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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Cryptophagidae (fuktbaggar),
Släkte: Cryptophagus, Art: Cryptophagus lysholmi - stubbfuktbagge Munster, 1932 Synonymer:

Kännetecken
En rödbrun, 2,3–2,8 mm lång skalbagge. Främre hälften av täckvingarna brukar vara brunsvarta. Halsskölden är
betydligt smalare än täckvingarna vid dessas bas. Som dess många nära släktingar i släktet Cryptophagus har den
märkliga tänder på halssköldens kant och en tydligt avsatt antennklubba bestående av tre ledstycken. Arterna är
mycket svåra att artbestämma varför en specialist bör göra detta.

Utbredning och status
Utbredd från Västmanland och Dalarna norrut till Jämtland och Torne lappmark. Närmast i Norge och Finland.
Världsutbredningen är för övrigt begränsad till bergstrakter i södra delen av Mellan- och Östeuropa.

Ekologi
Biologin är dåligt känd. I Sverige har arten påträffats i mulm och gnagmjöl av vedvivlar i gamla och grova, ihåliga tallar
och torrakor, men också under barken på stubbar av gran och tall. Arten har även hittats tillsammans med hästmyror
(Camponotus spp.) i grova aspstubbar. Främst i naturskogsliknande bestånd, även i tät skog.

Hot
Stubbfuktbaggen är knuten till bestånd med kontinuitet av stående grov död ved, främst tall och asp, vilka blir allt
sällsyntare. Sannolikt är många bestånd där den förekommer för små för att långsiktigt hysa arten.

Åtgärder
Gamla grova tallar och aspar bör lämnas vid avverkningar i norra och mellersta Sverige. Troligtvis gynnas arten av
tillkapade högstubbar eftersom den ett par gånger är funnen under barken på avverkningsstubbar. Små skyddade
områden med kontinuitet av grov tall eller asp kan behöva utvidgas.

Naturvård
Åtgärdsprogram: Fastställt
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