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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Ptinidae (trägnagare), Släkte:
Dorcatoma, Art: Dorcatoma minor Zahradnik, 1993 Synonymer:

Kännetecken
En 2–2,5 mm lång rund, svart skalbagge med bruna ben och antenner. Antennernas tre yttersta leder är kraftigt
utvidgade är formade som flikar. Störs djuret fälls benen in i fåror på undersidan av kroppen och djuret liknar då ett
svart frö. De olika Dorcatoma-arterna är svåra att skilja från varandra och en specialist bör göra artbestämningen.

Utbredning och status
Arten är relativt nyupptäckt i Norden, och hittills säkert konstaterad vid nedre Dalälven. Enstaka fynd från östra
Småland utgörs av honor, och har inte gått att säkert verifiera.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av fnöskticka. Arten tycks leva i samma typ av substrat som Dorcatoma
dresdensis och D. robusta. Flertalet individer är fångade med hjälp av fönsterfällor på björkstubbar med gamla
fnösktickor, på gamla hyggen.

Hot
Arten är ännu så länge endast påträffad på en så begränsad lokal i landet att slumpvisa faktorer kan slå ut arten.
Största hotet ligger förmodligen i ett kontinuitetsbrott i tillgången på lämpliga fnösktickor. Eftersom fynden gjorts på
några gamla hyggen med sparade björkstubbar innebär detta ej någon stabil miljö för arten utan frekvens av gammal
björk som i framtiden kan hysa fnösktickor i anslutande delar är avgörande för artens framtid. Erforderliga åtgärder.
Utökade inventeringar av artens förekomst i Uppland och Gästrikland bör utföras för att fastlägga artens utbredning
inom området. Är denna tickgnagare enbart bunden till delar av Båtforsreservatet bör en plan göras för att gynna
frekvensen och kontinuiteten av fnösktickor inom området.
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