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Sexfläckig blombock
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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Cerambycidae (långhorningar),
Släkte: Anoplodera, Art: Anoplodera sexguttata - sexfläckig blombock (Fabricius, 1775) Synonymer: Leptura
sexguttata (Fabricius, 1775)

Kännetecken
En cirka 11 mm lång skalbagge med långa ben och antenner. Grundfärgen är svart, men på varje täckvinge finns en
gul teckning som består av en stor, rund fläck nära skuldran, samt en stor, långsträckt, något C-formad fläck på
mitten. Färgteckningen kan variera i form, och det finns även exemplar som helt saknar fläckar.

Utbredning och status
Påträffad från Skåne till Västmanland och norra Uppland. Den är även påträffad i våra nordiska grannländer, i
Baltikum, Mellan- och Sydeuropa samt i Nordafrika.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i gammal, sedan lång tid tillbaka död, grov ekved som ligger på marken, ofta angripen av
svampen rostöra (Hymenochaete rubiginosa). Larverna gnager slingrande gångar i den ganska torra, rötade
splintveden. Arten skall i Tyskland även vara påträffad på bok. Hos oss främst i skogsbestånd med gamla ekar med
nedfallna grövre gren- och stamdelar, oftast i ganska tät, lundartad skog. Larvutvecklingen sträcker sig över tre år
och mer. Förpuppningen sker i början av juni och den nykläckta fullbildade skalbaggen besöker blommor under juli.
Den påträffas ofta i älggräs (Filipendula ulmaria), ängsruta (Thalictrum flavum) och strätta (Angelica sylvestris).
Företrädesvis besöker den blommor som växer i små gläntor i skogen.

Hot
Arten hotas genom att dess höga krav på yngelsubstrat gör det nödvändigt att behålla ett ganska stort antal
gammelekar i landskapet för att den skall hitta något lämpligt utvecklingssubstrat. Tyvärr städar man ofta bort
grövre stam- och grendelar som fallit ner på marken, vilket är ännu ett hot mot artens överlevnad. Genom att A.
sexguttata förekommer inom så små och begränsade områden finns en stor risk att det uppstår kontinuitetsbrott i
födotillgången för denna vackra art på många av dess nuvarande lokaler.

Åtgärder
Man bör spara fler gammelekar i skogslandskapet. Bortstädning av på marken nedfallna grövre grenar och stamdelar
av ek bör undvikas.

Naturvård
Åtgärdsprogram: Framtagande avbrutet
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