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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Buprestidae (praktbaggar), Släkte:
Buprestis, Art: Buprestis splendens - glanspraktbagge Fabricius, 1775 Synonymer:

Kännetecken
En mycket vacker art som är cirka 20 mm lång och glänsande grön med ett mörkrött till purpurfärgat band där
täckvingarna möts samt på ytterkanten av täckvingarna. Kroppsformen är ganska platt och avrundat oval.
Täckvingarna är försedda med tydliga längsribbor.

Utbredning och status
Påträffad ett par gånger i Uppland i början av 1800-talet samt i Askersund i Närke 1895. Ett fynd från 1866 föreligger
även från Terijoki i trakterna av Viborg på Karelska näset. Världsutbredningen omfattar de östra och sydöstra
delarna av Europa från Italien och Tyskland och österut. Fynd från senare tid finns från Bielowieza i Polen, från
Rumänien samt från begränsade avsnitt av Balkan, södra Italien och Spanien.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i solexponerad, död ved på grova, barkfallna barrträd, främst tall. Främst är arten påträffad på
olika mellaneuropeiska tallarter (Rumänien, Grekland, Italien och Spanien), och den är även funnen på lärk i
Österrike. Den mycket närbesläktade B. aurulenta har i Nordamerika konstaterats ha en larvutvecklingstid på upp till
trettio år. Den fullbildade skalbaggen är påträffad under högsommaren på nyligen fällt barrträdsvirke.

Hot
Arten tillhör med stor sannolikhet de skogsinsekter som numera är försvunnen från Sverige. Det är möjlig att
ogynnsamt klimat kan ha medverkat till att arten försvann redan under 1800-talet.

Åtgärder
Skulle arten mot förmodan påträffas i landet måste reservat avsättas och speciella skötselåtgärder genomföras för att
garantera en livskraftig population.

Naturvård
Konventioner: Bernkonventionens bilaga II
Fridlysning: Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 4, 5. Bestämmelsen gäller hela
landet

Rödlistning i andra länder
Global rödlistning: EN B2ab(iii,iv) (2010)
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