Veckans art #14

CINNOBERBAGGE Curcujus cinnaberinus

Cinnoberbaggen är en vackert cinnoberröd skalbagge som i Uppsala län har Nordens största
förekomster. När man valde ut så kallade landskapsinsekter var det därför naturligt att välja
just denna karismatiska skalbagge som representant för Uppland. Då den alltid betecknats
som sällsynt så blev den fridlyst redan på 1940-talet. Då den är sällsynt i hela Europa så
omfattas den även av EU:s art- och habitatdirektiv.
Cinnoberbaggen tillhör familjen plattbaggar och har också mycket platt kropp. Det gör att
den lätt kan smita in och gömma sig i barkspringor de få stunder den är framme. Den lever
under barken på gamla nyligen döda lövträd (ibland även finnas barrträd). Även larven är
mycket platt och bärnstensfärgad. Oftast hittar man arten på gamla aspar, men på senare år
har även många fynd gjorts på bland annat döda almar. Det har visat sig att den förödande
almsjukan tillfälligt gynnat cinnoberbaggen och på senare år har en rad nya fynd gjorts i och
omkring Uppsala stad. Så med lite tur kan du stöta på cinnoberbaggen om du kikar lite extra
på en gammal asp i till exempel Gottsunda. Störst chans att få se den är i april-maj då den är
som mest aktiv och honorna springer omkring och lägger ägg i den savande barken på gamla
aspar.
Utöver Uppsala stads näromgivningar finns cinnoberbagge i urskogsartade bestånd såsom
vid nedre Dalälven, kring sjön Vällen och i Fiby urskog. Cinnoberbaggen är en representant
för alla de arter som lever i och på döda träd och en symbolart för biologisk mångfald i
skogen.
Under 2022 presenterar Upplandsstiftelsen en ny art som finns i länets natur varje vecka.
Vi vill sätta fokus på den biologiska mångfalden och berätta hur vi arbetar för att värna den i Uppsala län.
Följ med på en upptäcktsfärd bland såväl vanliga som ovanliga och hotade arter!

Läs mer på: www.upplandsstiftelsen.se

