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The wood-living insect fauna on forest-fire sites, outcrops with pine forest and cuttings has
been studied for two years in a conif'erous forest area in south Sweden. The study area con-
tains numerous traces of past forest fires and a number of recent lire sites. 47 endangered and
an additional number ofrare species were found. Five species were new to the province, viz.
Cixidia confinis (Zett.), C. lapponica (ZetI.), Aradus crenaticollis F. Sahlb., A. erosus Fall.
and Micropeplus tesserula Curt.3l endangered species were found on cuttings,2T on forest-
fire sites, and 13 on outcrops with pine forest. The results indicate that exposed and exploited
forest environments to some extent have been overlooked by entomologists, and that the
importance for many wood-living insects of repeated disturbances probably has been under-
estimated. The properties and dynamics of burned forests are discussed from the viewpoint
of woodJiving insects. Similarities and differences between fire sites, clearcuttings and out-
crops are pointed out. Finally, a number ofpractical measures are suggested, in order to sup-
port the large group of organisms adapted to boreal forests characterized by repeated fires.
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Inledning
Under det senaste decenniet har en stor del av
naturvårdens intresse fokuserats på skogsland-
skapet. I centrum står frågeställningar kring bibe-
hållandet av den biologiska mångfalden. G1äd-
jande nog omfattar ansträngningarna idag också
tidigare eftersatta organismgrupper som krypto-
gamer och lägre djur. En stor del av de djur som
anses hotade av skogsbruk och annan mänsklig
påverkan utgörs av vedlevande insekter, främst
skalbaggar.

Många hotade växter och en hel del djur är
uppenbariigen knutna till äldre skogar som inte,
eller bara i ringa omfattning; påverkats av mänsk-
liga åtgärder eller naturliga störningar. Gammel-
granskogar i norra Sverige hyser t ex en rad krä-
vande mossor, lavar och vedsvampar. En stor del
av naturvårdens ansträngningar inriktas därför
idag på att spara de återstående gammelskogar-
na, ett förhållande som ska ses mot bakgrund av
att Sveriges skogar - liksom skogarna i Norge och
Finland - är föremål för ett intensivt skogsbruk.
Arealandelen naturskog ligger därför på en

mycket 1åg nivå i jämförelse med andra länder i
taigabä1tet.

Olika former av orörd skog har också länge
ansetts utgöra de viktigaste miljöerna för vedle-
vande insekter - fri utveckling rekommenderas
till och med ofta för kulturlandskapets igenväx-
ande skogsmiljöer. Synen på sådana skogars stora
värde för insektsfaunan genomsyrar även den
entomologiska litteraturen. Skogsstyrelsens fau-
navårdsbok (Ehnström & Walddn 1986) framhä-
ver t ex oiika typer av urskogsartade bestånd som
miljö för caJ5"/o av barrskogslandskapets hotade
insekter (de arter som utnyttjar ved av barrträd
och pionjärlövträd, eller trädsvampar knutna till
sådana trädslag, inom barrskogsregionen). Av-
verkningar anses vara det främsta hotet på längre
sikt. Liknande tankegångar präglar också de fles-
ta uppsatser som behandlar den artrika vedin-
sektsfaunan i området kring nedre Dalälven
(P alm 1,9 42, B aranowski 1 975, 1 980).

Vi vill inte förringa det biologiska värdet av att
spara gammelskog. Våra erfarenheter ger oss
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Fig. 1. Tallstubbe frfrn undersbkningsomrfidet med spdr
efter minsr sju briinder. Foro H. Ahnlund 15/3 1992.

Old pine stump from the study area, showing scars from
at least seven fires.

dock anledning att formoda att den slutna op6-
verkade skogens viirde fcir vedlevande insekter
civerskattats pA bekostnad av andra viktiga bioto-
per - m6nga arter fdrefaller istiillet vara anpassa-
de till ett skogslandskap utsatt for flterkommande
stdrningar.

Briinder som naturliga stdrningar i skogsekosyste-
men

Idag iir skogsbruket den helt dominerande stor-
ningsfaktorn i vAra barrskogar. Detta iir dock ett
relativt sentida forh6llande - i iildre tid priiglades
trridslagssammansiittning och bestAndsstruktur
over stora arealer av Aterkommande skogsbriin-
der (Engelmark 1987, Tir€n 1937, Zackrisson
1977). BarrblandbestAnd av lingon-blibiirstyp
brann t ex i medeltal mellan vart sextionde och
vart hundrade Ar i norra Sveriges inland (Zackris-
son & Ostlund 1991). Brandrefugiala omrAden,
dvs omrAden som siillan brunnit pA grund av
topografiskt och lokalklimatiskt betingad hdg
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Fig. 2. Troligen minst 100 dr gammalt flyghdl av prakt-
baggen Chalcophora mariana (L.) i brandskadad tall'
stubbe. Till hdger ett flyghdl av sliiktingen Buprestis hae-
monhoidalis Hbst. Foto H. Ahnlund.

Traces of the Buprestides Chalcophora mariana (left)
and Buprcstis haemothoidalis (right) in old pine'
stump scarred by fire.

Fig. 3. Praktbaggen Buprestis octoguttata L. iir en av
mdnga skalbaggar som gynnas av skogsbrdnder.

Buprestis octoguttata is one of the many species favou-
red by fires.
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mark- och luftfuktighet, anses endast ha utgjort
ca 30 o/o av skogsarealen i Norrland utanfcir de
fjiillniira omrAdena (Zackrisson & Ostlund 1991).

Brandhistoriken i scidra Sveriges skogar iir
betydligt siimre kAnd och direkta vittnesbord om
iildre tiders brAnder, t ex i form av brandljud, iir
sillsynta. Det forefaller dock vara ett rimligt
antagande att skogar pA grbvre sediment, kraftigt
svallade moriiner och pi hiillmarker haft en
brandfrekvens som varit lika h<ig eller hcigre 6n
norrlandsskogarnas. Bilden av ett starkt brand-
priiglat skogslandskap i gAngna tiders Sydcistsve-
rige bekriiftas av studier frAn Oskarshamnstrak-
ten (Granstrbm 1991). Man kan nog fdrutsatta att
briind skog i olika successionsstadier utgjorde en
viisentlig del av skogsarealen i hela barrskogsre-
gionen under 6ldre tid.

Undersiikningsomride och metodik
Vi har studerat den vedlevande insektsfaunan pe
ett antal lokaler i MdlarmArdsomrAdet i cistra
Scirmland. Omrfldet kan karakteriseras som ett
mosaikartat, ganska magert barrskogslandskap,
diir en viisentlig del utgdrs av hiillmarkstallskog.
Skogen iigs och brukas av olika htiradsallmAn-
ningar, Domiinverket och privata markdgare.
Tidigare skogsutnyttjande innefattar vedtiikt och
kolning for gruvor och bruk i omrAdet. Smiirre
htillmarkspartier tir dock pAfallande opAverkade
av skogliga ingrepp.

OmrAdet innehAller forhAllandevis talrika spAr
efter iildre skogsbriinder, och vissa delar har
brunnit vid upprepade tillfiillen. Flera levande
tallar har brandljud med tinda upp till fyra invall-
ningar. En sektion av en tallstubbe med 470 hrs-
ringar uppvisade spAr efter etta briinder med ett
genomsnittsintervall pA 45 Ar. Perioder med
mycket hdg brandfrekvens har konstateras - i en
annan stubbe noterades t ex sex briinder under en
tidsrymd av endast 84 Ar (Fig.1). Brandintervall
pA mindre iin 25 Lr har observerats pA flera sttil-
len. Briinderna orsakades troligen i flertalet fall
av blixtnedslag, dA miinskligt bruk av eld i form
av svedjande eller betesbrtinning fdrefaller min-
dre sannolikt pA dessa magra marker.

MiilarmArden innehAller ocksA mAnga fArskare
brandf6lt. Dessa betingas i viss utstreckning av
vAdeldar i samband med friluftsliv. En hel del av
de nyare brandfAlten har lAmnats ordrda efter
branden - vi vill sArskilt framhAlla Domdnverket
som ett fdreddme i detta avseende,

VAra undersdkningar har pAgAtt sedan hdsten
1990 och nedan redovisas fynd gjorda t o m sep-
tember 1992, Sammanlagt tretton brandfiilt har

Fig. 4. Mdrkbaggen Calitys scabra (Thunb.) pd timmer-
ticka pd gammal talldga. Foto H. Ahnlund.

Calitys scabm (Ostomidae) on decaying pine-log with
resupinate polypore.

Fig. 5. Den stora och akut hotade ldnghorningen Trago-
soma depsarlum (L.) kriiver gamla talldgor i soligt liige
fdr sin utveckling. Foto H. Ahnlund.

The large, acutely endangered beetle Tragosoma depsa-
rlum depends on old decaying and sun-exposed logs of
pine as a habitat for the larvae.

studerats, nio nybrAnda (0-3 Ar) och fyra iildre (8-
12 Ar). De brunna omrAdenas areal ligger oftast
mellan 1 och 3 ha. Faunan pA hiillmarker och hyg-
gen har ocksA inventerats i viss utstriickning. En
stor del av insamlingsarbetet har bedrivits med
hjiilp av fdnsterfdllor och vattenfyllda frysformar
av aluminium som hiiftats fast pA trAd och stubbar
och som vittjats kontinuerligt under hela fiilts6-
songen, Komplettering har skett genom direkt-
plockning, sAllning och klAckning av insamlat
larvmaterial, Vid sAv6l insamling som bearbet-
ning av materialet har tonvikten lagts pA hotade
och ovanliga arter.

Hotade vedinsekter i barrskog
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Tab. 1. Intressantare arters fbrekomst i olika miljder i
Miilarmdrdsomr&det. Inom parenles anges arternas
eventuella hotkategori enligt Andersson et al (1987) och
Faunavfrrdskommittins preliminiira fdrslag till komplet-
tering av den nationella listan dver hotade skalbaggsarter
(1992). x = enstaka exemplar; X = flera exemplar; ett
kryss = en lokal; tvi kryss = mer dn en lokal. Skalbag-
garnas nomenklatur fdljer Lundberg (1986).

Ent. Tidskr. 11.3 (1,992)

Calopus serraticornis XX
O p I ocep hala hae mo rrhoida I is (21

Corticew bicolor (4) x
Pseudocis tela c e rambo ides (4)

M ycetochara axillaris (4)

Abdera triguttata (4)

Serropalpus barbatus (4)

Zilora ferruginea (4)

Tragosoma depsarium (1)

Pachyta lamed xx
Acmaeops pratensis X
Necydalis major (4)

Obrium cantharinum (4)

Callidium coriaceum (4) xx

Saperda perforata (4)

Allaudrus undulatus X
Platyrrhinus resinosus (4) XX

Hymenoptera, steklar
Tremex fuscicornis (2) xx

Resultat och diskussion
Siirs kilt intressanta arter

Fyrtiosju hotklassade arter har hittilh petraffats.
Trettiofem av dessa betraktas som hansynskra-
vande (hotkategori 4), elva arter anses serbara
(kat.2) och en art raknas som akut hotad (kat. 1)
(hotkategorier enligt Andersson et al. 1987 och
Faunavirdskommitt6ns preliminara forslag till
komplettering av den nationella listan over hota-
de skalbaggsafiet 1992). Fem for Sormland nya
arter har konstaterats. Trettioen hotklassade
arter hittades pA hyggen, i forsta hand sAdana
med gott om solexponerad ved i form av lAmnade
triid, grova hcigstubbar och lflgor. PA brandfiilt av
olika ilder patraffades 27 hotklassade arter och
pfl hiillmarker 13 arter. I Tab. 1 redovisas hotklas-
sade och civriga intressantare arters forekomst i
olika miljcier. NAgra av arterna kommenteras
narmare nedan.

Cixidia confinis (Zett.). Mcirk vedstrit. Hotkat.
2. Denna vedstrit tillhor liksom foljande art det
djursamhiille som ar knutet till timmerticka och
citronticka (Antrodia sinuosa resp. A. xantha) ph
Iiggande barrtriidsvirke i torra, exponerade miljci-
er. Arten tir vanlig i omridet och uppenbarligen
frirbisedd. Ny fcir Scirmland.

Cixidia lapponica (Zett.). Ljus vedstrit. Hotkat.
2. Lever som fdregaende art men iir mindre van-
lig i omr6det. Ny fcir Scirmland.

Aradus brevicollis Fall. Hotkat. 2. Detta bark-
stinkfly har pAtrhffats pA n6gra hyggen i omridet.
I samtliga fall uppehrill sig djuren pA gullticka
(Skeletocutis amorpha och S. carneo-grisea)
under barken pa tallstubbar i mycket exponerat

x

xx
x

xx
xxx
x
xx
x

xx xx

xx
xx
xx

Fiirska Aldre
brandf. brandf

Hvg-
gen

Hall-
mark

Homoptera, vextsugare
Cixidia confinis (2)

C. lapponica (2)

Heteroptera, skinnbaggar
Aradus brevicollis (2)

A. crenaticollis XX
A. erosus (2)
A. lugubris XX
A. pictus
Mezira tremulae (2) x

Coleoptera, skalbaggar
Micropeplus tesserula X
Plegaderus caesus (4) x
Paromalus parallelopipedus (4) x
Platysoma minor (4)

P. deplanatum (4)

Danosoma conspersum (4)

D. fasciotum (4)
Stenagostus rufus
Ampedus nigroflavus (4)
Microrhagw lepidus (4)
( Chalcop ho ra mariana) (7)

Dicerco moesta (4)
Poecilonota variolosa (4)

B up res tis hae mo rrhoidalk (4)

Buprestis octoguttota (4)

Melanophila acuminata (4)
Anthaxia similis (4)

Ptilinius fuscus (4)

Sragerus borealis (4)

Dorcatoma punctulata (4)
D. robusta (4)

Calitys scabra (2)
Grynocharis oblonga (2)

Nemozoma elongatum
I pidia q uadriplagiata (2)

Rhizop hagus cribratus (4)
Henoticus serratus
Pteryngium crenotum (4)

Cryprophagus populi (4)
Cryptophogus corticinus (4)

Caenoscelis subdeplanata
Tritoma bipustulata
Cerylon deplanatum (4)
Leiesthes seminigra (4)

M y c e r o p ha gu s fu lv ic o I lis (2)
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lage. Vid tvd tillfdllen patreffades sma larver till-
sammans med adulta djur.

A. crenaticollis F. Sahlb. Fingad i strirre antal
pA ett 1-6rigt brandfiilt. Pi ett nybrunnet omrflde
f6ngades ett exemplar redan 10 dagar efter bran-
den. Arten iir kiind for att attraheras starkt av
briind skog (Coulianos 1989). Ny fcir Scirmland.

A. erosus Fall. (se omslaget). Hotkat. 2. Vi har
funnit detta barkstinkfly pA flera 5-10 flr gamla
hyggen. Arten ar knuten till luktticka (Gioeop-
hyllum odoratum) som vaxer pA granstubbar,
oftast pi sjiilva snittytan. PA tvA av lokalerna
fcirekom iiven larver i flera storlekar. Arten
betraktas som ett av vAra siillsyntaste barkstink-
flyn och har tidigare bara pAtriiffats vid 6tta till-
fiillen i landet (Coulianos 1989). Ny for Sorm-
land.

A. lugubris Fall. Funnen pA fyra brandfiilt i
omrAdet. I samtliga fall har fynden giorts pe
klena, briinda bjrirkstammar. Larver har p6trtif-
fats under moglande bark ndra basen tillsammans
med bl a Litargus connexus Fourc., Cryptophagus
corticinus Thoms. och Rhizophagus-arter. En
imago togs ocksA i en fiilla pA nybriind bjork min-
dre iin tvi dygn efter branden. Larvfynden har
gjorts under en period frin ca tre mAnader upp
till tva ar efter brand. Arten dr kiind fcir att upp-
triida tidigt pA fiirska brandfiilt. Gamla fynd fore-
ligger frAn SK och norrut, men arten har betrak-
tats som utdod i Sydsverige (Coulianos 1989).

Mezira tremulae (Germ.). Hotkat. 2. Arten iir
relativt vanlig i ostra Scirmland och fcirekommer
pA minga asphogstubbar i exponerat liige. BAde
larver och fullbildade djur pitriiffas under svam-
pig bark, bla pd barkticka (Oxyporus corticola)

Micropeplus tesserula Curt. Denna egenartade
kortvingesliikting har tagits i fallfalla pi ett
brandfiilt med rik frirekomst av lungmossa (Mar-
chantia polymorpha). Kopulerande exemplar
observerades ocksA nattetid tillsammans med
Caenoscelis subdeplanata DeBarn. p6 briinda
barrtredsrdtter med paviixt av en liten vit svamp.
Ny fcir Sormland.

Danosoma conspersum (Gyll.). Hotkat. 4.
Fcirekommer tiimligen frekvent i murkna, solex-
ponerade tall- och granstammar, friimst pA hall-
marker och hyggen.

Chalcophora mariana (L.). Hotkat. 1. Spir i
form av gamla flygh6l har pitriiffats pA tvi stallen
(Fig. 2). I b6da fallen hade arten utnyttjat kfldhal-
tig <ivervallningsved pfl brdnda stubbar av tall.
BAda flyghAlen ar nog tyvtirr minst 100 6r gamla.

Dicerca moesta (Fabr.). Hotkat. 4. Angrepp av
arten forekommer hdr och var pA hiillmarker i

Hotade vedinsekter i barrskog

Fig. 6. Hygge med god naturhiinsyn diir bt a f\ljande
arter pitriiffats: barkstinkflyna Aradus brevicollis Fail,
A. erosus Foll., A. pictus Baer., Mezira tremulae
(Germ.), samt skalbaggarna Plegaderus caesus (Hbst.),
Danosoma fasciatum (L.1, Poecilonota variolosa
(Payk.), Buprestis haemonhoidalis Hbst., ptilinius

boides (L.), Mycetochara axillaris (Payk.1, Necydalis
major L., Obrium canthailnum (L.) och Saperda per-
forata (Pall.). Foto H. Ahnlund 29/8 1992.

Clear-cutting where management proctices have been
benefical to many wootl-living insects, including the rare
species listed above.

omrAdet, giirna i <ivervallningsved eller i klena
senvuxna sidostammar av tall med kAdhaltig ved.
Imagines har hittills endast patraffats pa brand-
falt. Vid tre rillfiillen har djur hittats sittande p6
grova, brandskadade tallar pi 2-3-hriga brandfiilt.
Fynden glordes i borjan avjuni och mojligen sker
civervintringen i anslutning till sAdana trad (jfr
Lundberg 1983)

Buprestis haemorrhoidal,s Hbst. Hotkat. 4.
Relativt vanlig i omredet diir arten utvecklas i
solexponerade hrigstubbar och lAgor av tall och
gran med torrt vedskal och begynnande rcita.
Den attraheras 6ven tydligt av briind skog och
upptriidde i antal pi nyligen branddodade granar.

Buprestis octoguuata L. (Fig.3). Hotkat. 4.
Relativt vanlig, friimst pA klenare grenar och rcit-
ter av tall med solstekt vta och halvmurket inre
pA hiillmarker, hyggen oth gamla brandfdlt. Har
iiven tagits p6 fiirska brandfiilt, diir utvecklings-
mojligheter for arten tycks saknas. Denna och
fcireg6ende arts attraktion till brandfiilt skall kan-
ske ses som anpassningar fdr att utnyttja pe mar-
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ken befintlig dcid ved som genom brandens utgle-
sande verkan hamnar i ett gynnsamt mikrokli-
mat.

Melanophila acuminata (DeG.). Hotkat. 4'
Funnen pA tre brandfiilt i omridet. Pa tva av

dessa kunde angrepP av arten endast konstateras
i tall, trots att b6de gran och bjork fanns pi loka-
lerna. Aggliiggning hade skett pA ytliga, snabbt
torkande rotben och en stor del av larvgingarna
lopte inne i veden. Utvecklingen var hiir till synes
tvAirig. I ett tredje fall patraffades fullvuxna lar-
ver i bjdrk och gran redan tvA och en halv m6nad
efter branden och angreppsbilden tiverensstamde
med den som tidigare beskrivits (Palm 1951b:
166-168).

Anthaxia siruilrs Saund. Hotkat. 4. Arten
utvecklas ungefiir pA samma sAtt som linghor-
ningen Nothorhina punctata (F.) i tjock bark pi
levande, gdrna brandskadade grova tallar. Fun-
nen pi flera brandfiilt och hdllmarker i omridet.

Calitys scabra (Thunb.) Hotkat. 2. Denna siir-
prAglade art f<irekommer pi mAnga lokaler i
omrAdet, friimst pA hiillmarker, men dven pA hyg-
gen, gamla brandfiilt och i gles skog med gr<ivre
tallAgor. Arten utvecklas i timmerticka och
citronticka (Antrodia sinuata resp. A. xantha) pe
gamla barrtriidslflgor i exponerade lagen (Fig.4).
Foljearter 2ir ofta vedstritar (Cixidia spp.), bark-
stinkflyet Aradus corticalis (L.), morkbaggen
Ostoma ferruginea (L.) och svampflyet Parascotia

fuliginaria L. Skalbaggen uppehiller sig oftast i
sprickor eller pl undersidan av lAgorna. Speciellt
vintertid har arten patraffats i stcirre antal.

Grynocharis oblonga (L.). Hotkat. 2. Larver
(senare kliickta) har pAtriiffats pA flera hyggen i

aspstubbar med vitrotad ved.
Ipidia quadriplagiata Bistr. Hotkat. 2. Denna

som urskogsrelikt betecknade art pAtraffades
fcirst i nigra exemplar pi klibbticka (Fomitopsis
pinicola) pA en exponerad granstubbe. Senare
upptrAdde arten pA ett 1-flrigt brandfiilt i anslut-
ning till den forsta lokalen och fflngades under
fcirsommaren i stort antal i fiillor pA briinda gra-
nar och tallar. Enstaka exemplar har ocksfl tagits
p62-Ariga brandfiilt.

Oplocephala haemorrhoidalrs (Fabr.). Hotkat.
2. Arten har p6traffats pfl mAnga platser i omr6-
det i gamla fncisketickor (Fomes fomentariui pe
solexponerade bjcirkhogstubbar, giirna pA hyg-
gen.

Serropalpus barbatus (Schall.). Hotkat. 4.

Tagen i fiillor pA briinda granar pi fiirska och 1-
6riga brandfiilt. Dessutom framhuggen ur rotben
pA brAnda granar tillsammans med hornstekeln

l8
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Fig. 7. Brandfiilt pd hiillmark som brann i maj 1990.

IJnder de tvfr faljande firen har hiir bl a pdtriiffats bark-
stinkflyna Aradus crenaticollis F. Sahlb., A.lugubris
Fall., Mezira tremulae (Germ.), Micropeplus tessentla
Curt., samt skalbaggarna Plegaderus caesus (Hbst.),
Pa ro malus paral le I op ipedus ( H bs t. ), Pl aty so ma m inor
(Rossi), P. deplanatum (Gyll.), Miuorhagus lepidus
Rosenh., Tritoma bipustulata F., Dicerca moesta (F.),

Buprestis haemonhoidal is H bst., Melanophila acumi'
nata (DeG.), Anthaxia similis Saund., Ptilinius fuscus
(Fourc.), Nemozoma elongatum (L.), Ipidia quadri-
plagiala Bistr., Rhizophagus cribratus Gyll., Pteryngi-
um crenatum (F.), Cryptophagus corticinus Thoms.,
Abdera triguttata (Gyll.), Serropalpus barbatus
(Schall.), Zilora ferruginea (Payk.) och Platyrrhinus
resinosus (Scop.). Foto H. Ahnlund 30/8 1992.

Fire site which burned in May 1990. The species listed
are anrcng those which were found during the two subse-
quent years.

IJrocerus gigas (L.), 2 hr efter branden. Arten
tycks stA i nAgon form av beroende till hornste-
klar (Ehnstr<im, pers. medd.). Dessa infekterar
vid iigglAggningen veden med sporer av Amylos'
tere um-artil (Gilbertson 1 984).

Tragosoma depsarium (L.) (Fig. 5). Hotkat. l.
Denna akut hotade linghorning har fortfarande
en fristad i omridet. Vi har pitraffat den pA iildre
brandfiilt, hiillmarker och hyggen. Arten utveck-
las friimst i gamla tallAgor och har mycket speciel-
la krav vad giiller substratets konsistens och liige
(fr Palm 1951a). Vid ett tillfiille pAtreffades
angrepp i en relativt klen granliga. Endast solex-
ponerade stammar angrips och helst sAdana diir
fuktigheten bibeh6lles genom god markkontakt.
Pfl hiillmarker kan ibland stammar utan mark-
kontakt angripas, men i dessa fall brukar endast
fetaliga exemplar kliickas ur en stam och substra-
tet tycks snabbare bli otjanligt. Tiita forekomster
pA iildre brandfiilt drabbas ofta av hArd predation
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frin hackspettar. Arten ar starkt hotad eftersom
liimpliga tall69or endast i mycket begrdnsad
omfattning nyskapas idag. Vi iir dock civertygade
om att riktade insatser for denna art viil skulle 96
att kombinera med skogsbruk. De tdtaste fcire-
komster vi sett var t ex pA ett iildre, liitt forsum-
pat hygge med gott om vindfiillen. Den varma
sommaren 1992 kliicktes hAr atminstone 45 exem-
plar p6 en yta av ca 3 ha.

Necydalis major L. Hotkat. 4. Arten iir relativt
vanlig i omr6det, framfrirallt p6 asphogstubbar p6
hyggen och i bergbranter.

Obrium cantharinum (L.). Hotkat. 4. Puppor
av arten funna i bark av asph<igstubbe pA hiill-
mark. N6gra exemplar har dessutom tagits pe ett
hygge med minga fristiillda aspar.

Saperda perforata (Pall.). Hotkat. 4. Relarivt
vanlig pA doda aspar, bide grova stammar och
grenar ner till ett par cm:s tjocklek, pA hyggen
siviil som i mer beskuggade bestind.

Platyruhinus resinosus (Scop.). Hotkat. 2.
Arten har hittats pA tvi brandfiilt 1 respektive 3
Ar efter brand. Skalbaggen utvecklas oftast i ved
angripen av skiktdynsvamp (Daldinia concen-
trica), framst pd briinda bjcirkar. NAgra fynd har
gjorts pi brAnd siilg. Vid ett tillfiille tidigt pi
viren pdtriiffades ett tiotal exemplar sittande
under en sten vid en briind bjcirk.

Allautlrus undulatus (Panz.). Denna plattnos-
bagge har tagits i flillor pd branddridade granar
pi ett fiirskt brandfiilt. Djuren har forekommit
enstaka. men sammanlagt fAngades ett 10-tal
exemplar under ca en mflnads tid pi hcigsomma-
ren. Arten anses vara polyfag pA kivtriid och har
kliickts ur bjork, men nigra niirmare detaljer om
larvutvecklingen foreligger inte (Palm 1992).

Tremex fuscicornis F . Hotkat. 2. Denna slillsyn-
ta hornstekel har tagits i fiillor pe tva farska
brandftilt. I b6da fallen var fiillan placerad pi
relativt klena, briinda bjrirkar. Arten uppges vara
kliickt ur bjrirk (Ehnstrom & Wald6n 1986).

Brandfiilt och hyggen

Tjugosex av de redovisade hotade och siillsynta
arterna pAtraffades uteslutande pA brandfiilt av
varierande 6lder (Fig. 7). Bland dessa mdrks de
starkt brandgynnade arterna Aradus crenaticollis
F. Sahlb., A. lugubrisFall., Melanophila acumina-
ra (DeG.) och Platyrrhinus resinosus (Scop.).
Forekomsten av dessa arter antyder att omrAdet
har en 16ng, obruten brandhistorik.

Det iir viil belagt att mAnga vedlevande insek-
ter sciker sig till briind skog (Saalas 1917, Forss-
lund 1934, Palm 1955, Lundberg 1984, Ehnstrom

Hotade vedinsekter i barrskog

1991). Lars-Ove Wikars redogdr ocks6 for sin
brandentomologiska forskning pd annan plats i
detta nummer av tidskriften (Wikars 1992). yari-
ationerna iir dock stora mellan olika brandfiilt
och faunans beroende av den brdnda skogens
specifika resurser och dynamik iir dnnu otillriick-
ligt undersokt. Vi vill diirfor forsoka sammanfatta
nAgra av de egenskaper hos den briinda skogen
som fdrefaller oss viisentliga:

- De primiirt d<idade rraden Ar uppenbarligen
en viktig resurs fcir faunan. Man kan misstiinka
att vitala triid som dodas vid branden har speciel-
la egenskaper som saknas hos triid som fcirivagas
och d6r genom konkurrens i slutna bestAnd.
Sidana eg nna vara hcigre
nZiringshal ns miirgstrdlar,
nAgot som for de nybriin-
da trddens

- De d<idade triiden tappar efter en kort tid sin
barr- respektive bladmassa. Vi iir civertygade om
att den okade instrilningen - och det foriindrade
bestAndsklimatet med h6gre dagstemperaturer
som blir foljden - har en avgorande betydelse
bAde for den vedlevande faunan och for arter
som utnyttjar olika trddsvampar. Forh6llandet
understryks av att ett antal brandfiiltsarter ocks6
kan p6triiffas pi solcippna hyggen. (Solexpone-
ringens betydelse har nyligen uppmdrksammats
fcir ekberoende skalbaggar (Giirdenfors & Ba-
ranowski 1992) och beaktas ocksfl i viss utstrdck-
ning i ett samarbetsprojekt kring skogliga hiin-
synsAtgiirder i Uppland (Anonym 1992)).

- Brandpriiglad rallskog. i synnerher pA lite bcir-
digare stAndorter, innehAller ofta en del granar
som hunnit invandra sedan foregAende brand.

ocksi de flesta brandfiilt. Det ror sig f6retriidesvis
om ganska klena stammar. ofta uppkomna som
stubbskottbuketter efter tidigare briinder.

- En del av de trdd som synbarligen civerlever
sjiilva branden, blir iind6 si pass skadade att de sA
smdningom dukar under sekundiirt som en fciljd
av insektsangrepp eller torkstress. Brandfiilten
tillhandah6ller siledes ofta, forutom dod ved.
under en fciljd av ir ocksA nischer for vdrmekrii-
vande insekter som angriper levande, men frir-
svagade triid.

- De primiirt och sekunddrt dodade trdden ger
under en ling tid upphov till 169or. Pd stAndorter
med tunna jordtlicken brdnns ibland rotterna sfl
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hArt att triiden faller ndstan omedelbart. Vanliga-
re ar att rotbenen angrips av insekter och rota sA

att vinden sA smAningom fiiller de doda triiden'
PA magra, hArt briinda marker iir tillviixten lAng-
sam, vilket f6r till fOljd att det drojer ldnge innan
de fallna tr2iden skuggas av uppvdxande ny skog.
PA sA s[tt kommmer vissa lflgor att ha en for fau-
nan gynnsam kombination av fuktighetsbefriim-
jande- markkontakt och solvarmt mikroklimat.

- Aterkommande brdnder priiglar bestinds-
strukturen och tradslagssammansAttningen p6

liingre sikt. Tall och i viss utstriickning bjcirk och
asp, gynnas pe granens bekostnad. Briinderna ger

upphov till skiktade best6nd med grova tallciver-
st6ndare, hogstubbar och lAgor. Brandinducerad,
r<itskyddande k6dinlagring i rotben och stamba-
ser bidrar till att triiden kan ni hog Alder, vilket
synes vara en forutsattning for den fauna som
lever i grov bark pA solexponerade gammeltallar.

Undersokningens mest anmiirkningsvdrda
resultat iir kanske att hyggen i omrAdet visat sig

hysa ett si stort antal hotade och siillsynta vedin-
sekter (Fig. 6). En bidragande orsak kan vara
underscikningsomrAdets brandkontinuitet, men
resultatet antyder ocks6 att hyggen i viss utstrf,ck-
ning fcirsummats vid entomologiska unders6k-
ningar och inventeringar - priiglade av det rAdan-
de "urskogsparadigmet" har man uppenbarligen
koncentrerat sina insatser - med visst undantag
for brandfAlt - till slutna skogstyper. Orsaker av
psykologisk karaktiir spelar sdkert ocksfl in - bio-
logernas sokbild pAverkas nog av vad man anser
vara skovlad respektive orord natur.

En allvarlig konsekvens av den ensidiga sokbil-
den iir ocksA att de data man samlar om olika
arters forekomst, biologi och miljokrav riskerar
att behiiftas med fel. Hotartsbegreppet anvdnds
idag flitigt i debatten och tillmiits kanske ibland
en frin borjan inte avsedd tyngd. Det Ar derfor
viktigt att kunskapen om olika arter inte blir
ofullstiindig pi grund av att vissa miljcier fcirbises.
Varje "hotart" som vid ndrmare efterforskning
visar sig vara allmdn eller ha liitt tillfredsstiillda
krav minskar pi sikt naturvflrdens trovdrdighet.

Det finns sAledes flera skiil att uppmdrksamma
hyggets potential for den vedlevande faunan. I
likhet med brandfiiltet priiglas hygget av en kraf-
tig instrilning och bAda miljoerna kan betraktas
som stdrningsbetingade i vid bemiirkelse. Veden i
stubbar och vindftillen torde liksom primiirt
brandd<idade triid ha ett htigt niiringsinnehill.
Minga idag vanliga lflnghorningar som utnyttjar
stubbar, t ex Spondylis buprestoides (L.), Arho-
palus rusticus (L.), Asemum striatum (L.), Rhagi-
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um inquisitor (L.) och Acanthocinus aedilis (L.),
attraheras alla till fArska brandf2ilt och var
ursprungligen knutna till sidana miljoer.

Genom att vid avverkningar stika efterlikna
forhAllanden frin brandfiiltet kan man sannolikt
gynna ocksfl mera krdvande vedinsekter. I ett
tiinkt idealfall med optimala hiinsynsfltgiirder,
skiljer sig hygget frAn brandfiiltet - ur entomolo-
gisk synpunkt - huvudsakligen genom annorlunda
vZixtlighet, avsevart mindre miingd dod ved,
avsaknad av briint substrat, och genom att vissa

av de lukt- och synstimuli som attraherar insekter
till briinda omr6den saknas.

Hygget har dock ocksi frir faunan betydelseful-
la egenskaper som endast siillsynt f<irekommer pA

brandfiiltet. De avverkade stubbarnas blottade
yta tycks t ex ge siirskilt goda etableringsmdjlig-
heter for vissa exponeringsgynnade vedsvampar'
Flera resupinata tickor utbreder sig under barken
medan andra vdxer pA sjlilva snittytan. NAgra siill-
synta barkstinkflyn knutna till dessa svamPar
tycks ha sina optimala miljcier pA hyggen.

Di den vdxer pA hyggen och andra exponerade
lokaler iir ocksi klibbticka (Fomitopsis pinicola)
en viktig vdrdvdxt f<ir minga insekter. I sidana
ldgen vdxer svampen vanligen pA grova, ofta hoga
stubbar. Klibbtickans optimala miljo fcirefaller
dock vara fuktiga, relativt slutna bestend.

Hiillmarker
Hiillmarksskog kan ses som ett specialfall av

brandst<ird tallskog. StAndortens karaktiir gor
dock att ett glest, ljusgenomsliippligt triidskikt
bibehAlles dven om skogen ldmnas till fri utveck-
ling eller inte brinner pA mycket liinge. Tallarna
vdxer lAngsamt och fAr en hcig andel kAdhaltig
kiirnved. De iitdre granar som forekommer dr
senvuxna och grovgreniga. PA de solexponerade
barrtriidslAgorna vdxer ofta samma - fcir insekts-
faunan viktiga - vedsvampar som pA brandskada-
de stammar.

Aven om de flesta hiillmarker piverkats av tidi-
gare huggningar har dessa miljoer lflng skogskon-
tinuitet. MAnga viirmekrAvande tallskogsinsekter,
diiribland vissa brandgynnade arter, har dlirfor
kunnat overleva pA hiillmarker. De mellansven-
ska hiillmarkernas fauna har ocksi en boreal prii-
gel med inslag av huvudsakligen nordliga arter,
t ex vedstritarna av sl. Cixidia,kndpparna Dano-
soma conspersum (Gyll.), D. fasciatum (L.) och
Ampedtrs trlstrs (L.). praktbaggen Dicerca moesta
(F.) och m<irkbaggen Calitys scabra (Thunb.). Ur
faunasynpunkt kan dock hiillmarksskogarna inte
helt ersiitta gammal, mer viixtlig tallskog. Det
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torra mikroklimatet och de senvuxna trdden med
tunn splintved gor t.ex. ofta de fallna lAgorna
mindre liimpliga fcir den stora linghorningen Tra-
gosoma depsarium (L.).

Numera forekommer i princip inget skogsbruk
pi hiillmarker. Dessa skogars viirde for faunan
har diirfor f<irutsiittningar att cika pA sikt, i syn-
nerhet om man dr gener<is vid griinsdragningen
mot brukad skog.

Barrskogslandskapets hotade vedinsekter - fiir-
slag till strategier i naturvirdsarbetet
Effektiva naturvirdsinsatser till formin for de
vedlevande insekterna miste omfatta flera olika
typer av Atgiirder. En del av dessa innebdr avse-
viirda inskrtinkningar i markutnyttjandet, t ex
reservat, andra omfattar modifierade metoder
och hiinsynsAtgiirder i mindre skala i det vardagli-
ga skogsbruket.

Idag st6r skog som ldmnas till fri utveckling i
fokus ndr det giiller bildandet av skogliga natur-
reservat. Vi menar att sAdant sparande i fcirsta
hand bcir forliiggas till naturligt brandrefugiala
terriingliigen och ha som uttalad mAlsiittning att
bibeh6lla eller nyskapa gammelgranskogsmiljoer.
I en stor del av landet mAste dock okad uppmiirk-
samhet iignas skydd - och vArd - av st<irningsbe-
tingade, ursprungligen brandpriiglade, skogsty-
per. Sfldana reservat bor skcitas genom iterkom-
mande bruk av eld i kontrollerade former. Dzir
detta inte ar mcijligt, kan noggrannt planerade
huggningsingrepp vara ett alternativ.

Tyviirr tilltimpas knappast ett s6dant synsett
idag, med pAfoljd att minga reservat med grov
tallskog, isynnerhet i s<idra Sverige, foriindras i
riktning mot granskogar. De sAlunda uppkomna
slutna skogstyperna dr ofta ganska ointressanta
ur vedentomologisk synpunkt. (Man bor ocksfl
uppmiirksamma att tidigare brandpriiglade sko-
gar med torrt lokalklimat kanske inte heller iir
siirskilt liimpliga fcir den brandrefugiala floran
och faunan).

Glesa, betespriiglade barrskogstyper har i stor
utstriickning forsummats av naturvArden, och
miste ges okad uppmiirksamhet i framtiden.
Skotsel i form av huggningar och bete for att
bibeh6lla den glesa karaktdren samtidigt som
man vdrnar om dcid ved. dr formodligen m6nga
g6nger en bAde biologiskt mera viirdefull, och en
skogshistoriskt riktigare milsiittning iin fri
utveckling.

Modifierade skotselatgarder med milsiittning
att gynna brandorganismer bcir ocksA inforas i
stdrre utstrackning. Det kan t ex innebiira att

Hotade vedinsekter i barrskog

Fig. 8. Hdgstubbar pfi hvggen dr viktiga utvecklingsplat
ser fdr en rad vedlevande insekter. Bildens hdgstubbar
har uppkommit vid upparbetning av vindfdllen. Samma
hygge som pfr Fig. 6 Foto H. Ahnlund 29/8 1992.

High stumps on clearcuttings are important developmenl
sites for a number of wood-living insects. The stumps in
the piclure ore the result of ctttting up windthrown trees.

man tar ut huvuddelen av gagnvirket och diirefter
brdnner restbestAndet med civerstindare. klenare
barrvirke och lcivtriid, varvid hyggesavfallet tjii-
nar som briinsle. (En sAdan Atgiird utfcirdes for
forsta gAngen viren 1990 i Hiilsingland av Stora
Skog).

Skog som brunnit av olika orsaker bor alltid
sparas och omrAdet ldmnas till sjZilvf<iryngring. I
sridra Sverige kan detta ocksi pA sikt tankas moj-
liggcira Aterinvandring av idag nordliga, brand-
gynnade skalbaggar som t ex Stephanopachys
linearis (Kugel.), Leptura nigripes DeG. och Upis
ceramboides (L.). Dessa arter hade tidigare en
vidare utbredning, men 5r sannolikt fcirsvunna
frAn scidra Sverige i brist pfl kontinuerlig tillging
till lampliga utvecklingsmiljcier.

Olika former av reservat mA vara aldrig sA

betydelsefulla - de omfattar dock bara en begriin-
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sad del av den totala skogsarealen. Varje kon-
struktiv hiinsynsAtgiird som tilliimpas i det var-
dagliga skogsbruket fir diirf<ir stor betydelse fcir
den storningsgynnade faunan. Det iir viktigt att
planera lingsiktigt vid alla former av skogliga
ingrepp - mcijligheterna till hiinsyn vid slutav-
verkning grundliiggs t ex redan vid gallring. Vind-
fiillen har stor betydelse for m6nga arter och bor i
framtiden liimnas kvar i skogen i mycket storre
utstrhckning. Det iir ocks6 viktigt att de inte sena-
re kcirs s<inder vid ingrepp i bestAndet. Hygges-
briinning (efter sedvanlig hiinsyn!) bor efterstrii-
vas som markberedningsmetod pA omriden som
historiskt priiglats av brand.

Enligt v6r erfarenhet utgor solexponerade
grova hogstubbar med varierande fuktighets- och
rritforh6llanden viktiga utvecklingsplatser for en
rad siillsynta och hotade vedinsekter. En av de
viktigaste hiinsynsitgiirderna torde dArfcir vara
att skapa fiirska hcigstubbar av b6de barr- och
lovtriid pA hygget (Fig. 8). Toppkapning av
befintliga torrtriid kan ibland cika dessa miljciers
viirde for insektsfaunan genom att nedbrytningen
piskyndas. Dagens avverkningsmetoder med
sk<irdare ger goda m<ijligheter att variera hojden
pA sfldana stubbar inom vida grdnser.

Att bevara den biologiska m6ngfalden och
minska hotet mot mAnga arter kriiver ytterligare
stora insatser fr6n skogsbruket. Pi mAnga h6ll
rider idag ocksi en positiv instiillning till forbatt-
rad naturhiinsyn, bAde hos storre skogsbolag och
mindre markiigare. Vi menar att den ideella
naturvirdens fciretrddare i okad utstrtickning
m6ste ta vara pA dessa strrimningar och stodja
skogsbrukets vilja till foriindringar. Det finns
annars risk for att man, med ensidig fokusering
pA gammelskog och fri utveckling, forsummar
viktiga Atgarder till f<irm6n for hela den artrika
fauna och flora som dr knuten till de areellt myck-
et omfattande markerna med brandpriiglat
ursprung.

Ett varmt tack riktas till Carl-Cedric Coulianos.
Bengt Ehnstrdm och Stig Lundberg for hjalp med
kontrollbestiimning av vissa insekter och till Klas
Jaederfeldt som bestzimde de resupinata tickor-
na. Stort tack ocks6 till Bcirje Drakenberg, Bengt
Ehnstrom och Per Linder fcir viirdefulla synpunk-
ter pA manuskriptet.
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P.M. & Webber, J.F. 1989. Insect-Fungus
Interactions. 14th Symposium of the Royal
Entomological Society of London in Col-
laboration with the British Mycological
Society 16-17 September 1987, London.
Academic Press, London. 344 sid.ISBN 0-
72-751800-2. Pris GBP 33:-.

Bokens syfte iir att sammanstiilla den nuvarande
kunskapen om svampatande (mykofaga) insek-
ter, mutualism mellan svampar och insekter, och
svampsjukdomar som sprids av respektive drab-
bar insekter. Specialister inom detta kunskaps-
omrAde samlades under tvi dagar i september
1987 i London. Forskningsomridena mykofagi
hos Diptera och mykopatogener hos akvatiska
insekter saknade represententanter och behand-
las foljdaktligen inte. Hiir hiinvisar man istiillet
till tidigare publicerade arbeten.

Boken, som omfattar tio kapitel. inleds med
fodostrategier och morfologiska anpassningar till
svamp som foda hos skalbaggar (Coleoptera).
Forfattaren har begrdnsat sig till djurens larvsta-
dium och behandlar huvudsakligen fylogenetiska
konsekvenser.

Kapitel tvi dr mer ekologiskt och handlar om
svamp som habitat for insekter, val av vdrdsvamp
samt populations- och samhiillsekologi. Hiir
behandlas bl a rumslig och tidsmiissig variation
hos svampar som habitat, livshistorik (diapausens
liingd och optimal reproduktion) samt interaktio-
ner som konkurrens. predation och parasitism'
Det framg6r att samhdllsstrukturen hos svampd-
tande insekter inte karakteriseras av nAgra starka
interaktioner mellan arterna. vilket avviker frAn
flertalet aktuella teoretiska modeller. Artrike-
dom hos de svampdtande insekterna (jamfcirt
med pA andra fodoslag, och inom olika ordningar
av svampar) samt de svampdtande insekternas
ekonomiska betydelse avslutar detta innehAllsri-
ka kapitel.

Kapitel tre handlar om mutualistiska samband
mellan termiter och svampar. Med utg6ngspunkt

sYampar

fr6n termitunderfamiljen Macrotermitinae och
dess svamp Termitomyces redogor forfattarna for
ett mdngfacetterat mutualistiskt f<irhillande, som
6r baserat pA termiternas komplementdra enzy-
mer och anpassade reproduktionssystem. Mutua-
lismtemat fortsiitter i kapitel fyra med bladskii-
rarmyror och deras svampar! diir bl a den selekti-
va f<irdelen av mutualism behandlas. Fcirfattarna
granskar tre teorier och tar sjiilva stiillning f<ir
teorin om "skapandet av en ohelig allians som
bryter ner vAxternas forsvar for viixtiitarnas
exploatering " .

Fcirdelarna med mutualism ar ett centralt tema
iiven i kapitel fem, som handlar om barkborrar
och deras svampar. Evolutionen av mutualism
mellan barkborrar och svampar anses av fcirfat-
tarna vara klimatbetingad och ha sitt ursprung i
tropisk regnskog. Till slut diskuterar de kostna-
derna fcir mutualism och kommer fram till att
evolution av obligat mutualism involverar bAde
for- och nackdelar for de tvA organismerna.

Aven kapitel sex behandlar mutualismen mel-
Ian barkborrar och svampar. Forfattarna frAgar
hiir om det handlar om mutualism eller exploate-
ring. De konstaterar att vedborrar (Trypoden-
dron spp.) iir lika notoriska odlare av svamp som
mAnniskan av vete. Om detta mutualistiska fdr-
hAllande innebiir fler fordelar iin nackdelar f<ir de

ing6ende arterna 6r zinnu inte kent.
Kapitel sju ger en oversikt av insektspridda

svampsjukdomar hos trdd. Aven hiir behandlas
fr6mst interaktioner mellan barkborrar och
svampar: den viilkiinda almsjukan som sprids av

almsplintborrarna (Scolytus spp.), nordameri-
kansk eksjuka som sprids av glansbaggar (familj
Nitidulidae) samt svart rotsjuka och blAnads-
svampar som sprids av barkborrar i Nordameri-
ka. Forfattarna urskiljer tre svaga liinkar i forhil-
landet mellan svampsjukdomarna och deras
insektsvektorer: (1) sv6righeter for parterna att
uppretta och uppriitth6lla f<irh6llandet, (2) direk-
ta konflikter mellan kontrahenterna, och (3) att
insektens beteende starkt kan pAverka dess effek-
tivitet som vektor. Kort sagt: som "ett iiktenskap
pi slak lina".
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