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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Cerambycidae (långhorningar),
Släkte: Poecilium, Art: Poecilium alni - kvistspegelbock (Linnaeus, 1767) Synonymer: ekkvistspegelbock,
Phymatodes alni (Linnaeus, 1767)

Kännetecken
En platt och brokigt färgad art som blir 4–6,5 mm lång. Antenner och ben är kraftiga. Antennerna hos hanarna är
nästan lika långa som kroppen, hos honan når de fram till mitten av täckvingarna. Låren är starkt klubblika.
Grundfärgen är svart men främre delen av täckvingarna är gulröd. Detta område begränsas bakåt av ett vitt hårband
som går tvärs över båda täckvingarna. Ett ytterligare vitt hårband går tvärs över täckvingarna i den bakre
fjärdedelen av täckvingarna. Nära basen på täckvingarna finns två små hårpenslar.

Utbredning och status
Utbredd från Skåne till Småland, med enstaka fynd i Södermanland, Uppland och Västmanland. Känd från alla de
nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till Turkiet och
Kazakhstan.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i döda grenar av främst ek, oftast i klena grenar som är 1-2 cm tjocka. Arten är i utlandet även
påträffad på andra trädslag som ask, alm och al. Larverna lever först under barken på grenarna men går sedan in i
centrum av veden. Arten har en ettårig generationstid. Den nykläckta skalbaggen kan hittas springande på grenar
redan i främre hälften av maj. Arten angriper såväl nyligen döda grenar som sitter kvar uppe i träden som
avverkningsavfall som ligger nere på marken.

Hot
Arten angriper gärna ekgrenar som ligger kvar efter avverkningar. Redan nu tillvaratar man hälften av allt
avverkningsavfall och flisar det. Detta kan på längre sikt orsaka en brist på utvecklingsplatser för arten. Denna lägger
ägg på grenarna under en tid då virket ofta ligger kvar i skogen och kan därför lätt lockas in till grenhögar som samlats
ihop varefter man flisar och transporterar bort även detta virke. Detta utgör lokalt även ett hot mot arten. Vid
naturvårdsröjningar i betesmarker samlas ofta nedfallna grenar ihop och bränns i sämsta fall eller flisas.

Åtgärder
Det är viktigt, ej enbart för denna art utan även för andra rödlistade insekter, att man spar en del av grenmaterialet
av ek, då man avverkat i områden där ek ingår i bestånden. Detta är speciellt viktigt i nordöstra Skåne, Blekinge samt
i Kalmar län. Vid borttransport av färska grenar som blivit liggande efter mitten av maj bör man lämna det översta
grenvarvet i grenhögarna på plats.
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