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Click beetles dependent on hollow trees, and preserved in collections were examined. All
museum and many private collections in Sweden were studied, and the species determinations
checked by R. Baranowski. Here we list the confirmed Swedish localities with collection year
(first and last year is given for each locality) for Lacon lepidopterus (Panzer), L. querceus
(Herbst), Athous mutilatus Rosenh., Procraerus tibialis (Lac.), Ampedus hjorti (Rye), A.
elegantulus (F.), A. cordinolis (Schiijdte), Reitterelater dubius Platia&Cate, Ischnodes
sanguinicollis (Panzer), Eloter ferrugineus L., Cardiophorus gramineus (Scop.) and C.
widenfalki Leiler. Ampedus elegantulus has only been found in 1889, and is apparently
extinct in Sweden. Three species (both Lacoz-species and Reitterelater dubius) is now
confined to one single locality on the island of Oland, but L. lepidopterus has not been found
after 1967 and may be extinct. This locality harbours 7-8 species of click beetles dependent on
hollow trees, and seven other localities with 4-6 of the species are also known in southem
Sweden. It is suggested that forests with several of the species have a 'megatree continuity'
(Nilsson & Baranowski 1993), i.e. a continuous occurence of many large trees, at least some
of which have been hollow, since the primaeval forest covered the land. The habitat for spe-
cies dependent on hollow trees (often over 200 years old) is stable over many generations of
insects, and this selects for low vagility. Thus, we argue that the species dependent on large,
hollow trees are very good indicator species for sites with megatree continuity (c.f. Martin
1989). Such localities should have the highest priority when conservation forests are selected.
Dispersal between different localities is presently unlikely to occur, since most :ue more than
l0 km from one another with unsuitable habitat in between. Then, the presently most
important population process is local extinction. We stress the need for studies of the present

occuffences and ecology of the species, for an effective management of the habitat and the
minimization of extinction risk. Most species are dependent on an open forest with large,
sunexposed oaks, a type of habitat that is declining in Sweden. Beech is also an important tree
for the species, but other southem deciduous trees have been less intensively studied.

S.G. Nilsson, Dept. of Ecology, Univ. of Lund, 5-22362 Lund, Sweden.
R. Baranowski, Dept. ofZoology, Univ. of Lund, 5-22362 Lund, Sweden.

Inledning
De fiir skogens vexter och djur viktigaste skillna-
dema mellan urskog och kulturskog er att meng-
den av grova tred, bAde dtida och levande, iir
mycket stdrre i urskogen (t.ex. Ess6n et al. 1992,
Nilsson 1992). Det har beriiknats att mengden
grova ddda triid har minskat med 90Vo i nordliga,
boreala barrskogar i Sverige sedan 1800-talet

(Linder & Ostlund 1992), men motsvarande be-
riikning har ej giorts fcir stidra Sverige. Vi vet inte
heller hur mycket miingden riktigt grova triid har
minskat i sydliga skogar jiimfiirt med fcirhAllan-
dena i urskogen. Daremot dr det klart att menga
hotade insektsarter lever i grcivre hAltriid
(Ehnstrcim & Wald6n 1986), men dessa insekter
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tycks inte ha studerats systematiskt sedan Palm's
(1959) dagar. Statistiska uppgifter om arternas

ekologi och delvis iiven faunistik, som behiivs fiir
att bedriva ett effektivt skyddsarbete, saknas diir-
fiir.

MAnga kniippararter lever under bark och i r<i-

tad ved (kallas nedan vedkniippare), och vissa av

dessa arter iir ocksi beroende av grova, levande
helhed. HelaT5Vo av Sveriges ca 40 vedkniippar-
arter hnns pl rtidlistan (Ehnstrijm et al. 1993), och
mycket tyder pA att dessa arter har begriinsad

spridningsfrirmAga (Martin 1989). Man kan fdr-
viinta sig att arter med liten spridningsftirmlga
och beroende av heltred i nutidens Europa uppvi-
sar en fragmenterad reliktutbredning, med f<ire-

komst pA platser diir grova lcivtriid funnits konti-
nuerligt sedan Arhundraden. Arterna kan diirfiir
vara indikatorer p[ skoglig kontinuitet (Martin
r989).

Inom ett projekt bekostat av Viirldsnaturfonden
har en av oss (R.8.) gAtt igenom stcine offentliga
och minga privata samlingars vedkniippare. Pri-
vata samlingar har erhfllits genom personliga
kontakter och genom ett upproP i Entomologisk
Tidskrift. Individema har kontrollbestiimts och re-
gistrerats med avseende pA fyndlokal, insamlings-
datum, antal exemplar och samlare (siillsyntare
arter). Antalet registrerade vedkniippare iir f.n. ca

14 200 exemplar. Uppgifterna finns i ett kartotek,
som i framtiden kommer att fcirvaras pi, Zoolo-
giska mus6et i Lund. Hiir redovisar vi den del av

materialet som omfattar vedkniippare beroende av
grova levande triid med rcitad ved, alltsA trad som
dr mer eller mindre ihAliga (Fig. 1). Vi ftireslAr
aven att antalet Mltriidskniippararter kan anvdn-
das som ett mdtt fiir att naturviirdera skogar, samt
pdvisa slqddsvtirda skogar diir det sannolikt fun-
nits jdttetriidskontinuitet (Nilsson & Baranowski
1993). Nomenklaturen fiiljer Silfverberg (1992).

Syftet med denna uppsats dr dven att riidda infor-
mation i samlingama frAn tidens tand, till nytta fdr
naturvlrden och vetenskapen. Diiremot gAr vi inte
i detalj in p[ arternas ekologiska krav, som kom-
mer att behandlas i kommande uppsatser.

Arternas ekologiska krav och livscykel

Det finns ingen skarp skiljelinje mellan kntppare
som lever i d<ida triid och de som lever i rtitad ved
p[ levande triid. Vissa arter, som t.ex. Calambus
bipustulatus, Ampedus rufipennis och A. nigrofla-
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vrs, kan leva p[ bAda siitten, men numera kanske

oftast i d<ida triid. A. praeustus pereffas nu mest i
gamla stgspinshtigar, men lever iiven i t.ex. ihA-

liga ekar. Andra, som t.ex. Ampedus hjorti och
Ampedus cardinalis lever friimst i rijdmurken ved

i levande ekar, men kan ocksl petraffas i sedan

nlgra Ar d<ida ekar. Sannolikt iir mikroklimatet
stabilare i levande iin i dtjda jettetred, vilket kan
vara viktigt fiir de hiir aktuella artema liksom kon-
tinuerlig tillglng till fiirskare riitved. Vid vAr in-
delning av artema i grupper GeltredsknePPare,
tivriga sydliga vedkniippare samt nordliga ved-
kniippare) har vi anvdnt det huvudsakliga levnads-
siittet i Sverige och Danmark (Palm 1959, Martin
1989, egna observationer), samt deras utbredning
(Horion 1953). De tvA senare grupperna kommer
att tas upp i separata uppsatser.

Negra heltredskniippare kan leva i flera arter
lcivtrdd, men Lacon lepidopterus , Lacon querceus,

Reitterelater dubius, Cardiophorus gramineus
och C. widenfalki X i Sverige endast funna i gro-
va ekar. Samtliga heltredsknappare, fcirutom /scft-
nodes sanguinicollis, iir i Sverige petraffade i ek.
Denna mycket siillsynta kniippare har numera sin
friimsta fcirekomst i grova, ihAliga bokar. Det ?ir

osiikert vilket triidslag Ampedus elegantulus lev-
de i, men arten har bAde i Danmark och Lettland
tagits p[ ek. I Mellaneuropa dr arten kiind frln fle-
ra andra ltjvtriidsarter (Palm 1985). Grova ekar
och bokar tycks vara de viktigaste triiden fcir hAl-
triidskniipparna, men andra sydliga lcivtriid kan
ha underskattats eftersom de inte undersiikts lika
noggrannt av entomologer. NAgon systematisk
studie av fdrekomsten av arterna i olika triidslag
tycks inte finnas.

Alla vedkniippare har en flerArig livscykel. Lar-
vema lever av mycelhaltig ved och atminstone
vissa arter iiven av andra insekter. Kannibalism
har ocksl konstaterats vid uppfiidning inomhus
(Martin 1989, R. Baranowski). R.B. har studerat
kannibalism hos friimst nordamerikanska Ampe-
dus-larver, och funnit tvA kritiska stadier i utveck-
lingen, dels i puppstadiet, dels ndr larver gAr in i
nlgra dagars vilostadie fcir att timsa hud. Vid blda
tillfdllena kan en individ angripas och dijdas av
flera larver samtidigt. Detta innebiir att vid upp-
fridning av Ampedus-larver mlste de hAllas isiir,
annars kan antalet decimeras sA starkt att av t.ex.
l0 larver fullgiir endast en eller tvfl sin utveckling.
Denna naturliga selektion har sannolikt starkt bi-
dragit till att menga vedkniippararter frirekommer
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med lAga tiitheter i riitad ved och krever grova trtid
fdr att kunna fortleva.

De flesta arterna ftirpuppar sig under augusti,

och tivervintrar som imagines i puppkammrarna.
Vid varmt vAder i maj kryper de fullbildade kniip-
parna upp.till ytan av veden, och kan flyga kortare

sreckor. Aggen liiggs under de niirmaste veck-
orna, och som frilevande petreffas de flesta ved-
kniippama sdllan efter juni. Undantag frAn denna
livscykel finns bl.a. hos tvA hlltriidskniippare,
Athous mutilalus och Elater ferrugineus, som
frlimst lever i anslutning till fAgelbon. Dessa arter
iivervintrar som larver, ftirpuppar sig under fiir-
sommaren och lever som imagines under hcig-

sommaren.

HAltredsknepparna som indikatorarter
Martin ( 1989) har fiireslagit att vedkniipparfaunan
kan anvlindas som en indikation pl skoglig konti-
nuitet. Han menar att flera arter iir relikter frln ur-
skogen, pl grund av att de har mycket begriinsad
spridningsfiirmAga och iir beroende av mycket
gamla triid (ofta 6ver 200 Ar). Bland vedkniippama
torde de hdr behandlade arterna vara de bAsh in-
dikatorarterna pA jiittetriidskontinuitet (Nilsson &
Baranowski 1993), d.v.s. en kontinuerlig ftire-
komst inom ett omride av ett stdrre antal mycket
grova triid sedan mer en 1000 [r. Med jettetrad

menar vi triid med en diameter dverstigande en

meter vid 1,3 meters hdjd tiver marken. Fijr hll-
triidskniippama dr det naturligtvis nddviindigt att
dessa triid ocksl har hAligheter med r6tad ved. Vi
vet att det p[ mAnga lokaler med flera arter hAl-
triidskniippare ocksA finns en rad andra hotade in-
sektsarter, och sannolikt ocksl hotade lavar och
sv:rmpar. Huruvida fdrekomsten av vissa hotade
arter kan indikera niirvaron av hotade arter inom
andra organismgrupper i sydsvenska skogar iir
emellertid en tippen friga (se dock Pettersson &
Fiskesj6 1992). Vid studier av naturskogar i stidra
SmAland har vi plvisat ett positivt samband mel-
lan antalet riidlistade lavar och hAltrddslevande
skalbaggar pA bestlndsnivA (S.G. Nilsson m.fl.,
opubl.).

Direkta studier av spridningsbeniigenheten hos
vedkniipparna saknas, liksom ftir andra organis-
mer som fcireslagits som indikatorer pA skoglig
kontinuitet. Flera indicier pekar dock p[ att sA gott
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som alla arterna, inklusive alla hAltriidskndppama,
endast fcirflyttar sig kortare str6ckor. De petreffas
ej i drift eller flygande tiver trEdltis mark. Niir de

ses flyga sker det niira trAd, pA lAg hiijd och lAng-
samt. Flera haltriidslevande arter pAtriiffas se Sott
som aldrig utanfcir utvecklingstriiden, som utgirr
en extremt stabil miljci. Det iir en allmiint accepte-
rad regel att insekter som lever i sAdana habitat har
en jiimfcirelsevis liten spridningsbeniigenhet. Det
er allhe okiint hur lAngt hAltriidskndppama kan
sprida sig, men eftersom de arter som finns i
Sverige friimst utvecklats i den tempererade liiv-
skogen (utbredningskartor i Martin 1989) har den
naturliga selektionen gynnat arter med kortsprid-
ning (Nilsson & Ericson 1992). Gamla hAltrld av

sydliga liivtred var i urskogen en mycket stabil
miljci, p.g.a. dessa triids lAnga livsliingd och den
dominerande smAskaliga stiirningsregimen i den
tempererade kiv- och blandskogen (Falinski 1986,
Nilsson 1992). Tr[det med den stiirsta chansen ftir
en hona att hitta en l?implig plats fOr tiggliiggning
var det egna utvecklingsradet! Endast niir triidet
fdll eller dog var det biittre att flyga iviig och leta
efter ett nytt heltred. Sjiilvklart skedde detta p.g.a.

triidens lAnga livsliingd jiimftirelsevis siillan, vil-
ket har lett till att arter beroende av ihAliga jiitte-
triid tycks ha en mycket liten beniigenhet att lemna
det triid de utvecklats i. Detta har gjort att dessa

arter dr utrotningshotade i Europas starkt frag-
menterade gammelskogar med sydliga lcivtriid.
Samtidigt kan arterna d[na som indikatorer pl en
kontinuerlig fcirekomst av flera grtivre hAltrdd i ett
omrAde.

Antalet fiirekommande helredskneppare torde
spegla miingden ihiliga jdttetred i trakten under de

senaste 200 Aren. Det var niimligen friimst efter
1700-talet som jettetreden fdrsvann frfln mAnga
sydsvenska omrlden (Nilsson et al. 1994). Vi f6-
reslar att antalet arter av hlltriidskniippare i ett
viilunderstikt omrlde iir ett anviinbart mltt pi gra-
den av jettetredskontinuitet. Tyviin framglr det
inte i de historiska kiillor vi studerat hur vanliga
jattetred var pA speciella platser (Nilsson 1993,
Nilsson & Baranowski 1993, Nilsson et al. 1994).
Lokaler med flera arter heltredskntippare har
emellertid flerhundraAriga tred, varfair en kontinu-
erlig fcirekomst av jettetred sedan medeltiden och
naturligtvis iiven tidigare 6r mycket sannclik. Fdr-
utsettningama att plvisa jattetredskontinuitet ge-
nom att direkt ildersbestemma mycket gamla ekar
iir gynnsamma genom att ekar kan bli civer 500 ir.
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Kan sAllsynta arter anv6ndas som indikator-
arter?
Det hdvdas ofta att indikatorarter inte skall vara
siillsynta, eftersom man sA siillan triiffar pi dem.
Vi menar emellertid att ner man skall ta fram
indikatorarter pe jattetradskontinuitet kommer
dessa arter med niidv?indighet att vara sparsamt
fcirekommande. Anledningen till detta [r natur-
ligtvis att det har funnits jettetredskontinuitet p[
s[ f[ platser fram till nutiden. I urskogen, och san-
nolikt inom stora delar av Sydsverige fram till
medeltiden, torde t.ex. heltredsknepparna ha varit
jiimnt utbredda och inte siirskilt ovanliga. I den ti-
dens landskap fanns nlimligen rikligt med grova
ldvtriid, varav en hel del hade solexponerade
stammar (Nilsson et al. 1994).

Skall naturvArden vara effektiv niir det giiller att
bevara hotade arter i Sverige anser vi att det dr av
avgcirande betydelse att man prioriterar skyddet
av omrAden med jettetredskontinuitet. Annars 6r
det risk f<ir att vi fir urskogsliknande skogar, som
saknar stora delar av sitt biologiska innehAll. Fijr
att hitta kdrnomrAdena ftir liiv- och blandsko-
garnas biologiska mlngfald kan vi bl.a. anviinda
antalet arter beroende av heltred som indikatorer.
De s?illsynta hlltr?idskniippama iir siirskilt anvAnd-
bara fiir att pAvisajettetredskontinuitet genom sin
begriinsade spridningsbeniigenhet. Nackdelar med
dessa arter 5r svArigheten att bestiimma rcid-
vingade Ampedus-arter, samt att det kriivs kunska-
per om arternas ekologi om man skall ha goda

miijligheter att hitta dem. Det senare problemet iir
emellertid generellt fdr heltredslevande insekter.
Fcir det stora flertalet av dessa arter vet vi dess-

utom iinnu mindre om spridningsfiirmigan iin ftir
heltredskneppama.

F6rekomst av de enskilda hiltridskniipparna
Nedan listar vi genom insamlade djur belagda lo-
kaler ftir hfltrddskn?ipparna, samt anger Ar ftir fcir-

sta och senaste fynd pA varje lokal. Finns endast

tvfl fynd anges bida Aren med kommatecken mel-
lan lrtalen. Vad som iir en lokal kan inte definieras
strikt hdr, eftersom beddmningen av detta tycks ha

iindrats civer tiden och beroende pA vem som
etiketterat exemplaret. Vi har f6rscikt att ange lo-
kal sA detaljerat som mdjligt, med angivelse av

nermaste platsnamn inom en kilometer. Fdr gamla
fynd har detta naturligtvis inte varit mdjligt. Fynd
med minst 2 km avstAnd har ansetts vara tvA olika

I nd i ka t ore r pd j dt t e t rdds ko nt i n ui t e t

Tabell 1. Antalet lokaler under olika tidsperioder fdr
sv e n s ka hd ltr ii ds knii p pa re.

Number of localities confirmed during dffirent periods.

1800-99 t900-1950 t95l-75 1976-94

Lncon lepidopterus 3

Izcon querceus I

Athous mutilotus I

Procroerw tibiolis 5

Ampedw hjorti 2

Ampedus elegontulus I

Anpedw cordimlis 4

Reil,erelorer duhiu 0

I sc hnodes son g ui nic ol I i s

Elolerlerru|ineus 4

Cordiophorrc gromineus O

Cardiophorrc widenJolki O

I

I

2

7

7

0

t2

I

I

6

0

0

l0
2t
t2 13

20 22

23 30

00
t7 2t

ll
22
13 l0
2t
l0

lokaler, om vi kunnat lokalisera fyndplatserna till-
riickligt noggrannt.

Om hcigst tvA fynd finns frln en lokal anger vi
insamlarens namn. Fynd som vi sjiilva glort ftir-
kortas med vAra initialer. Fynd som vi inte sett,
men som publicerats anges med referens. Vi vill
pApeka att even hos de flesta namnkunniga sam-
lare och i de stora offentliga samlingama har bl.a.
ett stort antal felbestiimda rcidvingade Ampedus-
arter pAfieffats, varfair vi inte tar med publicerade
fynd av dessa arter samt sliiktet Melanotus omin-
te R.B. sett beliiggsexemplar. Med dessa undantag
har fyndrapportering godtagits iiven brevledes. Vi
har bl.a. gAtt igenom samtliga Argingar av Ento-
mologisk Tidskrift (E.T.) och Opuscula Entomo-
logica fOr att scika efter publicerade fynd, men vi
har siikert inte hittat alla uppgifter. Vi tar giima
emot tips om sAdana publikationer. Antalet exem-
plar som granskats eller registrerats anges fcir
varje art. Se dven Tab. l. Fynd av larver inglr i
undersiikningen med undantag av de taxonomiskt
svAra arterna av Ampedus, Danosoma och Mela-
notus.Efter artnamnet anger vi aktuell hotkategori
(Ehnstr<im et al. 1993). Naturhistoriska Riksmu-
s6et ftirkortas N.R.

Lacon lepidopterus, 7 ex., Akut hotad

I Norden bunden till gamla ihAliga ekar med rcid-
murken ved, fdrutom ett civerraskande fynd ftir
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nAgra Ar sedan i iistra Finland p[ barrtriid. Funnen
pA 1800-talet av Schtinherr i Viistergotland diir I
ex. (utan lokalangivelse, troligen frln Sparresiiter)
frAn 6.V.1813 finns bevarat i Bohemans svenska
coleoptersamling pA N. R. Ytterligare 3 ex. frAn
VG: Sparresiiter, tagna av Schiinherr l8l3-34 om-
niimns av Lundblad (1949). TvA av dessa iir funna
under barken p[ ekstubbar. Skall dessutom enl.
Thomson (1864) vara funnen av Gyllenhal i Vg.
Frln Ostergdtland finns ett annat 180O-talsexem-
plar (leg. Peter Wahlberg, dtid 1877) i coll. N.R.
FrAn 6land kend i 5 ex. Ett av dessa iir gammalt,
troligen frln 1800+alet ( leg. C. Johansson 1828-
1908, coll. N.R.), och saknar fyndlokal. Ovriga iir
frAn Halltorp diir enstaka ex. hittats 15.VI.40 (N.
Bruce), 27.Y.1949 (i liggande ek, B. Rapp),
10.VI.60 (T. Widenfalk) och 17.VI.1967 (flygan-
de i hett solsken kl. ll:30 vid grov ekstubbe, U.
Nylander). Anmiirkningsviirt iir att arten inte pe-

triiffailes under 1970-talet ndr mAnga samlare var
aktiva i Halltorpstrakten (fr fiiljande art).

I Norden i iivrigt endast funnen i nlgra exem-
plar pl en mycket gammal ek pA Sjiilland, Dan-
mark 1906-12, samt i Finland (se ovan). I Dan-
mark riiknas L. lepidopterus till de fiirsvunna ar-
tema och vi fruktar att man iiven i Sverige mlste
g<ira det. I Europa har arten en ostlig utbredning
och dr fiirsvunnen frAn de flesta tidigare kdnda lo-
kalema (Horion 1953).

Lacon quercezs, 33 ex., Akut hotad

I Norden endast funnen pA gamla ekar med rtitska-
dad ved vid Halltorp och Mellbiida pl Oland. Det
fdrsta fyndet vid Halltorp giordes pl 1800-talet dA

Thomson (1868) under namnet Adelocera varia
skriver: "Funnen pi en fornad Ek pA Halstorp pA

Oland af Prof. Boheman" (=Halltorp). Hell6ns
(1939) uppgift frln 6land grundar sig troligen pA

detta fynd. Diirefter funnen med enstaka ex.l946
(R. Widenfalk), 1949 (Palm I 955) och 2 l.VI. I 960
(T. Widenfalk enligt "Redogtirelse fcir fcirenings-
sammantrdden 1959-1961" i E.T. 1962:ll3). De
fdrsta fynd vi har sett beliigg frln 6r daterade
20.VI.1955 (G. Dahlgren) och 15.VI.1967 (U.
Nylander). Niir man lert kiinna artens nattliga be-
stik vid savfldden (Lundberg et al. l97l) tikade
antalet fynd i Halltorp dramatiskt. Hela 30 exem-
plar har tagits 1970-79, med mediandatum 22 juni
(ll.vr-l9.vII).

Fyndet vid Mellbiida giordes av Stellan Er-
landsson men beldgg har ej kunnat Aterfinnas i
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hans samling pl N.R., trots att Stig Lundberg tidi-
gare har sett n6gra exemplar. Information frAn
Lars-Ake Janzon via Bert Viklund visar att Er-
landsson samlade vid Mellb<ida troligen endast
tvl glnger, bAda i juli 1943. Det iir d?irftir hiigst
sannolikt att hans fynd av L. querceus glordes dA.

Aven i civriga Europa 6r denna art mycket siill-
synt, och fcirsvunnen frAn ett flertal omrlden
(Horion 1953). I England iir den endast funnen
med enstaka ex. pA en Iokal med m6nga gamla
ekar (Shirt 1987).

Athous mutilatus, 65 ex., SArbar

En kndppare, som ftirekommer i tddhfl i grova
lcivtrdd, ofta i anslutning till flgelbon. Larven triif-
fas oftast i svart, nAgot fuktig mulm i djupa lager i
redens inre. Arten kan siikert leva i ett och samma
triid i mAnga 6r. Populationema dr pAfallande

individfattiga, och i ett liimpligt triid finner man
mycket sdllan mer iin en eller tvl larver. Imagines
iir linnu svfuare att hitta och det iir fA fiirunnat att
ha fAtt se ett levande fullvuxet djur, kanske iir det
fremst ett nattdur. De flesta fynd har gjorts i form
av dcida exemplar, fragment eller larver. I Sverige
er arten friimst funnen i bok, men ocksA i ek, alm,
lind, ask, ldnn och poppel.

Eftersom A. mutilatus iir helt beroende av gro-
va ihAliga ltivtrAd som lever eller nyligen diitt har
den med stor siikerhet blivit ovanligare, Atmins-
tone efter 1950. Den omfattande avverkningen av
gamla lcivtriid under krigsAren under 1940-talet
innebar siikert dcidsstijten fOr ett flertal smA pop-
ulationer, av vilka de flesta ej var upptdckta. PA

kartor med fynd inlagda efter olika tidsperioder
syns en skenbar tikning av antalet lokaler, vilket
sammanhiinger med det starkt cikande intresset fdr
vedinsekter under senare tid. Vi noterar iindA att
efter 1975 iir bara tre lokaler kdnda av oss nolr om
scidra Smiland. I hela norddstra Gcitaland finns
det endast ett fynd (Karta l). Kanske lir klimatet
alltfdr kontinentalt fcir att passa arten diir. En mtij-

Fig.2. De fii kvarvarande jtitteekarna i Halltorps hage pd
dtand utgi;r Nordens artrikaste lokal 16r hdltrtidskniip-
pare, samt en av de sista reliktlokalerna i Nordeuropafdr
fiera mycket siillsynta vedskolbaggar. Bilden pd den Jler-
hundradriga eken och denfyradriga Emma tagen den l9/8
1993. Foto: Sven Nilsson.

Habilat for the richest assemblage of click beetles in
northern Europe, Halltorp on the istand of Oland.
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Karta I . Fyndplatser fi)r Athous mutilatus.

Records ol Athous mutilatus in Sweden.

lighet ?ir att det blir alltfcir torrt i hagmarksekar,
som dominerar bland de grova lcivtriiden i detta
omrAde. I det lokalkontinentala omrAdet i iistra
Smiland er arten funnen flera gAnger i bok. Det iir
intressant att den stdrre Elater ferrugineus har sitt
kanske starkaste f?iste i Sverige i ekomrAden i
nordtistra Gtitaland. Diirfdr kan mcijligen
predation frln E. ferrugineus vara en orsak till
utbredningsluckan.

Erfarenheter frln Danmark tyder pi att ett sys-
tematiskt letande efter arten kan ge nya lokaler,
men hittills iir endast ca 25 lokaler kiinda i
Sverige:

SK: Sirekdpinge enl. Thomson (1864 ), leg. H. Eke-
berg (1805-1889); Orup 1956, l97O (T. Palm resp. A.
Carlsson); Hdckeberga vid flera tillftillen 1970-1985
(flera samlare); Nackarpsdalen ndra RtistAnga 1974 (4.
Carlsson); Hallands Yederb 19'77 (R.B.); Maltesholm
1984 (R.B.); Ovedskloster 1987 (P. Cederstr<im). BL:
Ronnebytrakten (E. Sellman, fynddatum saknas men

b6r ha giorts i bdrjan av 1900-talet); Tromtti 1990
(R.8.). SM: Vdmaniis 1957 (Palm 1959, leg. T.
Widenfalk), 1958 (U. Nylander); Hornsdomrldet 1950-
talet (vid V?irlebo, T. Widenfalk), 1964 (Lundberg
1966), 1967 (R.B.), 1994 (vid Getebro, R.B.) och dven
uppgiven frln B6ta kvarn av Andersson (I992) ; Agniis
,id Asnen 1988 (R.B.); Bjurkiin vid Asnen 1991, 1993
(R.B.); Djaknabygd (l km SO Stenbrohult kyrka) 1993
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(S.N.); Toftaholm 1994 (R.8.). OG: Funnen ny frir land-
skapet av.Hans Ahnlund (Lundberg 1988), troligen efter
1975. SO: Mariefred 1952 (T. Palm); Ektin utanfdr
Sundbyholm i Mdlaren 1961 (S. Lundberg). UP: Alv-
karleby niira Bltfors 1937 (T. Palm) och 2 km ONO
Bltfors 1974 (R.B.); Eldgams6 1968 (S. Lundberg);
Harparbol (Almunge sn) 1975 (T. Palm); O Hyttiin nera

KlockarAn 1989 (S. Lundberg). VS: Strdmsholms-
omrAdet (Slottsparken, Broholmen och St. Ekeby angi-
vet av Widenfalk 1975) vid minst 20 tillf?illen 1953-
l99t (flera samlare); S. Bjtirn6 vid ViisterAs l97l (8.
Ericson); Tido 1912 (R. Widenfalk 1991).

En civerallt mycket siillsynt urskogsrelikt, med
en relativt begriinsad totalutbredning (Horion
1953). I Danmark iir den endast funnen pl 16 lo-
kaler efter 1950, trots att den systematiskt efter-
stikts under senare Ar (Martin 1989). I Finland
finns ett iildre fynd frtu Abo, och frAn blde Norge
och Finland kiind i vardera ett sentida fynd. Fdr
denna arts globala civerlevnad har Sverige uppen-
barligen ett stort ansvar.

Procraerus tibialis, 157 ex., SArbar

Lever i murken, mer eller mindre vitrcitad ved som
angripits av andra insekter, friimst inuti levande
grova ekar och bokar, nAgon gAng Sven i lind. I
Danmark ockse funnen i alm, ask, al och poppel.
Imagines ses i allmiinhet sakta krypande pA insi-
dan av ihlligheter i stammarna pe natten eller kan-
ske oftare under varma och tryckande eftermidda-
gar. Aven denna art kan vara nAgot fdrbisedd, men
en tillbakagAng iir dock trolig av samma skiil som
fcir ftiregAende art. Hittills tir P. tibialis kiind frAn
ca 45 lokaler (Karta 2):

SK: PA 1800+alet flera fynd, s6rskilt vid Ringsjtin
( 1873 resp. 1885 tagen av C.G. Thomson vid Bosjdklos-
ter; lterfunnen hZr 1952 av C.H. Lindroth), men ocksA
vid Kiviks Esperdd (Thomson), FAgelsAng (Thomson
1864), Henevadskloster l89l (B. Varenius samt enl.
Roth 1897) samt ex. utan lokalangivelse; Klinta vid
Ringsjdn 1922 ( C.H. Lindroth); Hallands Vdder<i hela
39 ex. tagna 1950-1986, men friimst under 1970-talet
(flera samlare); Spraglertid i Br6nnestad sn 1955 (Is-
raelsson 1956); Maltesholm 1968 (S. Lundberg): Ros-
l?itt (BrikebergsomrAdet) 1992 (T. Hligg); Fulltofta 1994
(R.B.); Torsebro 1994 (R.B.). BL: Johannishus 1973-
l99l (R.B.); Tromtd 1970-talet (Marklund 1983)-1992
(R.B); Go 1987 (R.8.); Lorensberg (Karlskrona) 1990
(A. Widgren). HA: Tdl<i och FjiirAs, sannolikt i bdrjan
av 1900-talet (E. Sandin). SM: Str6msrum 1953-1977
(flera samlare); Viimanis 1962 (S. Lundberg); Getebro
vid Hornsd 1975 (R. Widenfalk); Bj6rn6 vid Kalmar
1984 (Bengt Andersson); Htici ( Stenbrohult sn) l99l-
1994 (S.N.); Bjurkiirr 1992 (R.B.); Toftaholm 1994

?
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(R.8. och S.N.); Osaby 1994 (S.N). OL: Greby.l94O (N.
Bruce); Halltorp 1950-1990 (flera samlare). OG: fun-
nen i OG av Boheman ptl 1800-talet (Thomson 1864);

Kisa 1959 (Leiler l96l); Sturefors (LAngvassudde och
Sturefors) 1985, 1993 (R.B. resp. T. Ranius); Bjiirka-
Siiby 1985, 1993 (R.B. resp. T. Ranius); Brokind 1993
(T. Ranius); I km SV Grebo 1994 (R.8.). VG: Hunne-
berg (Jansson l9l5); Kinnekulle 1952 (T. Palm). SO:
Tockencin 1953 (Leiler l96l); Ekdn utanf<ir Sundby-
holm i Miilaren i bdrjan av 1960-talet (Lundberg 1963).

UP: Uppsalatrakten 1953 (T. Palm); Overgrans sn 1953

(Palm 1954); Barkarby 1958 (Leiler l96l); 6. Ryd kyr-
ka 1960 (H.-E. Wanntorp); Skokloster 1963 (S. Lund-
berg); Biskops Amij 1975 (B. Ehnstr0m); Eldgams6
1987 (Biirje Andersson); Krusenberg 1990 (L. Wikars).
VS: S. Bjiimd vid Visterls (T. Widenfalk 1953),

Strtimsholmsomredet (Osteriingen och Broholmen an-

givna av Widenfalk 1975) 1953-1989 (flera samlare);

Tidd 1975 (B. Ericson).

Aven utomlands en s[llsynt art (Horion 1953),

t.ex. med 18 kiinda lokaler i Danmark efter 1950
(Martin 1989). Situationen er likartad i England,
ddr arten fcirekommer sparsamt p[ ett antal loka-
ler, men det finns endast en stdrre population
(Windsor Forest). Nyligen pltriiffad i Norge, samt

funnen i urskogsreservatet Moricsala i Lettland
1993 (S.N.). Trots att de svenska fcirekomstema
ligger i utkanten av artens utbredning, tycks vi ha

en stor andel av det totala antalet nutida fcirekom-
ster.

I ndi katore r pd j ii t t e tiids ko nt i nui t e t

Ampedus hjorti, 312 ex., HAnsynskrlivande

I Sverige enbart funnen i rcidmurken ved i ihiliga
ekar, f<irutom upprepade fynd i en ask pA Biskops
Arnii i Uppland (B. Ehnstriim, brev). I Danmark
iiven i bok, al och poppel. Arten gAr primiirt i le-
vande trAd diir liimplig rcitved successivt bildas,
och kan diirfcir civerleva i samma triid i Artionden,
kanske i Arhundraden. Om triidet dcir fcirsvinner
den ofta inom nAgra ir, liksom om tredet vindfAlls
eller avverkas men lemnas. Fynd utanfcir ett tred,
t.ex. pA vegetationen eller av flygande exemplar,
torde vara ytterst ovanliga och artens fiirmlga att
sprida sig ldngre strilckor obefintlig. Vi har endast
en gAng sett ett flygande exemplar, mitt ptr dagen
vid Osaby i SmAland 1994.

Detta tycks vara den hlltriidskniippare som
finns kvar pA flest lokaler i Sverige (Karta 3). Nu-
mera tycks utbredningen vara koncentrerad till de
6stra landskapen av Sydsverige, men etminstone
fore 1976 frirekom spridda lokaler i vdster (viistra
Skine, Halland, Viistergiitland och Viirmland).
Upptiickt p[ nAgra nya lokaler i viistra SmAland
under 1990-talet, varfiir avsaknaden av sentida
fynd i viister kan bero pA bristande undersiikning-
ar. Drygt 50 lokaler iir hittills kiinda:
SK: Ringsj6n 1800-talet (C.G. fiomson); Hallands

Vflderri 1947-1974 (flera samlare); Snogeholm 1968 (A.
Carlsson); Hiickeberga 1973-1975 (P. Cederstrdm);

Karta 2. Fyndplatserfdr Procraerus tibialis.

Karta 3. Fyndplotser fdr Ampedus hjorti.

89

, -:.

"t(
\j

t/
i$.

i'

e



Sven G. Nilsson & Rickard Baranowski

Knisslinge 1973 (A. Dufberg); Marsvinsholm 1990 (T'

Hiigg); Maltesholm 1994 (R.B.); Torsebro 1994 (R.B.).

BL: Valje 1943 (K. Ander); Arpci utanfdr Listerby 1950
(A. Sundholm); Hassl<i l970-1973 (A. Carlsson);
Johannishus 1972-1991(R.B., T. Hagg); Elleholm 1979

(B. Ehnstrdm); Gd 1987 (R.B.); Tromtd (inkl. Ring-
holmen) lgg}-1992 (R.B.). HA: Ovraby troligen i bdr-
jan av 1900-talet (G. Fogelqvist 1881-1946); Gflsevad-

holm 1973 (G. Gillerfors). SM: Strtjmsrum 1951-1991
(mAnga samlare); Homs6 1953 (U. Nylander); Hdgsby
1982 (B. Ehnstr<im); Osaby 1984, 1994 (O. Nodmar
resp. R.B.); Ruda 1988 1A. Linaetow;; LAngstorp (V
Vexj6) 1989 (R.B.); M6ckelsniis (Stenbrohult sn) l99l
(S.N.); Byviirma (Agunnaryd sn) 1991. (R.B.); Tofta-
holm 1994 (S.N.); Tagel 1994 (S.N.). OL: Oland utan

nermare lokalangivelse, troligen i biirjan av 1900-talet
(E. Sandin); Halltorp 1938-1991 (mAnga samlare); Biida
1955 (? leg. i coll. T. Palm); St. Dalby 1958 (V. Heinze);
Trollskogen (Bdda sn) 1988 (O. Martin). OG: Kisa 1959
(T.-E. Leiler); Eknijn (o skellvik) 1965 (L. Huggert);
Atvidaberg 1978 (L. Huggert); Bjarka-Saby 1985-1993
(flera samlare); Sturefors 1986, 1993 (A. Ekstrdm resp.

T. Ranius); Brokind 1993 (T. Ranius); I km SV Grebo
1994 (R.B.). VG: Kinnekulle 1939 (H. Lohmander);
Gdteborg 1951 (S.O. Larsson). SO: Alby 1951,1952 (N.

Hiiglund); Norsborg 1974 (T. Sandgren); Osmo 1975-

1992 (Bdrje Andersson); Viisterhaninge l98l (B<irje

Andersson). UP: Stockholm (Djurgflrden, Experimen-
talfeltet, Freskati och Riksmusdet angivna) 1945-1971
(flera samlare); Uppsalatrakten 1953 (T. Palm) och

Uppsala (Flottsund enl. Bengt Ehnstrdm, muntl.) 1982,

1986 (B. Ehnstrdm); Biskops Arnd l96l-1984 (U. Ny-
landerresp. B. Ehnstr6m); Eldgarnsd 1985-1991 (Bdrje

Andersson). VS: Str<imsholmsomrAdet 1952-1984
(mlnga samlare); Tidti 1989 (A. Ekstrarm). VR: Sttimne
1968 (B. Ericson). DR: S?iter pl 1800-talet (C.G. An-
dersson,1828-1897).

En <iverallt siillsynt art, vars totala utbrednings-
omrede iir relativt litet (Martin 1989). I bAde i
Norge och Danmark rdknas den till de sArbara ar-

tema, och i Danmark dr 24 lokaler kiinda efter
1950. S?ikerligen har vi iiven fcir denna art ett stort
ansvar fiir dess globala tiverlevnad.

Ampedus elegantulus, I ex., Fdrsvunnen

En riverallt mycket siillsynt art, som togs av G.F.

Mtiller vid Vedelsb[ck strax vasrcr om Ringsjcin

den 24.V.1889 (Palm 1985). Exemplaret finns
iinnu kvar plZool. mus6et i Lund. Arten har liven
rapporterats frAn Halltorp (Leiler 195 I ), men den-
na uppgift anses ej seker. Detsamma gdller uppgif-
ten frAn Blekinge i 1960 Ars skalbaggskatalog och

arten har senare strukits fcir Blekinge och Oland
(Lundberg 1968). FrAn Danmark ocksfl endast
kiind fr{n en lokal, en ek pA Lolland 1865 (Martin
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1989). Uppgiften om ett fynd i Danmark pA 1900-

talet (Ehnstrcim & Wald6n 1986), beror upPenbar-

ligen pA ett feltryck i Palm (1985). Bide i Sverige
och Danmark riiknas A. elegantulus till de fdr-
svunna artema.

Arten lever i Mellaneuropa i ihAliga stammar,
kanske frdmst av Scftx, men ?ir mycket siillsynt.
Som komplettering till utbredningskartan i Martin
(1989) kan ndmnas att arten pAtraffades i tvA
grova ekhdgstubbar pA en lokal i dstra Lettland
1991 (Susanne Godow).

Ampedus cardinalis, 140 ex., SArbar

Arten lever llkt Ampedus hiorti i ihAliga och rdd-
murkna, niistan alltid levande ekar. I Sverige iiven
funnen i ask och lind, samt i Danmark ocksA i bok.
Arten liimnar ytterst sellan tr[det diir den utveck-
lats och lever ett mycket undangcimt liv i det inre
av stammen eller i de gr<ivre grenama. Besta sattet

att lokalisera en ftirekomst iir att satta ut fallfiillor i
hflighetemas mulm.

A. cardinalis iir kiind frln ca 40 lokaler, friimst
i sydtistra Sverige (Karta 4). JAmfijrt med A. hiorti
har ffl fynd giorts under senare tid, de flesta i Mii-
lardalen. F<ire 1950 var fler lokaler kiinda ftir A.

cardinalis An frir A. hiorti, men under senare de-

cennier giiller det omvanda fcirhflllandet (Tab. l):
SK: Skiiralid 1873 (? Ieg.); I ex. utan niirmare lokal

?in "Sc." (=Scania) frAn C.G. Hoffsteins (1850-1916)

Karta 4. Fyndplatser fi)r Ampedus cardinalis.
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samling; Bosj<ikloster 1922 samt utan Ar (C.H. Lind-
roth); Yddingesjiin 1973,1974 (P. Cederstrtim); VanAs

(Gryt sn) 1991, 1994 (T. Hegg resp. R.B.); Fulltofta
1994 (R.B.). BL: TvA fynd utan niirmare lokalangivelse
frln 1800-talet; Johannishus 1972-1991(R.8., A. Carls-
son); Gti 1987 (R.8.); Tromtd 1992 (R.B.). SM: Strcims-

rum 1952-1980 (flera samlare); Dcirarp 1953 (H. Loh-
mander); Hornsri 1953 (G. Svensson); Viirnaniis [962
(G. Svensson); Osaby 1994 (R.B.); Toftaholm 1994
(S.N.). OL: En fynd utan nermare lokaluppgift av Sven

Lampa (1839-1914); Halltorp 1927-1990 (flera sam-

lare); Byerum.1948 (U. Nylander); Bdda 1948,1953 (U.

Nylander). OG: Norrkiiping (Ekbacken) 1950 (B.

Rapp); Ekn<in (O Skellvik) 1965 (L. Huggert); St.

Orsdtter (Atvidaberg) efter 1975 (K. Antonsson);
Bjiirka-Seby 1993 (T. Ranius resp. K. Antonsson); Tors-
klint 1993 (N. Jansson); I km SV Grebo 1994 (R.B.).

SO: Tockentin i slutet av 1940-talet (A. Jansson); Alby
l95l (N. Hdglund); Sorunda 1975 (Bcirje Andersson);
Osmo 1982-1989 (Btirje Andersson); Viisterhaninge
1986,1989 (Btirje Andersson). UP: Uppsala inkl.
"Uppsalatrakten" (Flottsund angivet 1965, och de tiv-
riga fynden iir sannolikt ocksA frAn denna plats enligt
Bengt Ehnstrtim, muntl.) 1907-1986 (flera samlare);

Drottningholm 1934 (O. Sjt berg); Djursholm 1942
(C.H. Lindroth); Stockholm (DjurgArden och

Experimentalf?iltet angivna) 1943 - 1964 (fl era samlare);

Lidingti 1948 (U. Nylander); O. Ryd kyrka 1960 (H.-E.

Wanntorp); Biskops Amt 1959-1981 (flera samlare);

BAtfors (Alvkarleby sn) 1983 (S. Adebratt); Krusenberg
1990 (L. Wikars). VS: StrtimsholmsomrAdet (Bro-
holmen angivet) 196l-1979 (S. Adebratt, B6rje
Anderssson); Tido 1989 (A. Ekstrtim). GA: Gysinge
1935 (T. Palm).

En civerallt sdllsynt art (Horion 1953), som i
England, Danmark och Norge anses vara sArbar. I
England endast kend frAn en handfull lokaler, och

i Danmark frln l7 lokaler efter 1950.

Ampedus t.sp.
Vid R.B. unders<ikningar av-svenska elaterider har

minst fem nya arter fdr landet Patreffats i samling-
arna. Tve arter tillhdr sldktet Ampedas och en av

dessa iir sannolikt en heltredskniippare. Den togs

den 9.IV. I 973 av R.B. i en gammal grov och ihAlig
ek vid Johannishus i Blekinge i ett omrade som nu

blivit naturreservat och har senare fcirglives efter-
s<ikts. Bl.a. insamlades efter tillstlnd av liinssty-
relsen en del larver i ekama, men dessa har blivit
andra redan klinda arter. Det kan alltse r6ra sig om

en ytterst siillsynt art som iir pa griinsen att helt

ftjrsvinna. Den nya arten hOr tlll pomorum-grup'
pen och stfu taxonomiskt niira A. melanurus Muls.
et Guilleb. och A. elongatulus (F.). Eventuellt kan

I ndika t o re r pd j ti t te tdds ko nti n ui t e t

den inte beskrivas pe detta enda exemplar. Ett an-
nat ex., som misstenks tillhiira samma art finns
emellertid frAn Sjdarp i Blekinge (leg. B. Ehn-
strdm). Fcirhoppningsvis kan denna notis leda till
att fler individer upptecks i samlingar som vi iinnu
inte lyckats fA ta del av.

Reitterelater dubius Platia & Cate, 54 ex., Akut
hotad

Arten har nyligen brutits ur frln Brachygonus
megerlei (Lac.), som den tidigare varit bestiimd
till (Platia & Cate 1990). Enda kiinda lokal i Nor-
den iir Halltorp pn Oland, diir arten lever i rcitved i
de gamla ekarna. Ftirekomsten upptiicktes den
6.VII. 1949 av R. Bergvall, G. Dahlgren och U.
Nylander dA 4 ex. togs i en nyligen nedramlad
gren frin en grov ek (Nylander 1953). Dessa ex.
har vi sett och de Aterfinns i coll. Nylander och
Zool. museet i Lund. Senare har talrika ex. sam-
lats vid Atskilliga tillfiillen 1970-76 (flera sam-
lare), samt ett ex. 1983. Mediandatum f<ir fynden
iir 5 juli (24.VI-28.VIII). De mAnga fynden pA

1970-talet beror p[ att man liirde kiinna artens
nattliga vanor, dA den sdker sig till savfl<iden pA

ekama.
En iiverallt mycket siillsynt, fr6mst sydosteuro-

peisk art, som lever i..ihAliga lcivtriid. Den isole-
rade fdrekomsten pA Oland (ftir tivrigt nordligast
vid Leipzig) iir av reliktkaraktiir och R. dubius
kan betraktas som en kombinerad vdrme- och
urskogsrelikt. I bronsAlderns liivskogar fanns den
fcirmodligen i hela sydcistra Sverige.

Ischnodes sanguinicollis, 68 ex., Akut hotad

En specialiserad art som lever i den basala mul-
men i grova, ihAliga lcivtriid. I Sverige iir de flesta
fynden gjorda i bok och alm, samt en gAng i lcinn.
I Danmark uppges den framfdrallt fdrekomma i
bok, men ocksA i ek, al, alm och poppel. Larven
finner man djupt nere i den fuktiga mulmen, ib-
land iinda nere i den sand- eller grusblandade jor-
den diir fdrpuppningen i regel iiger rum. Aven som
fullbildad levar arten mycket undangcimt i hAl-

treden.
Endast funnen pA tre lokaler i Sklne (Karta 5):

Kiviks Espertid I ex. taget av C.G. Thomson pA

1800-talet (Thomson 1864; finns iinnu i Lunds
Zool. mus6um); Orups almskog 1916-71, vid
minst sex tillftillen av flera samlare, ftirst av Per

Benander; Hallands Viiderii 1948-86, tagen vid

9l
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minst 16 tillftillen av flera samlare, tidigast av

Bengt Rapp. Uppgiven dven frAn Hiickeberga
(Ehnstrcim och Wald6n 1986), men uppgiften iir
sannolikt felaktig (Bengt Ehnstrcim, muntl.). Det
iir osakert om arten lever kvar i Orup, efter att
almsjukan tagit d6d pi de stora trdden. Artens
<iverlevnad i landet tycks bero pA hur skogen ut-
vecklar sig pA Hallands Viiderci.

En riverallt mycket siillsynt urskogsrelikt, som i
Danmark iir funnen pA 9 lokaler och dven diir akut
hotad. FrAn mAnga av lokalerna i Mellaneuropa
finns endast gamla beliiggsexemplar (Horion
1953).

Elaterfercugineus, 147 ex., SArbar

VAr strirsta haltriidskniippare, som ofta lever i an-

slutning till flgelbon och tillsammans med liider-
baggen Osmoderma eremita, samt ibland iiven
Athous mutilatus. I Sverige huvudsakligen funnen
i ek och bok, men iiven i alm, lind, lcinn, ask och
al. I Danmark dessutom funnen i avenbok och
poppel. Den lever och utvecklas i levande grova
och ihlliga stammar. Larven ftiredrar fuktig mulm
under stdrre fflgelbon, kanske friimst kajbon. Den
iir ett rovdjur och tiimligen lett att fdda upp pt le-
vande fcida, t.ex. Sinodendron-lawer. Ftirpupp-
ningen iiger rum i en kokong.

92

Ent. Tidskr. ll5 (1994)

Arten har friimst samlats pA ett fAtal klassiska
lokaler och iir hittills funnen pL ca25 platser (Kar-
ta 6):

SK: Skiiralid 1882 (? leg.); Hallands Viiderij l95l-
1986 vid mAnga tillfiillen (flera samlare); Orups alm-
skog 1975,1981 (A. Carlsson). BL: 3 ex. i coll. Thom-
son som skall vara tagna vid Karlskrona (Thomson
1864, leg. Ankarcrona, 1824-1892); Tromtd 1990
(R.8.). SM: I ex. i coll. Anton Jansson frAn SmAland
(leg. L. Haglund), frAnl800-talet eller bdrjan av 1900-

talet, sannolikt frAn "LAngemAla-omrfldet" (LAngemila
eller Alem socknar!) enl. Lundblad (1943); Gamleby
1948 (B. Rapp); Loftahammar 1949 (B. Rapp); Lofta
1953 (B. Rapp); Viistervik 1963-1971 (U. Nylander);
Viniis (10 km Nd Overum) 1978 (L. Huggert); Bjurkiin
1991 (R.B.). OL: funnen av Ridderbjelke enl. Thomson
(1864); Byxelkrok 1946 (V. Butovitsch); Halltorp 1947-

1978 (flera samlare); Bdda vid Enerum 1974 (R.

Widenfalk). OG: Torcinsborg (S:t Anna sn) 1952 (G.
Gertze); S:t Anna sn (enl. Brinck 1956) samt 1956 (G.

Wangsjd); strax sdder om Link<iping l96l (Lundberg

1963); Ekndn (o Skeilvik) 1965 (L. Huggert); Bjiirka-
Seby 1971, 1993 (R. Widenfalk resp. T. Ranius); Sture-
fors (Sturefors och LAngvassudde)l993 (T. Ranius);
Brokind 1993 (T. Ranius). VG: funnen i Viisterg0tland
av Gyllenhal pA I 800-talet (Thomson 1864) UP: Hjulsta
1959 (R. & T. Widenfalk). VS: Str<imsholmsomrAdet
(Slottstriidg6rden, Broholmen, St. Ekeby, Billingen,
Utnlisliit, osteriingen och Ryttem angivna) 1953-1992,
samlad vid mAnga tillfiillen (mflnga samlare); Tidd
(slottsparken och almskogen) 1956 ( Widenfalk l99l).

Karta 6. Fyndplatser fdr Elater ferrugineus. Fyndet pd
Gotland kan inte anses helt srikersttillt.

Karta 5. Fyndplarser fdr Ischaodes sanguinicollis.
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Tveksam uppgift: Enligt 1939 6rs skalbaggska-
talog funnen p[ Gotland (Hell6n 1939), men efter-
som vi varken kunnat splra litteraturuppgifter eller
beliiggsexemplar anser vi fdrekomsten osdker. Om
uppgiften stiimmer inneber det att detta iir den enda
hlltriidskniippare som dr funnen pl Gotland.

En civerallt siillsynt eller mycket stillsynt art,
som trots att den eftersiikts endast hittats pA 14 lo-
kaler i Danmark, och ddr i hotkategori slrbar. Ej
funnen i civriga nordiska liinder eller i de baltiska
liindema (Silfverberg 1992). I England, diir E.

ferrugineus r[knas som akut hotad, hittades arten
under 1800-talet pe ett tiotal lokaler, men under
1900-talet endast eterfunnen i Windsor Forest
(Shirt 1987). I Mellan- och Sydeuropa lokal och
sdllsynt (Horion 1953), men aktuell status oseker.

Cardiophorus gramineus, 23 ex., Akut hotad

I Norden endast funnen pA tvA lokaler vid Kalmar-
sund, diir den iir bunden till grova och ihAliga ekar.
Larven lever i det tjocka mulmlagret och liir vara
ett rovdjur. Arten upptiicktes i Sverige i relativt
sen tid, vilket siikerligen beror pA det undang<imda
levnadssiittet.

SM: Strdmsrum l95l-1977, samlad vid minst tio till-
fiillen (flera samlare, tidigast av T. Palm) med som mest
6 ex. 20.Y.1973. Ett ex. frAn 1960- l96l iir miirkt Alem,
men lokalen fAr dock antas ligga inom Strdmsrums-om-
rfldet. OL: Halltorp 1949-1964 (flera samlare, funnen
ny fiir Sverige av T.-E. Leiler).

Det iir anmiirkningsviirt att arten inte pekeffa-
des vid Halltorp pA 1970-talet, d[ mlnga samlare
var aktiva diir. Vid Striimsrum uppges arten ha

minskat efter avverkning av mAnga grova ekar
(Lundberg 1993). Artens tiverlevnad i Sverige
tycks ddrfdr hiinga pA giirdsgAm om inte Striims-
rumslokalen skcits pi fdr arten biista siitt.

I England anses arten vara fcirsvunnen, efter-
som inga fynd finns frAn 1900-talet. I Mellaneu-
ropa uppges arten Atminstone tidigare varit nAgot
vanligare lin de flesta andra hflltriidskniippare,
men iiven diir bunden till grova trdd (Horion
1953). Den aktuella fiirekomsten iir diirfcir fcir-
modligen ej lika spridd som tidigare.

C ardiop horus w ide nfa I ki

Arten har beskrivits frAn en enda larv, tagen vid
Strcimsholm i Viistmanland 21.VII.1956 av Tore
Widenfalk i mulmen i en gammal solexponerad ek
(Leiler 1967). I samma triid hade Thure Palm fun-
nit en Cardiophorus-larv, som emellertid dog vid

I nd i ka to re r pd j tit t e trtids kontinui t e t

kliickningsfrirscik. Det fcirefaller inte orimligt att
det rtir sig om en ytterst siillsynt art, troligen
urskogsrelikt, som antingen redan fdrsvunnit fr6n
andra lokaler eller som undgttt uppteckt. Artens
status borde likviil beliiggas med fynd av en
imago. P.g.a. bristande kunskap om artens utbred-
ning och substratkrav har det inte varit m<ijligt att
placera den pA hotlistan. Tillsvidare tyder fynd-
omstendighetema pl att det iir en haltriids-
kn[ppare.

Populationsfiiriindrin gar

Som framgAtt ovan har en hel del nya lokaler fcir
hAltrlidskniipparna uppdckts i Sverige under se-
nare Ar. Speglar detta en kolonisation och dkning
av artema? Det finns flera skdl att tro att sA inte iir
fallet. De flesta artemas ekologi var dAligt kand
bland amatiirentomologerna, vilka stlr f6r huvud-
delen av de fynd vi presenterar hiir, innan Palm
beskrev flera av arternas biologi under 1950-talet.
Ehnstriim och Wald6ns (1986) bok har siikert
ocksl stimulerat intresset fdr att leta efter de ho-
tade arterna. Eftersom de hiir aktuella arterna ald-
rig tycks ha pAtriiffats utanftir liimpliga lokaler,
t.ex. i driftriinder, har de uppenbarligen svag
spridningsfcirmlga (Martin 1989). Det iir ocksi
mycket anmiirkningsvart att inget siikert fynd av
nAgon hAltriidskniippare gjorts pi Gotland, diir
mlnga liimpliga tred finns eller har funnits tills
nyligen.

De flesta ovan angivna lokaler fdr heltrads-
kniippama torde ligga sl lAngt ifrln varandra att
spridning mellan dem i praktiken inte sker. Hll-
trtidskniipparna har diirfdr med stcirsta siikerhet en
reliktutbredning, varfcir den viktigaste popula-
tionsprocessen iir lokalt utd<iende. Detaljgranskar
man de data vi rapporterat ovan finns ockst stcid
frir detta. Ett problem iir emellertid att flera lokaler
inte underscikts under senare tid. Vi iir tivertygade
om att de nya lokaler fdr helfiAdskniipparna som
upptiickts under senare ir utgcir mycket gamla fci-
rekomster, sannolikt mAnga hundra ir (se 2iven

ovan under A. mutilatus).
Man kan spekulera civer om nAgra hAltrtids-

kniippare har fiirsvunnet frAn Sverige sedan 1800-
talet, utan att fcirst ha hittats av entomologer. De
enstaka fynden av Ampedus elegantulus i Dan-
mark och Sverige visar hur slumpartat fynd kan
ske fcir arter som nu riiknas till de frirsvunna. En
art som mdjligen fanns i Sverige tidigare iir
Limoniscus violaceus (Miiller), som har en eko-
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logi liknande 1s chnodes sanguinicollis' I Danmark
ar arten endast funnen 1924 i en enda ek, och an-

ses nu vara fcirsvunnen diir liksom i norra Tysk-
land. I England pAtriiffades L. violaceus pA tvA Io-
kaler pA 1930-talet,..diir arten..iinnu tycks finnas
kvar i enstaka triid. Oster om Ostersjcin kiind frAn

Estland (Silfverberg 1992), varfdr klimatet i
Sverige inte borde utesluta ftjrekomst. Kanske kan

ett studium av subfossila insekter ge oss en bdttre

bild av tidigare lrhundradens skalbaggsfauna iin
vi kan fA genom 18OO-talssamlamas djur. Sidana
underscikningar i England har givit mycket spiin-
nande resultat (Buckland & Dinnin 1993). Den

stora minskningen av miingden grova gammelekar
skedde i Sverige under perioden 1700-1850 (Pet-

tersson 1944, Nellbeck 1953), varftir det iir troligt
att en del urskogsdjur fcirsvann under denna tid.

Yiktiga lokaler fiir hAltriidsknipparna
och skyddsfiirslag
Det iir uppenbart att ett fltal lokaler har stor bety-
delse fcir <iverlevnaden av de siillsyntaste heltrads-
kniippama. PA dessa lokaler finns dven mAnga an-

dra hotade arter, som 6r beroende av grova lciv-
triid. Med kiinnedom om artemas nuvarande fcire-

komst, vilken som vi pflpekat ovan dnnu iir ofull-
stlndigt utforskad, kan vi peka ut de viktigaste
kiinda lokalerna frir skyddet av hAltriidskniippama.
Pi grund av dessa arters begrdnsade spridnings-
fcirmAga mlste vi skydda alla kvarvarande lokaler,
och om mtijligt ftirbiittra biotopen, fijr att mini-
mera risken att artema helt fcirsvinner. Siirskilt i
anslutning till kiinda lokaler biir man ocksA satsa

pA att nyskapa biotoper med jattetrad. Kan natur-
vArden arbeta med en planeringsperiod pA 200 ar?

N[r det giiller skcitseln av lokaler fdr heltreds-
kniippare iir det viktigt att kanna till att minga av

artema gynnas eller iir beroende av solexponering
av utvecklingstraden. Speciellt gziller detta arterna
som frdmst utvecklas i ek, medan bokberoende ar-

ter ofta fciredrar sluten skog (G[rdenfors & Bara-
nowski 1992). Grova, solexponerade lcivtriid har
bl.a. kunnat civerleva i vissa gamla kulturlandskap
(Nilsson et al. 1994), och fiirr fanns en gles skog
med mycket grova triid av ek, bok och bj<irk bl.a.
pi utmarker pA NordskAnes urbergsAsar (Roth
1896, Sjtibeck 1927). Schcinherrs unika dagbok
frAn bcirjan av 1800-talet ger ocksA en bild av

grova, solexponerade tr[d i kulturlandskapet vid
SparresAter i Vdstergcitland (Lundblad 1949). Ftir
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civrigt finns det ftir sydtistra Gtjtaland en unik do-

kumentation om den stora miingden gamla, oftast
innanruttna jetteekar i friimst slltteriingama vid
1700-talets mitt (Pettersson 1944). En fortsatt
hiivd med rcijning och bete iir ncidviindig diir sA-

dana kulturmarker finns kvar, ftir att jattetreden
inte skall stA i ett alltfrir kallt mikroklimat. Vi vet
inte om hamling av tr[den pAverkar heltriids-
kniippamas villkor, varfcir man brir avstA frAn ny-
hamling av trAd ddr man vet att artema fdrekom-
mer. Vid skcitseln av olika lokaler fcir hlltriids-
kniipparna brir man utg[ frln de ekologiska kraven
hos de mest hotade artema , och utforma Atgiirder-
na ddrefter.

Halltorps hage pA Oland iir en enasteende in-
sektslokal, och den plats diir flest hAltriidskniip-
pare hittats i Norden (Fig. 2). Hela 8 arter iir funna
hdr, varav tre (Lacon lepidopterus, L. querceus

och Reitterelater dubius) numera endast tycks fin-
nas hdr i Norden. Det iir emellertid osiikert om alla
artema finns kvar (se ovan), eftersom omrAdet
med gammelekar numera endast 6r ca 5 ha. Ett av

de mest negativa ingreppen i Sveriges natur sked-

de vid Halltorp i bcirjan av 1900-talet, dA man en-

ligt uppgift avverkade omkring tusen flerhundra-
Ariga ekar. Vid bes<ik i augusti 1993 riiknades elva
levande, fem stAende diida samt nigra liggande
dcida ekar med en brcisthtijdsdiameter mellan en

och tve meter. Flera av de levande ekarna var i d[-
lig kondition, och kommer sannolikt snart att d6.

Det finns ett storleksglapp mellan dessa jiitteekar
och niista ekgeneration, varfcir de ndrmaste hundra
Aren blir bekymmersamma fijr de arter som dr be-
roende av gammelekama. Frdmst bland dessa

finns naturligtvis den stora ekbocken Cerambyx
cerdo, men en rad andra mycket siillsynta insekter
lever ocksi hiir (Lindroth 1948, Lundberg et al.

1971, Lundberg l98l).
Med hiinsyn till den exklusiva, vdrmekriivande

fauna, som iir knuten till de grova ekarna vid Hall-
torp borde man betydligt utcika det omride som
skrits med hzinsyn till denna reliktfauna. Mycket
tyder pA att menga av urskogens viixter och djur
var anpassade till solexponerade jetterad i halv-
cippna beteslandskap (Andersson & Appelqvist
1990, Nilsson 1992, Nilsson & Ericson 1992,

Giirdenfors & Baranowski 1992, Nilsson et al.
1994). I Halltorp finns fcirutslittningar att eter-
skapa ett strirre omrAde med sAdana triid, diir ocksfl
insektsfaunan iir jiimfcirelsevis intakt. Detta ?ir ett
lAngsiktigt projekt, men skall det genomftiras iir
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det brAttom med initialAtgiirderna. De omfattar
gallring runt stdrre ekar, [ven utanfiir det nuva-
rande kdrnomrAdet. Ungtriiden bcir avverkas pA

minst tvA meters hdjd, och man bcir ocksl experi-
mentera med hamling av och partiell barkfliikning
pA ungekar. Alla avverkade grenar och stammar
bcir naturligtvis ligga kvar i omrAdet. Dessa ltgiir-
der b<ir fortsiitta i mindre skala under flera decen-
nier, och biir efterlikna effekten av megaherbivo-
rer sA mycket som mtijligt (Nilsson et al. 1994).

Efter Halltorp fciljer sju ftirndmliga lokaler med
ca 5 arter helredskneppare: Strtimsholm och Tidti
i Vtstmanland, Bjiirka-Seby i Ostergcitland,
Strcimsrum och Toftaholm i Smtland, Tromtd i
Blekinge och Hallands Viiderci i Sklne. I de tvi
sistndmnda omrldena iir bAde ek och bok viktiga
utvecklingstrtid fd,r kniippama, medan ek iir vikti-
gast i de andra omrAdena. I Strcimsholm och Tidci
dr dessutom andra sydliga liivtriid av betydelse.
De flesta av dessa lokaler iir Atminstone delvis
skyddade, fdrutom Strcimsrum diir det finns ett
akut behov av skydd fcir de gamla ekama (Lund-
berg 1993). Som en jiimfcirelse med situationen i
Sverige kan niimnas att man i Danmark, diir hAl-
triidskniippama mer systematiskt efterscikts, kAn-
ner till ca tio lokaler diir 4-6 av artema hittats efter
1950 (Martin 1989).

Efter ovanniimnda unika lokaler kommer fem-
ton ddr tre arter helredskneppare hittats: Orups
almskog, Maltesholm och Hdckeberga i Skflne,
Gci och Johannishus i Blekinge, Viimanls, Bjur-
kiirr och Osaby i SmAland, Biida pA Oland,
Ekncin, Sturefors, Brokind och I km SV Grebo i
Ostergcitland samt Biskops-Amci och Eldgarnsti i
Uppland. Flera av dessa lokaler har nAgot skydd
fcir de gamla tr[den, fcirutom t.ex. Htickeberga-
och Viimaniis-omrAdena som sedan l?inge varit i
behov av kraftfulla naturskyddsitgiirder. PA dessa
platser finns ocksi mflnga andra mycket siillsynta
och hotade arter (Ehnstrtim & Wald6n 1986). Det
iir sltende att minga av dessa lokaler er stora
gods, diir skogen inte utnyttjades lika hArt under
1700- och 1800-talen som pll mindre skattegArdar
(Nilsson 1993).

Frln ytterligare tre lite stdrre omrAden har tre
hAltriidskniippare rapporterats, nAmli gen Skiiralid-
Rdstlnga pA SciderAsen i SkAne, centrala Stenbro-
hult sn i siidra SmAland och Homs6omrAdet i cistra

SmAland. Ampedus cardinalis och Elater
ferrugineus dr endast funna pA StiderAsen under
1800-talet, och finns kanske inte kvar. Niir det giil-

I ndikatore r pd jtitt e t rddskon tinuite t

ler Hornsci-omrAdet (tidigare beniimnt LAnge-
mAla-omrldet) iir tyviirr mAnga iildre fynd av ved-
skalbaggar d6ligt preciserade. Lundblad (1943)
anger t.ex. att han med "LingemAla-omrAdet" av-
ser bide LlngemAla och Alems socknar. I den se-
nare ligger Strcimsrum! I en sammanstAllning av
Andersson (1992) civer hotade skalbaggar i
Hornsti-omridet tas av de hiir aktuella artema en-
dast Athous mutilatus upp.

Det finns siikerligen fler omrAden som tillhcir
den exklusiva samling av reliktlokaler med minst
tre heltredskniippare, men vi skulle bli fcirvlnade
om det sammanlagt finns mer dn 50 sAdana lokaler
i Sverige. Det iir en angeliigen uppgift att snarast
hitta dessa lokaler, och ge dem ett adekvat skydd.

Virt globala ansvar ftir heltredskniipparna
Centraleuropa iir de flesta hAltriidskndpparnas ur-
sprungliga utbredningscentrum (Horion 1953,
Martin 1989), eftersom de iir beroende av den
tempererade ldvskogens dominerande triidslag.
Situationen fcir ursprungliga typer av denna skog i
Europa iir emellertid ytterst preker. En mAnghund-
raArig hArd exploatering av Centraleuropas l6v-
skogar (Perlin 1988) har medfcirt att endast smA
fragment med biologiskt mogna bestAnd iinnu
finns kvar. Mogna bestAnd innebiir skog med fler-
hundraAriga triid (Falinski 1986). Dessutom har
kraftig luftfcirorening och kviivenedfall stressat
dessa skogar ytterligare. Sannolikt finns det diirfcir
jiimfcirelsevis mAnga reliktlokaler med gammel-
triid och hAltriidskniippare i Sverige jiimfcirt med
Centraleuropa. Det finns st6d ftjr en sAdan lsikt i
litteraturen (Horion 1953, Mclean & Speight
1993), och artemas situation torde ha fdrsemrats
betydligt i Centraleuropa under senare decennier.
Aven i Balticum iir omrAden med mycket gamla
triid smi och fAtaliga, medan ddremot naturskogar
med mlnga ddda triid iir relativt vanliga (egna ob-
servationer).

Trots att det i Sverige endast finns ett fetal plat-
ser diir hAltriidsknipparna klarat sig kvar har vi
uppenbarligen ett stort globalt ansvar fcir <iverlev-
naden av dessa numera civerallt sZillsynta arter.
Speciellt tycks det giilla urskogsrelikten Athous
mutilatus, men sannolikt ocksl Procraerus tibia-
lis, Ampedus hjorti och A. cardinalis.

Amatiirentomologernas roll
Vi har pAbtirjat en undersiikning av ekologin hos
skalbaggar i grova hflltriid samt en kartliiggning av
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var dessa arter lever kvar, och vi er dArfdr tack-
samma att fe ta del av alla opublicerade fynd av
arter bundna till denna biotop (se kommande upp-
rop i E.T.). Att leta upp lokaler fcir hotade arter,
inklusive hlltriidskniippama, dr en angeliigen upp-
gift f6r entomologema, se att vi fAr en klarare upp-
fattning om var arterna lever kvar. Kanske kriiver
detta ett nytenkande. Vi har i vArt material sett hur
de klassiska lokalerna gAng pi gAng bestikts av
olika entomologer. Mlnga oktinda lokaler ftir ved-
kniippare och andra hotade arter viintar pl att uPp-
tiickas!

Tack
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Ehnstriim). Tack till Rune Axelsson, Uppsala, fiir de fina
kniipparbilderna och till Roger Petterssson, Umel, f6r
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