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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Histeridae (stumpbaggar), Släkte:
Acritus, Art: Acritus minutus (Herbst, 1792) Synonymer:

Kännetecken
En rödbrun cirka 1 mm lång klotrund skalbagge. De sista fyra antennlederna bildar en tydlig klubba. Benen är kraftigt
byggda. Störs djuret fäller den in ben och antenner på undersidan av kroppen.

Utbredning och status
Tidigare funnen i Skåne, östra Småland och Uppland (Stockholmstrakten). Ej återfunnen som reproducerande i
Sverige sedan 1950-talet. Arten har dock tillfälligt införts till landet med importerat virke (t.ex. av aspvirke från
Östeuropa) och påträffats i virkesupplag i hamnar. Arten är ytterst liten och lätt förbisedd, och det är inte helt
uteslutet att den fortfarande kan finnas kvar i landet. Närmast i de nordiska grannländerna samt i Baltikum.
Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika och sträcker sig österut till Kazakstan och västra Sibirien.

Ekologi
Ett rovdjur som lever under bark, i mulm och i gångar av andra ved- och barklevande insekter. I Sverige är arten bl.a.
påträffad i en grov asplåga med angrepp av långhorningar. I Norge (Fredrikstad) är den 2006 funnen under bark på
brandskadad tall (Artsdatabanken, artfaktablad). Utomlands är den funnen bl.a. under bark och i mulm av bok samt i
gångar av långhorningen Xylotrechus rusticus i svartpoppel. Näringsekologin hos arten är okänd, men troligen lever
den som rovdjur på kvalster och andra små evertebrater.

Hot
Arten är sannolikt bunden till naturskogsliknande lövträdsbestånd. Minskad lövandel i brukad skog och framför allt
minskad mängd gamla lövträd är de största hoten mot arten.

Åtgärder
Bestånd av gamla lövträd, särskilt bok, asp och ek, bör sparas i största möjliga utsträckning. Likaså kan ökad
inblandning av lövträd i barrskog på sikt gynna arten.
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