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Import av bredbandad ekbarkbock, Plagionotus detritus (L.), till Finland
(Coleoptera, Cerambycidae)
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The longhorn beetle Plagionotus detritus (Linnaeus) is reported from Finland
(Esbo and Helsingfors). Two specimens were collected indoors in February
and March 2004. The records are considered as imports.
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I februari-mars år 2004 inlämnades två levande
exemplar av den synnerligen dekorativa
långhorningen Plagionotus detritus (Linnaus) till
Zoologiska museet i Helsingfors för bestäming. De
hade bägge upphittats i lagerutrymmen där man
förvarar importerade produkter.

Det första exemplaret hittades på golvet den
24.2. 2004 i Esbo, Hagalund (Laukkanen leg.)
medan det andra exemplaret påträffades bland
styroxbitar i en fraktlåda den 11.3. 2004 i
Helsingfors, Vallgård (Kimpiharju leg.).
Individernas ursprung och transportvägar till Fin-
land är okända. Tidpunkten för fynden och
fyndplatsen tyder på att det är fråga om
importerade individer och inte exemplar som
kommer från vår egen natur. De kan av  misstag
ha hamnat i fraktlådor, alternativt kan de ha kläckts
ur det virke som använts vid byggandet av
fraktlådorna.

bestånd. P. detritus är lätt att känna igen på sitt
kännspaka, getinglika utseende (Fig. 1).
Sammanblandning kan bara ske med den
närbesläktade arten P. arcuatus (Linnaeus), vars
täckvingespetsar dock är avrundade (avtrubbade
hos P. detritus). Därtill är täckvingarna hos P.
detritus baktill gula med svarta tvärband medan
P. arcuatus har helt svarta täckvingar med gula
tvärband.

I Norden har den bredbandade
ekbarkbocken tidigare påträffats i Sverige och
Danmark, medan den saknas i Norge och Finland
(Silfverberg 1992). Enligt Bílý & Mehl (1989) är
de danska fynden gamla och det är möjligt att arten
är numera utdöd i Danmark. Från Sverige känner
man flera fynd men artens status i landet är idag
ändå något oklar. Ehnström & Waldén (1986)
upptar arten som en hotad skalbagge i Sverige
(hotkategori 1). Arten lever under bark av nyligen
döda grova ekstammar, ofta i urskogsliknande

Fig. 1. Exemplar av bredbandad ekbarkbock från Vallgård
i Helsingfors. (Foto: Ritva Talman).

I en nyligen publicerad artikel redogör
Silfverberg (2004) för insekter som är nykomlingar
i vår fauna. Han ger flera exempel på arter som
utnyttjar människan för sin spridning. Ett fåtal av
nykomlingarna lyckas etablera sig här. Det verkar
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högst sannolikt  att P. detritus  hör till den grupp
av arter, som inte kommer att etablera bestående
populationer hos oss.
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