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Synpunkter pi artens utbredning
och fdrekomst i Sverige

Ser man pi hittills gjorda fynd iir det troligt att
arten vandrat in med Sranen frAn oster och i dag

kanske f<irekommer i f<irsta hand efter fjiillked-
jan diir rik forekomst av liimplig gammal bjork-
och granskog finns. Arten har visserligen iinnu
inte patraffats i bla Viiserbotten-Norrbotten och

i Lappland, men bdr kunna hittas i omriden med

lAgor av bjork och gran, gdrna ddr det brunnit. I
de stora reservat som avsatts efter fjiillkedjan
finns gott om ldmpliga biotoper. Aven de omri-
den som eventuellt kommer att avverkas i denna

zon b<ir, med nuvarande f<ireskrifter fcir awerk-
ningstillstind innebiirande starkt begriinsade

hyggesstorlekar och kvarliimnande av orcirda
omriden mellan hyggena, gynna arten. Siirskilt
om hyggesbriinningar pi nytt b<irjar anvdndas

som markberedningsmetod i samband med hyg-
gesupptagningen.

Aven de skdrpta bestiimmelserna pe att rdta
inte fir f<irekomma i massaveden kan f<irhopp-
ningsvis innebiira okad lumpning i fiillt och med

andra ord 6kat kvarldmnande av liimplig utveck-
lingsved fdr Phryganophilus ruficollis.
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Gammelskogar [r inte overv[rderade vid skyddet

av den liigre faunan

I ET 411992 skriver Hans Ahnlund och Anders
Lindhe om hotade vedinsekter i stcirda skogsmil-
j6er. Gliidjande nog har de funnit itskilliga hota-
de insekter, inte minst pi hyggen och brandfdlt.
UtifrAn sina erfarenheter postulerar de att gam-

melskogar dr 6vervdrderade (jiimf<irt med sttirda
skogar) som viktiga livsmiljder f6r hotade arter.
Liiser man deras artikel okritiskt kan man fi in-
trycket av att naturvirdshdnsyn vid slutawerk-
ningar kan ricka f<ir att bevara majoriteten av de

hotade vedinsekterna - en uppfattning som jag,
och fcirmodligen minga andra, ej delar. 1) Ett
fcirriidiskt fel som begis i artikeln dr att sdtta lik-
hetstecken mellan urskog och sluten skog (vilket
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de f<irvisso inte iir ensamma om att gdra). Ett
brunnet skogsomride kan vara lika mycket ur-
skog som en gammal, sluten granskog. Karaktd-
ristiskt fdr mAnga urskogar dr just brandpiver-
kan, variation i slutenhet, gamla trid, flera trdd-
slag samt stora mdngder dod ved i olika nedbryt-
ningsstadier. Urskogsomriden kan ha dessa ka-
rakteristika kontinuerligt i motsats till brukad
skog vilket 6r viktigt fdr arter med begriinsad
spridningsformiga (: 6" flesta vedinsektsarter!).
2) Att pisti att st<irda milj<ier har underviirde-
rats vid tidigare entomologiska undersdkningar
iir <iverdrivet. Jag skulle snarare vilja pisti mot-
satsen. Hur minga studier har gjorts i exempelvis
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gransumpskog jiimfort med brandfAlt? 3) Att ho-
tade arter som ursprungligen funnits i urskogsar-
tad skog kan blomma upp pe hyggen om de lig-
ger i ndrheten av omriden med urskogskvaliteer
(med god kontinuitet av ldmpligt utvecklingssub-
strat) dr inte f<irvinande. Just en av de referenser
som exemplifierar hur "urskogsbegreppet" ge-
nomsyrat tidigare insektsinventeringar (Bara-
nowski 1975) belyser detta och omfattar till stor
del studier gjorda pA kalhyggen i f d urskog. Mi-
hzinda kunde fcirfattarna lagt st<irre vikt vid att
beskriva det speciella med Mdlarmirdsskogarna,
ndmligen att dessa bitvis iir mycket extensivt ut-
nyttjade f<ir skogsbruk. En for landet ovanligt
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stor andel impediment i form av hdllmarker och
mossar samt en bitvis svirframkomlig terriing har
gjort att det finns av skogsbruket orcirda rester i
landskapet, som kan utgrira spridningskdllor fcir
vedinsektsfaunan till nyupptagna hyggen. Slutli-
gen vill jag siiga att deras artikel dr nog den in-
tressantaste jag liist i ET. Vikten av stcirningar i
barrskogslandskapet f<ir ett bibehillande av en
artrik vedinsektsfauna belyses pi ett fcired<imligt
sett.

Lars -Ove Wikars, Entomologbka
av delningen, Uppsala universitet,
Villav. 9, 75236 Uppsala.

Svar:

Storningskontinuitet viktigare iin orordhet

Vi vdlkomnar Lars-Ove Wikars inliigg som vi
hoppas inleder en vdlbehcivlig debatt i ET om na-
turvirdsstrdvanden i skogsmiljoer. Vi iir natur-
ligtvis medvetna om amnets klinslighet och insig
redan di artikeln skrevs att vissa av vira syn-
punkter skulle kunna uppfattas som kont:over-
siella och riskera att misstolkas.

Lars-Ove tycker sig finna att vi sdtter likhets-
tecken mellan urskog och sluten skog. Vi iir viil
medvetna om begreppets vidare betydelse, men
anvdnde termen urskogsartad i samband med att
vi pAtalade tendensen att underskatta st<irningars
betydelse fcir minga vedinsekter. Vi finner det
uppenbart att man i litteraturen med urskogsar-
tad oftast isyftar sluten, (till synes) orord skog.

Lars-Ove upprepar ocksi pAstAendet att de
flesta vedinsekter har begriinsad spridningsfor-
mAga. Vad vi forstir tillAter inte kunskapsldget
en sidan slutsats; tvertom verkar det sannolikt
att atminstone storningsberoende arter har en viil
utvecklad fdrmiga att finna liimpligt substrat
dven 6ver stcirre avstAnd. Vilken avstindsskala
som giiller iir vil osiikert, men fcir en grupp som
brandberoende barkstinkflyn finns det ju som
bekant fynd som antyder fcirflyttningar <iver 1fi)-
tals km.

Ndr det gAller antalet underscikningar i olika
skogstyper dr det sv6rt att ge exakta siffror, men

vi har en kiinsla av att stdrre inventeringsinsatser
gjorts i slutna skogstyper iin pi hyggen. Pi senas-
te tiden har ju detta fciriindrats, inte minst genom
Lars-Oves egna insatser.

Intressantare dn sjiilva miljci,n iir dock kanske
frigan om hur resultaten tolkas. Man kan ddrvid
skilja mellan ett synsatt ddr fdrekomsten av siill-
synta arter i stcirda milj<ier sdtts i relation till
restbest6rnd av niirliggande, orcirda skogar kontra
ett ddr ett stdrre omrAdes st<irningskontinuitet
betonas. Baranowski (1975) som utforskat nedre
DaliilvsomrAdet exemplifierar det forra synsdt-
tet: "Vid unders<ikningar av niimnda hygge (i
konventionellt skdtt skog, vir anm.) i juli 1974
visade sig de kvarldmnade stubbarna inrymma
flera som urskogsrelikter betecknade arter. Det-
ta visar hur vdrdefullt det hade varit om skogen
fett sta kvar di den fungerade som ett mycket
gott buffertbestind till skydd fcir den ursprungli-
ga, av miinniskan opAverkade skogen."

UtifrAn ett annat synsett kan det faktum att
dven siillsynta arter blommar upp pA hyggen tol-
kas som ett tecken pA att organismerna diir fak-
tiskt hittar liimpliga utvecklingsmiljcier. Ingen
skulle vdl komma pA tanken att hiivda att hygges-
vdxter, tex rallarros kommer frin spridningskiil-
lor i intilliggande orcird skog. Samma resone-
mang kan tilliimpas pi MdlarmArdens skogar.
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Det dr ju inte i forsta hand i de av skogsbruket
or<irda skogsresterna som de minga hotade, stor-
ningsgynnade arterna har tiverlevt, utan deras
fortlevnad har mcijliggjorts genom kontinuerlig
tillging till storda miljcier i liimpliga successions-

stadier. Detta dr i sin tur ett resultat av skogsbru-
kets relativt smiskaliga karaktiir, i kombination
med bestindens fortfarande miirkbara brand-
priigel, bla i form av inslag av iildre asp.

Med detta synsiitt kiinns det meningsfullt att
arbeta fcir bruknings- och avverkningsformer ddr
man i mesta m<ijliga mAn soker producera sub-

strat och element som liknar de man finner under
en naturlig strirningsregim. I sammanhanget kan
det vara skZil att pipeka att tex tillgAngen pA dcid
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ved inte bara flr en friga om kvantitet utan minst
lika mycket om kvalitet. Palm (1942) skriver tex
om Nedre Daldlvsomridet med dess pifallande
art- och individfattiga skalbaggsfauna(!): "Otali-
ga dcida och murkna triid ha undersdkts utan att
ldmna ndmnvart utbyte...". Baranowski (1975)
g<ir samma iakttagelse med tillAgget att i vissa
miljcier (ofta solexponerade trAd eller stubbar,
vir anm.) kan ett stort antal arter hittas pA sam-
ma plats.

Hans Ahnlund, Tangov. 4, 64600 Gnesta.
Anders Lindhe, Luntmakarg. 68,
ll3 51 Stockholm.

European Society of Entomologists
Nya viigar fi)r entomologerna i det nya Europa

European Society of Entomologists iir en ny for-
ening for entomologer over hela det nya Europa.

Overallt inser entomologer vikten av att eta-
blera och fcirb6ttra kontakterna med varandra
liksom <iver nations- och iimnesgrdnserna. BAttre
kontakter betyder mer meningsfull och effektiv
forskning. Speciellt gdller detta sidana frflgor,
som dr aktuella i hela vAr vdrldsdel och som biist
besvaras ur ett sameuropeiskt perspektiv. Euro-
pean Society of Entomologists strdvar efter att
fylla detta behov pi ett utvecklande sdtt. Foren-
ingen kommer att utannonsera sin existens under
7993.

Frireningen strdvar efter att frdmja och upp-
muntra kontakter och samarbete mellan europe-
iska entomologer, och att oka och sprida kunska-
perna i entomologi hos Europas folk. Den kom-
mer att erbjuda sin medverkan till entomologer i
det nya Europa inom ett brett intresseomride:
nyheter frin pigiende forskning i hela Europa,
fdrfrigningar och erbjudanden om hjdlp, senaste

nytt om ndtverk, fcireningar och specialistgrup-
per, information om europeiska forskningsme-
del, ett Europa-kalendarium fdr mciten, work-
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shops och kurser, stdd at europeiska entomolog-
mciten, och - slutligen - en matrikel over Euro-
pas entomologer.

Vi hoppas att spriksvirigheter inte skall bli ett
kommunikationshinder i det nya Europa. I fcir-
eningskorrespondens och nyhetsbrev kommer
engelska, franska, tyska och ryska att anvdndas.
Avsikten iir att medlemsavgiften alltid skall kun-
na betalas i det egna landets valuta diir si iir moj-
ligt.

Alla med intresse f<ir studiet av insekter iir viil-
komna som medlemmar, oberoende av vilken
gren av entomologin de representerar och obero-
ende av om de redan tillhdr nigon annan ento-
mologisk organisation. Fcir vidare information vg
kontakta:

Dr Ldzl6 Papp, Zoological Department,
Hungarian National Museum, Baross u. 13,

Budapest, H-1088 Ungern
eller
Dr Duncan Reavey, Department of Biology,
Universiry of York, York YOI 5DD, England.


