Cryptophagus quadrihamatus
Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)
Nordlig fuktbagge
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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Cryptophagidae (fuktbaggar),
Släkte: Cryptophagus, Art: Cryptophagus quadrihamatus - nordlig fuktbagge Mäklin, 1853 Synonymer:
Cryptophagus plagiatus Poppius, 1900

Kännetecken
En cirka 2,5 mm lång mörkbrun skalbagge. Den kan ibland bli nästan svart i färgen. Halssköldens framhörn är
formade som en avplattad bakåtriktad tand. Bakom denna sitter ytterligare en liten, vass tand på halssköldens sidor.
De tre yttersta antennlederna är breda och bildar en tydlig klubba. Cryptophagus-arterna är svåra att artbestämma,
och bestämningen bör granskas av en specialist.

Utbredning och status
Känd från Värmland och Dalarna och vidare utbredd från Västerbotten till Torne lappmark. Närmast i Norge och
Finland. Världsutbredningen sträcker sig från norra delen av Ryssland söderut till Afghanistan och österut genom
Sibirien till Kanada och Alaska.

Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten påträffas främst på klibbtickor på granlågor eller vid sållning av mycel intill stubbar. Den
är även funnen under svampig björkbark samt vid ett tillfälle i mögligt hö. Huvudsakligen funnen i naturskog.

Hot
Arten tycks vara knuten till död, svampangripen ved och främst i naturskogsbestånd, vilket gör den känslig för
rationellt skogsbruk.

Åtgärder
Öka mängden död, svampangripen ved genom att bevara kvarvarande naturskogsbestånd och i ökad utsträckning
lämna kvar döda träd, stubbar och lågor i den brukade skogen.
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