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Sårbar (VU)
B1ab(iii)+2ab(iii)

Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Dermestidae (ängrar), Släkte:
Attagenus, Art: Attagenus punctatus (Scopoli, 1772) Synonymer:

Kännetecken
En vacker skalbagge som är crika 5 mm lång och svart med många kritvita små hårfläckar på ovansidan. De sista
antennlederna är kraftigt förlängda och bredare än de övriga.

Utbredning och status
Upptäcktes i landet 1946 och är endast känd från några lokaler i östra Småland och på Öland. En obekräftad uppgift
finns också från en lokal i Blekinge. Den är dessutom påträffad i Mellan- och Sydeuropa samt i Kaukasus.

Ekologi
Lever av döda insekter och förmodligen även andra animaliska rester som döda fåglar och mindre däggdjur. Larver
och fullbildade skalbaggar är påträffade i och på döda stammar av gamla ekar och avenbokar, och förmodligen kan
även andra lövträd utnyttjas. Undantagsvis är arten även funnen inomhus. De fullbildade skalbaggarna är pollenätare
och uppsöker blommor av bland annat hagtorn.

Hot
Arten är endast tagen i ädellövskogsområden som är kända för många andra rödlistade insekter. Mycket talar för att
A. punctatus ställer mycket höga krav på sin miljö, till exempel riklig tillgång till död ved. Då detta så gott som överallt
är en bristvara torde arten vara hotad på sina lokaler, främst på fastlandet. De mycket begränsade förekomstytorna
och de individsvaga populationer som arten lever i försämrar ytterligare dess situation.

Åtgärder
För att behålla denna vackra art är det viktigt att vi spar döda lövträd främst av ek i de aktuella områdena. Den har
ganska goda prognoser att klara sig i Halltorps hage tack vare att naturreservatet där utökats. För de begränsade
fastlandspopulationerna är situationen värre. Vi har ett såväl nationellt som internationellt ansvar att bevara A.
punctatus i landet.
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