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Debatt
Skydd eller skotsel - replik angflende betydelsen

Debatt

av kontinuitet och

Blivande vedinsektslokal? Frt)plantor av vdrtbjdrk pd
en brandfcilt i Sdrmland. Foto: Hans Ahnlund.

ocksi tanken att ddma ut potentiellt vlirdefulla lo-
kaler diir indikatorarter inte kunnat pivisas. En
okritisk liisare fir llitt intrycket att den viktigaste
skogliga naturvirdsitgiirden dr att lokalisera loka-
ler med hotade arter och diirefter "skydda" dessa.

Visst behcivs skydd - viirdefulla vedmiljrier skall
givetvis inte fdrstijras si som t.ex. skett pi flera
sydsvenska iidelltivlokaler (Scirensson 1994). Jag
tycker dock detta borde vara en sjiilvklarhet iiven
utan pivisad frirekomst av hotade arter. Minga
vedinsekter iir emellertid inte lflngvarigt knutna
till en plats i landskapet och termen skydd leder
ldtt tankarna i fel banor eftersom flertalet artet dr
knutna till st<irningsgenererade eller hiivdpriiglade
miljder. Bristande insikt om detta fijrhillande tor-
de ligga bakom de krav pi generellt avverknings-
fcirbud fcir skogar med rcidlistade arter som fram-
fcirts pi senare tid. Averkningar ?ir fcirvisso ett hot
mot vissa arter/artgrupper men skapar ncidviindiga
livsbetingelser frir andra.

Jag tror man bcir vara medveten om att skogs-
bruksfltg?irder i vid bemlirkelse iir det medel som
frlimst stir till virt fcirfogande bide ftir att ersatta
naturliga stiirningar och fcir att efterlikna effekter
av iildre tiders markanviindning. Flera av de

kontinuitetstyper som listas i Rundldf & Nilsson
(1995) liksom igenviixningsfaser av den typ som
beskrivits frf,n Marsholm (Nilsson & Baranowski
1993), fdrutslitter en dynamik som idag uteslutan-

substrattillgflng for kr[vande vedinsekter

I Entomologisk Tidskrift nr l-2 1995 viinde jag
mig i ett debattinliigg mot nigra av de stindpunk-
ter som framfdrts av Sven G. Nilsson och Rickard
Baranowski, friimst i en uppsats som behandlar
faunan pfl Marsholm, diir mflnga vedinsekter pfl-

trliffades pi pionjiirkivtriid och barrtriid (Nilsson
& Baranowski 1993). I sitt svar i samma nummer
h?imtade fcirfattarna alla exempel och argument
frin miljiier med iidelliivskog och hiltriidslevande
arter. Jag vill hiir frirtydliga nigra av mina stflnd-
punkter och i viss min fortsiitta debatten.

Min argumentation om hur spridningsfcirmigan
avspeglar sig i observationer av djur utanftir sitt
substrat var utan tvekan nigot kryptisk. Jag avsf,g

det faktum att itskilliga st<irre vedinsekter mig ve-

terligen enbart patreffats pi utvecklingssubstratet
hven om detta till sin karaktiir ftirutslitter en god

spridningsfdrmiga hos djuren. Som exempel (sii-

kert finns minga fler) kan ndmnas barkskinn-
baggarna Aradus erosus Fall. och A. bimaculatus
Reut., vedstritarna Cixidia lapponica (Zett.) och C.

confinis (Zett.), lflnghorningen Leiopus punctulatus
(Payk.) och praktbaggen Melanophilaformaneki
(Jacobson); den senare fcirmodligen en av landets
mest spridda praktbaggearter. Flera av exemplen il-
lustrerar dessutom fcirhflllandet att vissa substrat-
typer och miljcier llinge varit fcirbisedda.

Problemet med smi och svirskilda arter ar up-
penbart och har diskuterats tidigare (se t.ex. Ham-
mond & Harding l99l). Det ftireligger iiven fcir
flertalet entomologer en avg<irande skillnad mel-
lan stcirre, ldttobserverade arter eller sidana som

ldmnar igenkiinnbara spirtecken kontra sidana
som krdver speciella sdkmetoder. Med all respekt
fdr duktiga specialister dr risken betydligt stcine
att den senare gruppens kdnda fcirekomst och
miljcikrav starkt pflverkas av ett litet antal perso-

ners scikbild. Att arter iir "vedertagna urskogsre-
likter" betraktar jag inte som ett dvertygande ar-
gument.

Min stcirsta inviindning mot kontinuitets- och
indikatorartstiinkande, t.ex. som det uttrycks i
"Fem Ess metoden" (Rundliif & Nilsson 1995), iir
att det kan ge en felaktig bild av naturvirds-
problematiken fcir vedinsekter. Jag ifrigasiitter
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de kan istadkommas genom naturvirdsanpassade
huggningsingrepp. Inventeringar frir att faststiilla
fcirekomster av hotade arter kan, liksom Skogssty-
relsens nyckelbiotopsinventeringar, vara ett var-
deful lt naturvirdsinstrument fcir strirni n gskiinsliga
organismer. Applicerad pi vedinsekter kan dock
samma metod ofta vara vilseledande och leda till
ett statiskt tiinkande med fciga intresse fcir vird
och nyskapande av miljcier och substrat.

Min uppfattning iir att skogsmiljder generellt
skall brukas si att hoten mot rddlistade arter mins-
kar. Detta innebiir naturligtvis att vissa omriden
helt meste undantas frin skogsbruk men fcir ved-
insekter torde det lingsiktigt ha mycket stcirre be-
tydelse att man genom hiinsynstaganden och ak-
tiva atgiirder pf, sikt bygger upp ett "nytt skogs-
landskap" diir viktiga vedsubstrat och miljrier
kontinuerligt fcirekommer. Denna strrivan skall gi-
vetvis dven omfatta trakter diir tidigare hirdhiinta
metoder regionalt utarmat vedfaunan. Atgarder i
de flesta skogsmiljcier miste och kan utfriras utan
exakt kiinnedom om vilka arter som fcirekommer
diir. Minga av morgondagens vedinsektsmiljcier
befinner sig dessutom fortfarande pi rrijnings- el-
ler gallringsstadiet.

Omriden med grova iidellcivtriid brir generellt
skritas med stor hiinsyn till de gamla triiden, levan-
de siviil som drida, med insatser fdr att bibehilla
de fcirhillanden som ritt di dessa formats. Ek-
dominerade sidana miljcier fdrekommer t.ex. pi
Ekncin i Ostergcitland diir jag petraffat drygt 80
rcidlistade vedinsekter. Min bedcimning av omr6-
dets framtida sk<itsel underldttas inte av att arter-

Ent. Tidskr. I l8 (1997)

nas ndrvaro givetvis indikerar kontinuitet i olika
avseenden men diiremot av de erfarenheter jag fitt
om olika arters miljdkrav. Huruvida det funnits
'Jattetriidskontinuitet" pf, platsen kan vara av

skogs- och agrarhistoriskt intresse men ger ingen
ytterligare viigledning. Jag vill poangtera att jag
annars i de flesta avseenden delar R.B:s &
S.G.N:s bedcimning av hiltradsfaunans speciella
krav och villkor. Fcir att undanr<ija missfcirstind
villjag betona att det givetvis finns stort behov av
ytterligare studier av vedinsekter, deras substrat-
krav, spridningsfcirm6ga och fcirekomst i olika
miljder. Inventeringar fir dock inte vara en fcirut-
sattning frir god naturvird!

Hans Ahnlund
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Svar:

Var kan en artrik lovskog flterskapas?

Inom naturvirden pigir idag en debatt om det
krdvs en ling skoglig kontinuitet f<ir att en skog
ska hysa en artrik fauna med minga rcidlistade ar-
ter. Det finns endast ett fetal studier som har belyst
detta pistAende. Niir det gliller karlvaxter finns
flera studier som pivisat skogskontinuitetens be-
tydelsen fcir fcirekomsten av en rad arter. Det g[l-
ler framfcir allt lundviixter, som nu mest frirekom-
mer i lidellcivskog (frir referenser och artlistor, se

Rundl<if & Nilsson 1995). Frin Englands starkt
fragmenterade skogar finns uppgifter om att alla
skogar med en rik lavflora och insektsfauna knu-
ten till gamla trlid har flerhundrairig skoglig kon-
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tinuitet (Rose 1976, Warren & Key l99l). Det
riicker inte med gammeltr?id frir att fi en rik flora
och fauna.

En omfattande underscikning av triidlevande la-
var i Hallands skogar visar pA den skogliga kon-
tinuitetens betydelse fiir en ling rad arter (Fritz &
Larsson 1996). Sydsvenska bokskogar med en rik
flora av s6dana kontinuitetspflvisande lavar har en

artrikare fauna och fler rcidlistade arter som lever i
mulmen av hflltriid iin liknande bokskogar med en
fattigare lavflora (Nilsson & Baranowski 1997).
Diverse kivtriidsdominerade skogar i sridra Smi-
land med gamla triid och hciga naturvlirden enligt



Wytham Wood nrjra Oxfttrd i England tir en av de ur ekologisk sltnvinkel brist studerade skog,arna i vcirlden. Den bok-
och ekdominerade sktgen saknar dock kontinuitet av gammeltrtid, p.g.a. tidigare intensivt brukande, och inslaget av
kriivande vedinsekter iir sparsamt Pd bilden ses den engelske entomoLogen David BiLton studera innehdllet i en

bokstubbe, 7.11 1995. Foto: S.-4. Berglind.
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naturverdsplanen skilde sig betydligt it nar det
giiller innehillet av hotade arter. Det fanns ett tyd-
ligt positivt samband mellan en rik lavflora och
minga rcidlistade skalbaggar som lever i helrad
(Nilsson et al. 1995). Artrikedomen av den senare
gruppen fcirklaras statistiskt bAttre av antalet
kontinuitetsindikerande lavar zin av mdngden eller
tdtheten av hiltrAd i dessa skogar (Hedin 1996).
Dziremot fanns inget samband mellan lavfloran
och antalet rcidlistade skalbaggar bundna till dctda

triid (Nilsson et al. 1995). Detta behciver inte be-
tyda att skoglig kontinuitet saknar betydelse fcir de

senare arterna. Pi minga gods och kyrkans mar-
ker tycks det ha funnits en kontinuitet av gammel-
trdd men inte av ddda triid (Rundlcif & Nilsson
1995, Nilsson & Rundlcif 1996). Det iir troligt att
en kontinuitet av ddda triid kan fdrekomma utan

gammeltradskontinuitet i scidra Sverige. I ett om-
ride tycks gamla doda bjcirkar uppriitthillit en

kontinuitet av grova doda triid i en stor utmarks-
skog (Nilsson & Baranowski 1993).

Det Ar ytterst svirt att pflvisa kontinuitet av dc,-

da triid i ett omride, varfcir det inte dr fcirvinande
att sidana studier saknas. Det dr emellertid slien-

Debutl

Tromti; naturreservat i Blekin?e (ir ett av ktirnomrttdena
i norra Europafdr futtade orter knutna till gamLa bokor
och ekar, men i stdrre delen av reservatet prigdr fortfa-
rande skogsbruk .utm missgvnnur de.ssa globalt hdrt
trcingda arler. Foto: Sven G. Nil.s:;on.

de att vissa skogar med ett stort antal l6gor i olika
grad av nedbrytning kan hysa en relativt artfattig
fauna med ffl rcidlistade arter (egna observatio-
ner). Hotade arter som svartoxen Ceruchus chry-
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somelinus och halvkniipparen Xylophilus corti-
calis, som bida sannolikt kan leva i alla sydsven-
ska triidslag, finns bara pe ett titet antal av alla de
lokaler som ser ut att ha liimplig biotop. Det iir
svirt att tiinka sig nigon annan fbrklaring iin att
kontinuiteten av grova dcida triid dr bruten i sfl gott
som alla omriden. Arter som lever i ett relativt
sent nedbrytningsstadium fcir trddstammar, som
de neimnda arterna, kan leva flera generationer i
samma trddstam och bcir diirmed ha mer begrlin-
sad spridningsbeniigenhet iin t.ex. barkborrar och
linghorningar som lever i dbende eller nyligen
drida triid. Det iir siikert ingen tillfiillighet att ande-
len hotade arter ar stcirre i nigra f,r gamla l6gor iin
i f2irska l6gor (Ehnstrijm & Wald6n 1986). Over-
huvud taget iir det troligt att det finns ett samband
mellan en biotops stabilitet i naturlandskapet och
arternas spridningsbeniigenhet (t.ex. Nilsson &
Baranowski 1997).Detta, tillsammans med tid fcir
iterskapande av olika biotoper, har konsekvenser
fdr hur vi borde prioritera skydd och vird frir olika
naturvirdsobjekt (se Tab. 1). Tyviirr lir verklighe-
ten en annan.

Den nuvarande naturvirdsstrategin att sprida ut
hzinsynen relativt jiimnt civer landskapet riskerar
att aventyra de mest hotade arternas riverlevnad.
Har vi inte rfld att satsa mer pi naturvird iin vi gcir
nu miste en stdrre del av resurserna satsas pi
reliktomrfldena och deras ndrhet. Pi riktigt l6ng
sikt Ar det naturligtvis viktigt att bygga samman
olika reliktomriden genom att iterskapa
gammeltriid 6ven emellan dessa. Om naturvirden
i sridra Sverige skall bli effektiv miste vi priori-
tera skyddet av de fi reliktomriden med en rik
flora och fauna bundna till gammeltriid som finns
kvar. Detta innebdr att skydd och vird av kdrnom-
ridena samt snabbast mdjliga Sterskapande av
gammeltrdd mflste fi hogsta prioritet inom ett par
km frfln reliktomridena. Tyviirr sker detta inte,
utan nastan alla sidana omrflden naggas fortfa-
rande hela tiden i kanten. Inte minst sker detta ge-
nom att gamla lcivtriid huggs ned i odlings-
landskapet t.ex. i all6er. Niir skall det bli allmiint
kant att en stor andel av urskogsarternas relikt-
fcirekomster i scidra Sverige finns i och pi kultur-
landskapens gammelfiad?

Den globala situationen lir prekiir fcir tempere-
rad lcivskog med gamla triid, och slirskilt ftjr den
centraleuropeiska lcivskogen dar endast 0,2 Vo

finns kvar i nigorlunda ursprungligt skick
(Hannah et al. 1995). I Sverige kallas denna skog
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Tab. l. Kopplingar mellan typ av kontinuitet, biotopens
varaktighet i naturlandskapet, arternas spridnings-
bendgenhet och vdr beddmning av naturvdrdsprioritet i
sydsvensk skog. Tid fiir dterskapande anger biotopen
och inte artinne hdl Iet.

Typ av

kontinuitet

Varaktighet Spridning
(6r)

Tid (Ar) titr Prioritet

&terskapande ftirnaturverd

Beskuggad mark >500

cammelrrad 50-500
Grova d6da trdd 5-50
Brandfelt ej

mycket lAg >2O

mycket leg >150

leg - hitg >50

ht g >50

hitC

mycket hiig
hijg
varierande

iidellcivskog och borde ha hcigsta prioritet i natur-
virdssammanhang om man beaktar den globala
hotsituationen fcir olika skogstyper. I praktiken iir
det inte si. Tyviirr har vi under senare ar ging pi
ging hittat avverkade mulmtriid med hotade arter i
vedtravarna. Aven mtnga grova doda ldvtriid har
blivit massaved eller huggits upp till ved i de fi-
naste reliktomridena.

Tyviirr innebdr den nuvarande skogspolitiken
att man gynnar de skogsiigare som tidigare huggit
ned sin gamla lcivskog. Det giiller t.ex. de fastig-
heter diir de gamla traden hciggs ned pa 1940-talet,
och dar det nu saknas rtidlistade arter. Ndr och hur
skall dessa betala sin milji;skuld? I nuliiget betalar
de skogsiigare som har kvar sin gamla lovskog
med hotade arter.

En markiigare som avverkat grova ldvtriid med
rcidlistade arter borde ha ett ansvar fcir att dessa

arter inte fcirsvinner frin best6ndet genom denna
itgard. Nya grova lcivtriid (evighetstriid) borde an-
l2iggas frir att trygga tillgingen pfl liimpligt sub-
strat aven fortszittningsvis. Skyddet av de rddlis-
tade arterna fcirsviras av att hansynsreglerna vid
skogsbruk ej samordnas dver eigogrdnserna. Det
krdvs ett landskapsperspektiv fcir att pi ett effek-
tivt siitt bevara skogarnas biologiska mflngfald.
Ett sarskilt stort restaureringsbehov av gammel-
trad och grova d6da triid finns inom nflgon till
nflgra km frin kiinda reliktomriden. Detta innebar
ocksi att dessa mflste kartliiggas snarast. Art-
inventeringar behcivs, och entomologer kan gtira
stora insatser vid dessa. Skogsvirdsstyrelsernas
nyckelbiotopsinventering iir helt inriktad pi viix-
ter och i fcirsta hand pfl under senare er orcird skog.
Insektsinventeringar har visat att aven nyligen
gallrade skogar kan hysa minga hotade arter.

Sven G. Nilsson, Rickard Baranowski och
Jonas Hedin
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Nordamerikas kapuschongflyn - ny

Poole, R. W. 1995. The Moths of America
North of Mexico, fascicle 26.1. Noctuoi-
dea, Noctuidae (Part), Cuculliinae, Stiiri-
nae, Psaphidinae (Part). The Wedge Ento-
mological Research Foundation, Washing-
ton. 249 sid. 28x21 cm. ISBN 0-933003-
07-2. Pris 70 USD. Kan bestiillas frin:The
Wedge Entomological Research Foun-
dation, National Museum of Natural His-
tory, MRC-127, Washington D.C., 205 60
USA.

Nordamerikas (Nearktis) insektsfauna piminner i
flera delar om vir egen palearktiska. Flera pale-
arktiska arter har systermotsvarigheter i Nord-
amerika och Kanada, den nearktiska faunan har
diirfcir ett naturligt intresse firr oss.

Serien The Moths of America North of Mexico
startades 1971 och produceras under huvudredak-
tcirskap av Ronald W. Hodges. Sammanlagt har nu
20 volymer utkommit. De kan kcipas som ett paket

' del i stor faunaserie
med 25Vo rabatt frin The Wedge Foundation, se

adress ovan.
Den nu presenterade volymen behandlar Nord-

amerikas nattflyn tillh<irande underfamiljerna
Cuculliinae, Stiirinae och delar av Psaphidinae. De
bflda sistniimnda iir enligt senaste forskning relativt
niira besliiktade med Cucullinae och saknar med tre
undantag, bl.a. solflyet, Panemeria tenebrata (tlll-
hcirande Stiriinae), representanter i Nordeuropa.
Grupperna iir behandlade av en verklig auktoritet
pi omrfldet. Robert Poole var fcirfattaren iiven till
trebandskatalogen 6ver vdrldens alla nattflyn (se

ET nr 3 1994).
Tillsammans med den nyligen utgivna volymen

om de europeiska kapuschongflyna i serien Noc-
tuidae Europaeae (se ET nr 3 1995) finns nu gllid-
jande nog en aktuell genomging av stora delar av

faunan <iver norra halvklotet. Kunskapsnivin om
gruppen iir diirmed mycket god jzimfcirt med fler-
talet andra nattflygrupper. Tyviirr saknas emeller-
tid fortfarande ett samlat verk civer kapuschong-
flyfaunan i cistra halvan av Palearktis, diir inte
mindre iin ytterligare 90 arter fijrekommer.
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