Osphya bipunctata
Varierad brunbagge
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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Melandryidae (brunbaggar),
Släkte: Osphya, Art: Osphya bipunctata - varierad brunbagge (Fabricius, 1775) Synonymer:

Kännetecken
En långsmal, mycket varierat färgat art som är strax över 1 cm lång. Antennerna är långa och enkelt byggda. Benen är
långa och kraftiga med långa fötter. Hos vissa hanar blir låren starkt förtjockade och skenbenen blir starkt böjda.
Färgen är gul eller svart. Vissa individ har ljus halssköld med två svarta fläckar. Vissa har gula täckvingar med mörk
spets, andra har helsvarta täckvingar.

Utbredning och status
Känd från Skåne, Blekinge, östra Småland, Uppland och Västmanland. Arten är även känd från Danmark och Norge,
men inte från Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Mellaneuropa österut till Kazakhstan och
västra Sibirien.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i vitrötad ved av lövträd, utomlands bl.a. i grenar av hagtorn men hos oss möjligen främst asp.
I Sverige är de fullbildade skalbaggarna främst påträffade på blommande hagtorn. I Tyskland uppträder arten främst
i gles lövskogsmark och skogskanter, och talrika nykläckta exemplar har påträffats i hagtornsved i mitten av maj.
Troligen sker utvecklingen generellt i vitrötad ved och tar minst två år.

Hot
Barrskogsplantering på eller spontan igenväxning av gamla naturbetesmarker. Röjning av blommande buskar.

Åtgärder
De lokaler där arten påträffats bör bevaras i nuvarande skick. Blommande buskar, i synnerhet hagtorn, bör generellt
sparas.
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