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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Cerambycidae (långhorningar),
Släkte: Anaglyptus, Art: Anaglyptus mysticus - prydnadsbock (Linnaeus, 1758) Synonymer:

Kännetecken
En långsträckt, cylindriskt byggd skalbagge med ganska långa antenner och ben. Kroppen är blir mellan sex och
fjorton mm lång. Täckvingarna är vackert, brokigt färgade med rödbrun skulderdel och svart bakdel. Rakt över
täckvingarna går tre vita hårband, och dessutom är deras bakre del vithårig.

Utbredning och status
Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Nutida fynd finns upp till Mälardalen och Värmland. Arten är även påträffad
i Norge och Danmark samt i Baltikum, Ryssland, Mellan- och Sydeuropa.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i torr, hård och död lövträdsved, oftast i grövre grenar eller klenare stamdelar av hassel,
vildapel, lönn, bok, ek, lind m.fl. lövträd. Allmännast är arten förmodligen i gamla hasselrunnor med gott om död ved i
sydöstra delen av landet. Larverna gnager nästan cirkelrunda gångar i den hårda veden. Gångarna ligger ofta ganska
tätt, går främst i stammens eller grenens längsriktning och är tätt packade med fint gnagmjöl. Samma gren- eller
stampartier kan angripas under mer än ett decennium. Larvutvecklingen är två- till treårig. Larven förpuppar sig
redan på sensommaren och den fullbildade skalbaggen övervintrar i puppkammaren som den lämnar först i slutet av
maj till mitten av juni året därpå. Den besöker gärna blommor av hagtorn och kornell.

Hot
Arten hotas främst av bristen på torr, död lövträdsved. Eftersom den gärna vill ha solexponerad ved utgör
igenväxningen av gamla trädbevuxna naturbetesmarker också ett hot.

Åtgärder
Spar gamla hasselrunnor i halvöppet läge med gott om död ved. Spar även annan död lövträdsved i soligt läge, i
synnerhet i öppna hagmarker.
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