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During the period 1992-1996 the occurrence and abundance of the alcon bliure (Maculinea
alcon) were studied at 39 localities in the southwest of Sweden. At all localities recent
populations of the marsh gentian (Gentiana pneumonanthe), the host-plant, had been re-
ported. Marsh gentians were found at 29 localities and eggs of the alcon blue at l0 locali-
ties. Populations of the alcon blue were found almost exclusively at localities situated in
areas which were formerly dominated by grazed heathlands, traditionally burnt regularly in
order to improve the pasture. At least half of these localities have been disturbed by fire in
the last few decades. The vegetation at the localities was dominated by purple moor-grass
(Molinia caerulea) and, in most cases, heather (Calluna vulgaris). The conservation and
management of the alcon blue populations are discussed in terms of the butterflies' depen-
dence on adequate populations of its Myrmica host-ant as well as the marsh gentian. Tradi-
tional heath-burning might be an essential part of an appropriate management. Intensive
grazing and traditional mowing decrease the number of flowering plants and should be
avoided. Loosening of the topsoil in patches or strips might be tested as a method to in-
crease the recruitment of gentian seedlings.

Thomas Appelqvist, Rickard Gimdal, Mikael Finsberg & Ola Bengtson, Pro Natura, Orust-
gatan 8A, 5-414 74 Gdteborg, Sweden.

Bakgrund
Viren 1996 initierade ldnsstyrelserna i divaran-
de G<iteborgs och Bohus l6n och Alvsborgs ldn
en inventering av alkonblivingen inom sina liins-
grenser. Nflgra ir innan denna inventering utfor-
des hade alkonblflvingen inventerats i Hiirryda
kommun, eftersom det fanns planer pi att etable-
ra en sopstation i ett av de kiinda omridena med
fcirekomst av alkonblflvinge (Appelqvist m.fl.
1993). Planerna realiserades dock inte, men efter
detta sflg l:insstyrelserna ett behov av att fi en
uppdaterad och samlad bild iiver artens fdre-
komst i de bida ldnen.

Alkonblivingens historia i Viistra Gtitalands
liin
Fcirutom de lokaler som inventerades mellan
1992 och 1996 kiinner man till ett antal iildre, nu
ofta fdrstdrda, lokaler i Viistra Gritalands liin
(Tab. 1).

I Gciteborgs naturhistoriska museum finns al-
konblivingen representerad genom insamlingar
frin Landvetter i Hiirryda k:n, Haketjlirn i Partil-
le k:n, H0gsbotorp i Gdteborgs k:n och med
minga exemplar frin Utbyniis i Gdteborgs k:n.
Mellan Kviberg och Utbyniis fdrekom alkonbli-
vingen rikligt under 1950-talet, men denna lokal
har numera fdrsvunnit genom total utdikning och
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Tab. 1. Kdnda lokalerfdr alkonbLdvinge iVtistra Gdtalands liin 1950-1997

Known localities of the alcon blue in the Region of Viistra Gdtaland over the period 1950-1997
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Kommun Ek. kaft (n0 Alkonblivinge Uppgift ir Referens, kommentar

fdrekomst

Kilanda mosse

Trehcimingen, Risveden

Nol

Orrakullen, Biilinge

Ruddalen, V Frrilunda

Hiigsbo

Kviberg-Utbyniis

Oxniis

Stora Getryggen

Orremossen, V ettlefj iill
Hiigsjdn, Vattlefj iill
Remmene skjutftilt

Gdkskulla

Htigarasmossen

Fliiskebo

Overtin

Vite mosse, Vefflefjell

Blacktjiim

Kflsj<in

Madema-Haketjiirn

Lida, Mjiisjdn

Tanga hed

Vinlemossen, Saxtorp

Ale
Ale

Ale

Alingsis
Gdteborg

Goteborg

G<iteborg

Giiteborg

Gtiteborg

G6teborg

Gtiteborg

Herrljunga

HZirryda

Hiirryda

Hiirryda
Kungiilv

Lerum

Partille

Partille

Partille, Hiirryda

Virgflrda

Virgflrda
Vargflrda

0715'7

071 68
,|

0'72 52

061 93

061 93

071 15

o7t 33

071 05

071 35

o1t 36

o7276

071 06

071 06

071 06

o7t 2t
071 47

071 05

071 05

071 06,071 16

o72 44

o72 74

o72 85

Hml. riklig
tiiml. riklig?
,|

tad. riklig
sparsam

sparsam

riklig
ej iterfunnen

teml. riklig
tiiml. riklig
sparsam

riklig
sparsam

riktig
sparsam

ted. riklig
riklig
ej flterfunnen

ej Aterfunnen

tZiml. riklig
riklig
ej iterfunnen

sparsam

t996
1996 Henrik Gustafsson, pers. medd.

? Sylv6o & Hammarstedt 1987

1986 Sylv6n & Hammarstedt 1987

1980+al. lokalen ftirstdrdes 1985

1960+al. lokalenexploaterad 1960-talet

1950-tal. lokalen exploaterad

1996 trol. utgangen, senaste obs. 1988

199'7

t996
1996 mycketstorgentianapopulation

1996

1992 Appelqvist m.fl. 1993

1992 Appelqvist m.fl. 1993

1992 Appelqvist m.fl. 1993

1993

1996

t996
1996 troligen utgingen

1996

1996

1996 Aterfunnen 1997 (Ake Carlsson)

1986 Sylv6n & Hammarstedt 1987

markexploatering. Lokalen vid Hrigsbo exploa-
terades genom tillkomsten av Hrigsbo industri-
omrede pe 1960-talet. Lokalen vid Haketjiirn
upptAcktes 1967.Detta var sedan under ett antal
ir den enda kiinda lokalen f6r arten i Gciteborgs-
omredet, men den f6rstcirdes genom tippning av
fyllnadsmassor i bcirjan av 1970-talet. Aven vid
Ruddalen intill Viistra Frdlunda fanns tidigare
en liten population, men den frirsvann 1985 ge-
nom att ett motionsspflr anlades genom omredet.

Vid s6dra iinden av Blacktjiirn i Delsjdomrfl-
det ska det f,rnnas en liten population av alkon-
blivinge (Mats Lindqvist muntl.). Detta omrflde
ingir sedan 1989 i naturreservatet Knipefligs-
bergen, Partille kommun. Vid vir inventering

t22

kunde dock inga klockgentianor iterhnnas pi
platsen.

Ytterligare tre lokaler namns i en artikel i tid-
skriften Alvsborgsnatur (Sylv6n & Hammar-
stedt 1987), ndmligen Nol i Ale kommun, Orra-
kullen <ister om Alingsis och Vflnlemossen norr
om Virgdrda. Dessa lokaler har inte undersiikts
av oss.

Metoder
Under iren 1992tlll1996 inventerade vi lokaler
med fdrekomst av alkonblflvingens viirdvdxt
klockgentiana. Sammanlagt undersdktes 39 lo-
kaler i f.d. Alvsborgs ldn och Gdteborgs och

Lokal
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Fig. 1. Inventerade lokaler i den undersrikta delen av Vdstra Gdtalands liin. * alkonbldvinge, . klockgentiana,
o lokal diir klockgentiana inte dterfanns

Studied localities in the Region of Vtistra Gotaland. * alcon blue, . marsh gentian, o locality where marsh
gentians were not found

Bohus liin (Fig. l). Dessa lokaler finns niirmare
beskrivna i en rapport (Appelqvist m.fl. 1997).
Lokalerna valdes ut si att klockgentianabestind
frin i stort sett hela utbredningsomridet inom
ldnen blev representerade. De flesta lokaler med
kiinda fdrekomster av alkonblivinge ingick i ur-
valet. Lokaler ftir klockgentiana hiimtades ur det
register civer rcidlistade arter som fanns hos
Liinsstyrelsen i Alvsborgs liin. Lokaler frin Bo-
husluin valdes ut i samrid med botanister (Erik
Ljungstrand och Henrik Dalgaard) som har god
lokalkdnnedom.

Inventeringen under flr 1996 utfrirdes si att vi
pi varje lokal uppskattade dels antalet klock-
gentianastiinglar och dels antalet stiinglar med
iigg av alkonblflvinge. Inventeringen skedde un-
der augusti dfl fjiirilarna har lagt alla sina iigg
men iiggskalen fortfarande iir viil synliga pi gen-
tianastiinglarna. Dessutom insamlades uppgifter
om lokaltyp, trdd- och buskskikt, stcirningsfak-
torer, markanvdndning och markhistorik.

BlSvingar och myror
I blflvingesliiktet Maculinea hnns sex kiinda ar-
ter i viirlden, varav fem i Europa och en i Japan.
Det iir mycket m<ijligt att ytterligare, obeskrivna
arter finns i Ost- och Centralasien.

Hiilften av alla viirldens blivingearter 6r myr-
mecofila - det vill siiga mer eller mindre beroen-
de av myror under larv- och puppstadierna
(Fiedler et al. 1988 och Pierce 1987). Fjiirils-
larverna utscindrar ett fdr myror begiirligt sekret,
bestiende av socker och aminosyror. En del ar-
ter utsdndrar dessutom kemiska signalsubstan-
ser som hiimmar myrornas aggressivitet eller lu-
rar myrorna att tro att de 5r artfriinder. Fjiirils-
larverna undviker diirmed att bli uppiitna och
myrorna kommer ocksi att fdrsvara blivinge-
larverna mot andra fiender.

Tvil Maculinea-artet, alkonblivingen och
dess ndra sliikting Maculinea rebeli, har utveck-
lat samspelet med myror allra liingst. Deras lar-
ver avsdndrar ndmligen myrferomoner som fflr
myrorna att mata och virda dem som om de vore
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Fig. 2. Alkonbldvinge (Maculinea alcon), hane
(overst) och hona (nederst). En nykliickt hane, som
denna, cir ljusare i fiirgenm iin en iildre. Honan tir
mdrkare och har tydliga mdrka Jliickar. Foto: Olle
Hammarstedt. (Revingefdltet, Sk, I 985. )

Alcon Blue (Maculinea alcon) male (top) andfemale
(below). The newly hatched male is uniformly pale
blue, while the female is darker with more or less dis-
tinct dark spots.

myrlarver! De kan iita bide myrpuppor och -lar-
ver men livniir sig friimst pi arbetarmyrornas
uppstritningar och bytesdjur samt trofiska Agg -
arbetarmyrornas obefruktade, ndringsrika iigg.
Dessa biigge blivingar kallas av den anledning-
en pi engelska fdr "cuckoo species" ("g6kar-
ter").

Alla de europeiska arterna av sliiktet iir rcjd-
listade och hotas framfrir allt av sentida ftiriind-
ringar i markanvdndning. Maculinea-arterna hOr
(eller htirde) hemma i odlingslandskapet. De le-
ver ofta i smi populationer som i minga fall itr
isolerade. De fem europeiska arterna iir:
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Fig. 3. Honan av alkonbldvingen liigger oftast ett op-
timalt antal iigg relaterat till gentianablomknoppens
storlek (tiverst). Foto: Olle Hammarstedt. (Revinge-

ftiltet, Sk, 1985.)
Klockgentiana med iigg av alkonbldvinge (nederst).
Foto: Rickard Gimdal.

The female Alcon Blue generally deposits an optimal
number of eggs on each gentianflower bud (top).
Marsh gentian with eggs of the Alcon Blue (below).

\
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Tab.2. Inventerade lokaler medfynd av alkonbldvinge

Studied localities where eggs of the alcon blue were found

Alkonbldvingen i Vristra G6talands lcin

Kommun Koord.
N/S

Koord
E/W

Gentiana- Stiinglar
stiinglar med iigg

Kilanda mosse

Stora Getryggen
Orremossen, Vettletall
HtigsjOn, Vettlefjail
Remmene skjutftilt
Hdgarismossen
Overdn
Vite mosse, Vattlefjall
Madema-Haketjiirn
Lida, Mjiisjiin

Ale
Gdteborg
Gciteborg
Griteborg
Herrljunga
Hiirryda
Kungiilv
Lerum
Partille, Hrirryda
Vargirda

642820
640400
641600
641900
643920
640415
641445
642150
640/50
642300

128640
127730
127900
128400
133240

128385

125838

r28690
128260
132200

220
315
s00

7000
1200

2500

288
2000

1200
2400

75

74
100

t2
600

1500

74

500

300
650

. Svartfliickig blivinge (Maculinea arion), som
lever pfl backtimjan och andra Thymus-arter. I
Centraleuropa finns dessutom populationer som
lever pi kungsmynta och andra Origanum-arter.
. B lodtoppbliv inge (M ac ul ine a t e I e i u s), som le-
ver pi blodtopp (Sanguisorba fficinalis).. Mcirk blodtoppblivinge (Maculinea nausit-
hous), som lever pfi blodtopp (Sanguisorba ffi-
cinalis).
. Alkonblivinge (Maculinea alcon) (Fig. 2.),
som lever pi klockgentiana (Gentiana pneumo-
nanthe). I Danmark lever arten iiven pi ftilt-
gentiana (G enti ane lla c ampe s tri s).
. Maculinea rebeli som friimst lever pL Gen-
tiana cruciata men Aven ph Gentianella germa-
nica.

Resultat
Vid inventeringen har klockgentiana patraffats
pL29 av de 39 inventerade lokalerna. Pi l0 av
dessa 29 lokaler har vi funnit iigg av alkonbli-
vinge (se Tab. 2 och Fig. 3). Alkonblivingeloka-
lerna ligger i ett tiimligen smalt strik mellan
G6teborg och Herrljunga. Klockgentianan har
diiremot glesa fcirekomster river hela under-
srikningsomridet, med undantag frir en utbred-
ningslucka i mellersta Bohusliin.

Ett kiirnomride fOr alkonblivinge ligger

strax 6ster om Griteborg och striicker sig frfln
Delsjtiomridet till Landvetter i Hiirryda kom-
mun. Ett annat kiirnomride ligger norddst om
Gdteborg, niimligen Vattlefj All-Alefj tlll-Risve-
den. I mellersta delen av Alvsborgs liin finns ett
kiimomride mellan Virgirda och Herrljunga
samt ett par mer isolerade fdrekomster 6ster om
Alingsfls och vid Lida i Vflrgirda kommun.

Nigra sammanfattande punkter:

. Av de tio lokalerna med fynd av alkonblivinge
har nio troligen ett fdrflutet som utmarksbete
och en (Lida) som slitterdng. Alla lokalerna lig-
ger dessutom inom eller i niirheten av omriden
som varit ljunghed i relativt sen tid (slutet av
1800-talet).
. Av de tio lokalema iir minst fem helt eller del-
vis piverkade av brand i sen tid.
. Endast tvi lokaler (Overcin och Lida) ligger
delvis pi nutida betesmark.
. 15 av de 29 klockgentianalokalerna ligger helt
eller delvis pi sjdstriinder. Pi tre av dessa loka-
ler pitriiffades iigg av alkonblflvinge. Pi tvi av
lokalerna (Lida och Maderna-Haketjiirn) viixer
klockgentiana 6ven pi annan mark iin sjcistrand,
och i det tredje fallet (Hiigsjiin) frirekommer iigg
av alkonblivinge i ytterst liten omfattning.
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Med utgingspunkt i dessa iakttagelser menar vi
att de fdr alkonblfrvingen viktigaste klockgentia-
nalokalerna iir de som:
. ligger inom det tidigare ljunghedslandskapet
mellan G0teborg och Herrljunga,
. ligger pi annan mark iin sjcistrdnder,
. iir pfrverkade av brand (eller svagt bete) i sen

tid.

Synpunkter pi skydd och skiitsel
Alkonblivingen iir helt beroende av att det pi
lokaler f6r viirdviixten klockgentiana finns goda

populationer av viirdmyran - i Sverige troligen
triidgirdsrddmyran Myrmica rubra (Elmes et al.

1994). Sktitseln av alkonblivingens lokaler
miste diirfdr inriktas pi att skapa goda betingel-
ser bide fcir klockgentianan och veirdmyran.

Klockgentianans nutida populationer iir ofta
smi och isolerade och mflnga dr "senila", det vill
s[ga att nyrekrytering av ungplantor har upp-
htirt. Utan aktiva skdtselitgiirder eller naturliga
stcirningar som exempelvis briinder iir det bara

en tidsfrflga innan dessa populationer fcirsvin-
ner. Ledande europeiska forskare anser att
klockgentianan iir si utsatt att de norska och
svenska populationerna m6ste fi speciella pla-
ner ftir skydd och skcitsel (Oostermeijer et al.

199s).
Myrorna i sliiktet Myrmica har ofta ganska

sndva biotopkrav. Den svartfl iickiga blivingens
utdriende i England berodde till stor del pfl f6r-
iindringar i myrpopulationerna. Man har visat att
den svartfldckiga blivingens vdrdmyra (Myrmi-
ca sabuleti) snabbt kan ersdttas av en annan

myrart (Myrmica scabrinodis) nlir ett minskat
betestryck pi blivingens lokaler leder till en hci-

gre grdssvil och ett svalare mikrohabitat (Elmes

& Thomas 1992).
Triidgirdsrcidmyran Myrmica rubra zir alkon-

blivingens viirdmyra i Skine och troligen ocksi
i det omride vi har undersokt, men det senare dr
inte faststiillt. Den fdrekommer i hela landet
utom i fjiilltrakterna och finns i alla slags cippna

marker frfln sanddyner till mossar och iiven i
gles skog (Douwes 1995). Nederliindska pop-
ulationer av alkonblivingen har visats parasitera
pi skogsr<idmyran Myrmica ruginodis medan
spanska populationer lever hos Myrmica scabri-
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nodis (Elmes et al. 1994).
Nedan fOrstjker vi i punktform att samman-

fatta de civervtiganden som b0r ligga till grund

fdr en liimplig skyddsplan f6r alkonblivingen'
Denna sammanfattning bygger i stora delar pi
de i England och Nederliinderna rekommende-

rade naturvirdsstrategierna som dr grundade pi
intensiva studier av den svartfliickiga blivingen
respektive klockgentianan (se Hochberg et al.

1994, Elmes et al. 1996 samt Oostermeijer et al.

1995 f<jr referenser). Eftersom vi fortfarande
ap om hur de svenska
nblivinge reagerar pi
man starta relativt fiir-

siktigt och hela tiden fdlja upp sktitselinsatserna

med kontroller.
. Man ska i forsta hand inrikta sig pi att skydda

och v6.rda samtliga lokaler diir alkonblivingen
fortfarande finns kvar. och i andra hand 6terin-
troducera arten pi gamla lokaler ddr vzirdviixten

fortfarande har en god fdrekomst. Danska stu-

dier har visat att alkonblivingen upptriider i
sm6, genetiskt olika populationer, vilket tyder
pi att den har svirt att sprida sig till isolerade

lokaler (Gadeberg & Boomsma 1997). Lyckade
erfarenheter av aff aterintroducera Maculinea-
arter har giorts i England ddr man anviint
svenskt material av den svartfldckiga blivingen
(Hammarstedt 1989).
. Man mflste skcita omrfldet si att bide viirdviix-
ten och myran kan trivas. Det iir inte siikert att en

skdtsel som dr optimal antingen ftir klockgentia-
nan eller myran ocksi iir den biista fOr alkonbli-
vingen. En markberedning som skapar barjord
kan exempelvis skapa goda groningsfcirhillan-
den fdr klockgentianans fr6n (Krenovd & Leps

1996). Men samtidigt kan den skada myrornas
bon, och myrornas iterkolonisering kan ta 3-5 ir
eller 6nnu liingre tid (Oostermeijer et al. 1992).
. Vdrdviixten miste finnas inom den radie som
vdrdmyrorna anviinder fcir sitt niiringssdk. Man
har berdknat att minst 5Vo av det totala antalet
gentianor miste ha viirdmyrans bo inom tvi me-
ters radie fiir att blivingepopulationen ska klara
sig. De gentianor som sti.r utanfcir denna radie
fungerar som "fdllor" niir blflvingen ltgger sina
dgg - larverna kommer inte att hittas av vdrdmy-
rorna och ddr fdljaktligen (Elmes & Thomas
1992). Klockgentianan viixer ofta liings mosse-
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kanter och sjristriinder. Viirdmyrorna kan dock
missgynnas av riversvdmningar intill sjOar och
vattendrag. Endast lokaler diir klockgentiana
och triidgirdsrddmyra kan samexistera inom
smfl avstind iir litmpliga fOr alkonblivingen.
. I de fall det finns en konflikt mellan skcitsel av
myrorna och skdtsel av viirdviixten bcir man fcir-
scika skapa en dynamisk mosaik av de optimala
successionsstadierna fcir var och en. Markbered-
ning i alternerande 4-5 meter breda remsor iir
sannolikt bra, eftersom arbetamyrorna i en sfl-
dan mosaik kan tiicka vdrdviixtens ytor under
sitt fcidoscik, samtidigt som inte allt fOr minga
myrkolonier "sl6sas bort" genom att de ligger
fdr lflngt frfln vtixterna.
. H6.rt bete eller traditionell slitter iir inte bra di
det ger fliirre blommande viixter - bide viirdviix-
ter och nektarviixter. I Sverige finns inte som i
Nederkinderna nigra slitteranpassade popula-
tioner av klockgentianan med blomning redan i
slutet av juni.
. Under inventeringsarbetet fann vi att de gentia-
nor som blommade tidigt och de som omgavs av
lig vegetation hade hdgre frekvens iigg iin de
som blommade sent och stod i hcig vegetation.
Klockgentianan blommar i augusti-september.
Alkonblivingen flyger i juli och tidigt i augusti
och lligger sina iigg pi blomstiillningar av genti-
anor som vid denna tid ofta inte bdrjat blomma.
De gentianor som st6.r pi svala och skuggiga
stiillen, exempelvis i hcig vegetation, utvecklas
sent och har inte tillgiingliga blomstiillningar
under blivingens flygperiod. De utnytrjas diirfdr
som regel inte i lika hiig grad som viirdplantor
fcir alkonblflvingen. En intressant iakttagelse dr
dock att partier som iir litet fuktigare och svalare
iin det optimala och hyser fi fiarilar under nor-
mala 6r kan bli mer liimpliga under extrema torr-
ar, vilket kan innebiira en buffert mot utd6ende
(Elmes & Thomas 1992).
. F6r[ndringar i hdvden syns fcirst hos insekter-
na - sedan pi karlvaxternal Diirfdr rekommen-
deras att man ska anvdnda myror som "signalar-
ter" pi viirdefulla milj0er. En metod fdr att in-
ventera Myrmica-arter har presenterats av El-
mes & Thomas (1992).
. Eftersom alkonblivingen dr en "gdkart" kan
6ven smi fcirekomster av klockgentianan hysa
en stabil population av fjiirilen. Pi en yta av ca I

Alkonbldvingen i Vtistra Gi)talands kin

ha i Skane har en population pi 300-600 fjiirilar
per 6r kunnat leva under sex s[songer (Hammar-
stedt 1989).
. Speciellt niir det giiller smi populationer av
klockgentiana bdr skdtselitglirder upprepas un-
der flera olika ir ftir att bevara stOrsta mdjliga
genetiska variation i populationen.
. Nigra av de viktigaste lokalerna fcir alkonbli-
vinge finns i dag i brandpiverkade omriden som
skogsbrandfiilt och skjutfiilt. Briinning som
skdtselmetod anviinds i en del ljunghedsreservat
och fungerar diir tillfredsstdllande. Sannolikt
skulle skritsel enligt traditionell ljunghedsmo-
dell kunna appliceras [ven pi flera av alkonbli-
vingelokalema.
. I en holllndsk studie, diir man har giort datorsi-
muleringar av klockgentianans populationsut-
veckling under vissa givna fOrutsiittningar, har
man kommit fram till att en markbrand ungefdr
vart tolfte till vart trettonde ir skulle vara till-
riickligt fcir att skapa och bibehilla livskraftiga
klockgentianapopulationer (Chapman et al.
1989). Det bdr dock pipekas att dessa teorier
inte prdvats i verkligheten. Omfattande briin-
ning iir dock ganska personalkriivande och kan
heller inte utfdras utan att omridet blir skyddat
som naturreservat. Briinning bcir ske tidigt pi
vflren di myror och larver av alkonblivinge fort-
farande vistas under jord. Briinningen btir gi till
si att man brdnner av smfl ytor pfl olika platser
varje ir och kontrollerar den naturvflrdsnytta
dessa fltgiirder fdr.

Stora Getryggen - ett undersiikt brandf?ilt
En av alkonblivingens lokaler - hedomridet pi
Stora Getryggen i 6stra G6teborg - brann delvis
i apnl 1997. Sommaren 1997 skedde en uppfdtj-
ning av bestflnden med alkonblivinge och
klockgentiana eftersom dessa inventerades i
samrna omride 1996.

Klockgentianan tycktes trivas bra i det brun-
na omridet. k 1997 riiknades dubbelt si mflnga
klockgentianasttinglar som 1996 - 634 respekti-
ve 315. Antalet stdnglar med iigg av alkonbli-
vinge visade ocksi en viss <ikning - 99 respekti-
ve 74. Detta resultat kan kanske fdrklaras med
att branden gynnade gentianablomningen ge-
nom att skapa ett liimpligare mikroklimat. Man
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Fig. 4. Stora Getryggen - en god loknl Jcir alkonbldvrnge strax ,nttll <toteborgs s

One good locality for the alcon blue is situated very near the city of Gothenburg.

Ent. Tidskr. I 19 (1998)

Klockgentianans fr6n gror b[ttre i stOrd jord,
och groddplantorna har st<irre civerl evnadsfrek-
vens i det ljusare och varmare mikroklimat som
branden har skapat. Blivingelarvernas mdjlig-
het att Overleva ftirb[ttras miijligen ocksfl, efter-
som det varnare mikroklimatet troligen gynnar
deras viirdmyror.

Ljunghedar och insekter
Ljunghedslandskapet i sydviistra Sverige hade

sin stcirsta utbredning under senare delen av
1800-talet. Bland annat fanns stora omriden
med ljunghed pe Vettlefjiill och Alefjitll samt
framfdr allt inom de s.k. Sviiltorna i Vflrgirda-
Herrljungatrakten (Schager 1909). Dessa hedar
var byarnas utmarksbeten och de briindes regel-
bundet fOr att pi si siitt fdryngra ljungen och <ika

griisinslaget. De nutida fOrekomsterna av alkon-
blivingen ligger i stora drag inom de omriden
som fcir hundra i,r sedan upptogs av ljunghed,

kan sli fast att bida arterna civerlever mindre
brdnder och mtijligen ocksi tikar sina populatio-
ner.

En annan fcirklaring kan vara skillnader i
sommarvddret under de bida 6ren. Sommaren
1996 var en tiimligen normal sommar, och vid
inventeringen var i stort sett alla gentianastdng-
lar i knopp eller blom. Sommaren 1997 var den

vamaste pi mycket lflng tid, och vid invente-
ringstillfiillet hade minga gentianablommor re-
dan gitt i frukt. Detta kan ha medfdrt att en st0r-
re andel av det totala antalet blommande gentia-
nor under siisongen (uli-sept.) kunde flterfinnas
vid inventeringstillfallet 1997 dn 1996.

En tredje fdrklaring kan vara att gentianoma
iir lattare att upptiicka i nyligen brlnd mark med
ligvuxen yegetation (1997) 6n i tiitare och mer
hcigvuxen blfltfltelvegetation ( I 996).

Brandens effekter pi populationerna av

klockgentiana och alkonblivinge kommer att
kunna studeras under de kommande iren.
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och det iir sliende att alkonbl5vingens utbred-
ning har en kil in i landet just i riktning mot
Svdltoma som var Sveriges kanske stdrsta sam-
manhdngande hedomride.

De kvarvarande ljunghedsresterna i sydviistra
Sverige har en mycket artrik och intressant ever-
tebratfauna med minga r6dlistade och pi andra
sett skyddsviirda arter. Ljunghedarnas insekts-
fauna brir inventeras, di det har visat sig att de
entomologiska viirdena ofta civerensstAmmer
diligt med de botaniska pi dessa marker. Aven
botaniskt sett artfattiga och triviala ljunghedar
kan ha mycket intressant och rikt insektsliv. I de
fall naturvzirdesbedrimning har skett med veder-
tagna naturvi.rdsmetoder dr den diirfcir underm6-
lig. Usher (1992) fann vid undersrikningar av tio
ljunghedar i norra England att de innehcill mel-
lan 2,2Vo och 4,5Vo av de brittiska kiirlvixterna
men hela 54 arter av jordldpare (l1Vo) och 127

Alkonbldvingen i Vcistra Gdtalands l(in

spindlar (20Vo). Usher menar diirftir att ljung-
hedarna iir en "nyckelbiotop" fOr dessa djur-
grupper.

Efter branden pi Stora Getryggen insamlades
exempelvis flera brandgynnade och r0dlistade
skalbaggar. Vid en underscikning av jordlcipare
pi fyra ljunghedar i Halland (Gunnarsson &
Gdtmark 1998) fann man62 arter (187o), vilket
visar att liknande ftjrhflllanden giiller ocksfl f6r
de svenska ljunghedsresterna. Pfl Sandsjdbacka
konstaterades bland annat en population av
Carabus convexus. En karaktiirsart fcir de viist-
svenska ljunghedarna iir ocksi den rcidlistade vi-
veln Acalles ptinoides. Ljunghedar av olika slag
iir ocksi av stor betydelse fOr olika grupper av
riitvingar, steklar, fjiirilar och halvvingar (Gtit-
mark m.fl. 1998).

Minga av dessa arter har endast smi popula-
tioner pfl varje enskild lokal och lokala utdrien-

Fig..S. W^te mosse - efte-r en skogsbrand i detta omrdde dkade bdde klockgentiana och atkonbtdvinge kraftigt och
under ndgot drtionde fanns htir mycket stora populationer av dessa artir Foto: Rickard Gimdat."

After a-forest fire in this areg the.marsh gentian and alcon blue populations increased markedly and were very
large during the following decade.
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den iir diirfOr vanliga. Den genomsnittliga 6ver-

levnaden pi varje lokal har berdknats till l0-40
flr vid en studie (Vries m.fl. 1996). Detta betyder

att en eller ett par ljunghedar inte i liingden kan

bibehilla denna mingfald. Vir bed6mning dr att

det iir nridviindigt att utfcira naturvflrdsinriktade
briinder fdr att bevara denna fauna. Liimpliga
omriden finns exempelvis i Delsj6omridet,
Vettlefjeil och Risveden samt pi Remmene

skjutfiilt.
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