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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Leiodidae (mycelbaggar), Släkte:
Dreposcia, Art: Dreposcia umbrina (Erichson, 1837) Synonymer:

Kännetecken
En 3,5 till 4,5 mm lång, brun skalbagge med ganska kraftiga ben och sidenglänsande behåring.

Utbredning och status
Påträffad i några landskap från Skåne till Västmanland. Aktuella fynd i östra Småland, Öland, Östergötland och
Mälarlandskapen. Närmast i Danmark, där endast ett 1800-talsfynd är känt, samt i Baltikum. Världsutbredningen är
begränsad till Europa.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i anslutning till fågelbon och smärre kadaver i gamla ihåliga ädellövträd med bon av i första
hand fåglar, men även andra djur. De flesta fynden är gjorda i anslutning till gamla, fritt stående hålekar, men arten är
även funnen i ihåliga lindar och almar. Den fullbildade skalbaggen kan påträffas under en stor del av året vid sållning
inuti stamhåligheterna.

Hot
Arten är främst påträffad i områden med en hög frekvens av hålträd. Den tycks ställa höga krav på sin miljö och
förekommer ofta enbart i ett eller ett fåtal träd, trots att det kan finnas gott om till synes passande sådana i
omgivningen. Genom den allt större bristen på hålträd i vårt öppna landskap (bl.a. i hagmarker och alléer) kommer
arten förmodligen att försvinna från en del av sina gamla lokaler om inte situationen förbättras.

Åtgärder
Allt bör göras för att behålla hålträd i det öppna landskapet. Eftersom det tar mycket lång tid att skapa sådana miljöer
måste vi redan nu planlägga hur vi flera sekler senare skall kunna finna öppna marker med solbelysta hålträd.
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