lövträd, t.ex. hassel, hagtorn, avenbok och lönn. Främst i
grenar och tunna stammar, men även i skadade stampartier på levande träd. Angriper oftast stående, döda träd och
buskar samt levande träd med stamskador. Angreppen sker år efter år i samma veddel och veden blir till stora delar
uppäten av larverna. I Sverige är arten kläckt ur hassel (tillsammans med Anobium costatum) samt ur hagtorn och
avenbok. I Uppland är arten under flera år observerad på ett torrt stamparti på en stor, levande lönn. I Dalarna, där
den är fångad i en bränd barrskog, måste den utnyttja något annat värdträd. I Danmark är arten påträffad i poppel,
pil och lind. Larvutvecklingen är förmodligen tvåårig och förpuppningen verkar ske på försommaren. Den fullbildade
skalbaggen är kvällsaktiv, och påträffas under senare hälften av juni samt under hela juli då den kryper på de
angripna stamdelarna.

Hot
Arten hotas av bristen på torr, död ved i såväl skogsmark som parker.

Åtgärder
Spar stående, döda lövträd samt levande träd med stamskador som levererar döda stamdelar. Var försiktig vid
röjning i gamla hässlen och lämna kvar ett antal stammar i gamla hasselrunnor.
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