Guldbaggar är stora och ofta skimrande vackra. De finns i miljöer nära människan,
i trädgårdar och parker, i ängs- och hagmarker. Några arter är allmänna och några
riktiga rariteter. Här är en liten guide till de svenska arterna.

Beundransvärda
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Olivgrön guldbagge Protaetia metallica en en av de vanligaste guldbaggarna i Sverige, men det gör den inte mindre häftig att få se. Foto: Kjell Nilsson.

kalbaggar är en otroligt artrik
beror det nog på att de är förhållandeinsektordning och det finns fak- vis stora, glänsande och väldigt vackra
tiskt över 4 400 arter enbart i att se på. Men att de förekommer i
Sverige. Av en händelse är det miljöer där vi människor finns, nämliungefär lika många som det gen trädgårdar, parker och i ängs- och
finns arter guldbaggar (underfamiljen
hagmarker spelar troligen också in.
Cetoniinae) i världen.
De flesta guldbaggar
Den svenska guldbagTEXT: Thomas Persson Vinnersten
är flitiga blombesökare
gefaunan är dock starkt
och påträffas i rosor,
underrepresenterad och omfattar endast
hagtorn, tistlar, älggräs och andra polåtta arter. Trots detta så tillhör förmod- lenrika blommor. Och då de är rätt sävliga
ligen guldbaggarna de skalbaggar som och inte upplevs som skygga eller ”rädda”
många ändå har sett. Först och främst
går det att komma riktigt nära inpå om
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man nu vill studera dem mer i detalj. Men
trots sin till synes sävliga uppsyn så är de
skickliga flygare. De har till och med ett
unikt sätt att flyga på, då de kan flyga
med hopfällda täckvingar till skillnad från
alla andra skalbaggar. Det ser faktiskt rätt
lustigt ut när de klumpiga guldbaggarna
kommer surrande genom luften på väg till
eller från ett blombesök.
Gemensamt för nästan alla svenska
guldbaggearter är att larverna utvecklas i murket trä av lite olika karaktär.
Undantagen är olivgrön guldbagge Prota-

Foto: Kaj Svahn.

Foto: Margareta Ohné.

Olivgrön guldbagge

Cetonia aurata

Protaetia metallica

Den gräsgröna guldbaggen är förmodligen
den art som de flesta av oss har sett. Den
besöker gärna trädgårdarnas blommor där
den glupskt äter av pollen och kronblad.
Storleken är 14-20 mm och den är starkt
grönglänsande metallisk. Det lite märkliga är att den ibland uppträder i mörkare
former och då inte i grönt utan brons- eller
till och med lila. Täckvingarna har ett
varierande antal vita tvärfläckar som syns
tydligt mot den gröna ytan. Undersidan är
däremot helt kopparfärgad och har en lång
gles beigefärgad behåring, som är tätare
på undersidan av benen. Antennerna är
korta och har den typiska solfjäderformen
som är bladhorningarnas kännetecken. En
utmärkande karaktär för gräsgrön guldbagge är det framtill avrundade utskottet
på frambröstet. För att se detta behöver
man alltså vända på skalbaggen och studera dess undersida. Då gräsgrön- och
olivgrön guldbagge annars är väldigt lika
i utseende så kan denna tydliga karaktär
vara bra att lägga på minnet.

Även olivgrön guldbagge är vanlig och
är vid en första anblick snarlik gräsgrön
guldbagge. Storleken överlappar till stor
del, 14–22 mm, med gräsgrön guldbagge.
Färgen är dock oftast mindre grönglänsande och går snarare mot det mattare
gröna, där av namnet olivgrön guldbagge.
Täckvingarna har oftast fler vita tvärfläckar än gräsgrön guldbagge och även
halsskölden brukar ha inslag av dessa
fläckar. Undersidan däremot är inte sällan
grönaktig med en liknande behåring som
gräsgrön guldbagge. Det framskjutande
utskottet är tillplattat framtill, med rak
framkant. Larven till olivgrön guldbagge
påträffas ofta i myrstackar.

Guldbaggefest på strätta.
Foto: Rasmus Hovmöller.
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Foto: Kjell Nilsson.

Foto: Stanislav Snäll/CC-3.0.

Gräsgrön guldbagge

Foto: Ammi Berglund.

etia metallica vars larver ofta påträffas
i myrstackar gjorda av röd skogsmyra
Formica rufa, där de lever av stackmaterial, samt målarguldbaggen Oxythyrea
funesta som lever av växtrötter.
Guldbaggelarver är av den ”typiska” bladhorningsformen, d v s en tjock
gräddvit larv med välutvecklade men
små ben och en starkt C-formad kroppsform. Då larverna lever nedgrävda i den
murkna veden eller marken så används
benen mer till att gräva än att gå med.
Larverna är annars mjuka förutom
huvudet som har kraftiga käkar. Larvutvecklingen är flerårig vilket inte är så
ovanligt för insekter som lever av trä
som huvudföda.
Guldbaggepupporna är friliggande
och hittas på samma ställe där larv
erna utvecklats. Förpuppning sker på
sensommaren och en del hinner faktiskt
genomgå puppstadiet under hösten, t ex
övervintrar vissa gräsgröna guldbaggar
Cetonia aurata som imago, men de flesta
ligger som puppa under vintern för att
komma fram först till nästkommande
sommar.
Flertalet av de svenska guldbaggarna
är relativt lätta att känna igen, men
åtminstone två av arterna, gräsgrön
respektive olivgrön guldbagge, kan vara
svåra att skilja åt. Här presenteras de
svenska guldbaggarna och hur du ser
skillnad på dem.

Foto: Thomas Persson Vinnersten.

Foto: Thomas Persson Vinnersten.

Foto: Gabriel Tjernberg.

Ädelguldbagge

Protaetia marmorata

Gnorimus nobilis

Gnorimus variabilis

Brun guldbagge är den största av de metalliska arterna, då den kan bli hela 19–27 mm.
Den är mörkt bronsbrun i färgen och har
många vita tvärfläckar och prickar på
täckvingarna. Även halsskölden och ofta
delar av undersidan har dessa vita prickar.
Det framskjutande utskottet är större än
hos gräsgrön- och olivgrön guldbagge och
formen liknar till viss del en karljohansvamp. Den bruna guldbaggens larv lever
i ihåliga träd där de under flera år mumsar
på den mulm som bildas i träden. Oftast är
det ek som erbjuder lämpligt habitat, men
arten kan även hittas i t ex bok och ask.

En riktig juvel är ädelguldbaggen som är
lika grönglänsande som gräsgrön guldbagge, men den har en framtill tydligt
avsmalnad kroppsform. Halsskölden är
inte ens vid basen så bred som täckvingarna är över skuldrorna. Täckvingarna har
ofta, men inte alltid, vita prickar utspridda
över vardera vingen. Storleken är oftast
något mindre, 15–18 mm, än för de övriga
gröna guldbaggarna. Ädelguldbaggen är
relativt sällsynt och dess larver lever på
ett liknande sätt som brun guldbagge, d v s
i mulmen i ihåliga träd.

Om man har tur kan man få se den svarta
guldbaggen, som verkligen lever upp till sitt
namn. Både över- och undersida är djupt
svart med endast några få vita prickar
utspridda på täckvingarna. Svart guldbagge har en liknande kroppsform som
sin nära släkting ädelguldbaggen, och den
blir större 16–22 mm. Även om den lever
i samma typ av substrat och i samma
trädslag som både brun- och ädelguldbagge så är svart guldbagge mycket mer
ovanlig, till följd av artens höga krav på
habitat och miljö. Utbredningen av svart
guldbagge i Sverige är ytterst lokal och
idag påträffas arten endast sporadiskt och
glest från Mälardalen och söderut.

EN

Foto: Siga/CC3.0.

Svart guldbagge

Foto: Siga/CC3.0.

Foto: Kalle Bergström.
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Foto: Kalle Bergström.

Foto: Kalle Bergström.

Brun guldbagge
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Foto: Andreas Eichler/CC4.0.

Foto: Håkan Sandin.

Foto: Thomas Persson Vinnersten.

NT

Oxy thy rea funesta

Läderbagge är en stor och klumpig art,
28–32 mm, som kan hittas i riktigt fina
ekmiljöer med lång kontinuitet. Läderbaggen är brunsvart på både över- och undersida och med rynkiga täckvingar. En sak
som utmärker läderbaggen är dess säregna
lukt. Mest påminner den om torkad frukt,
t ex plommon. Lukten är ett feromon som
läderbaggen, främst hanar, utsöndrar för
att kommunicera med artfränder. Även om
feromoner är vanligt i insektsvärlden, så
är det mycket ovanligt att dessa även kan
uppfattas av oss människor. Den fullvuxna
skalbaggen besöker inte blommor som de
andra guldbaggarna utan kryper sävligt
omkring i ekens mulm eller på ekstammar
i högsommarvärmen. Larvutvecklingen tar
flera år och sker i mulmen, inte sällan i
sällskap med brun guldbagge. Till följd av
att läderbaggens habitat är en ”sällsynthet” i
landskapet så är även läderbaggen en hotad
art. Den tillhör till och med den exklusiva
skaran av fridlysta insekter. Vill man se och
lukta på läderbaggar är tipset att bege sig
till Eklandskapet söder om Linköping under
juli månad, då läderbaggarna ”svärmar”.

Den spektakulära humlebaggen är en
mycket vanlig och iögonfallande art. Den
är inte så stor 10–16 mm för att vara en
guldbagge men väldigt karaktäristisk, då
dess färgteckning lite påminner om en
humla. Hela kroppen inklusive halssköld
och huvud har nämligen riklig tät och lång
beigegul-brunvit behåring, som bidrar till
humleutseendet. Dock är täckvingarnas
behåring betydligt glesare. Där framträder
istället ett tydligt orange C på en svart
botten. Vardera täckvinge har detta C
med ”baksidan” av C:et liggandes mot
täckvingesömmen. Behåringen och det
orangesvarta mönstret kan möjligen föra
tankarna till humlor eller andra liknande
steklar. Humlebagge är en flitig bombesökare och påträffas gärna i tistlar under
sommarens andra hälft. Även humlebaggens larver lever i murket trä, dock är
den inte lika starkt knuten till ek utan
påträffas gärna i björk men kan till och
med påträffas i myrbon.

Under senare år har det hittats enstaka
exemplar av målarguldbagge Oxythyrea
funesta i Sverige. Arten är mindre än de
grönglänsande guldbaggarna, helsvart med
många vita prickar. Denna art är vanlig
på kontinenten och är sannolikt inte etablerad i landet. Kanske har de liftat med
växtmaterial till handelsträdgårdar eller
så har de på annat sätt slunkit in i landet.
Närmast finns arten i Tyskland, Polen och
Baltikum.

Foto: CC-SA-BY3.0.

Målarguldbagge

T richius fasciatus

Foto: Anders Lindström.

Humlebagge

Osmoderma eremita

Foto: Kajsa Mellbrand.

Läderbagge

Luden guldbagge
T rop inota hirta

Ytterligare en guldbaggeart som har hittats
i landet men som i dagsläget får räknas till
de tillfälliga gästerna är luden guldbagge
Tropinota hirta. Även den är svart med
vita prickar men har som namnet antyder
en utbredd ludenhet, i form av långa hår
på kropp och täckvingar.
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