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Inventering av jätteträd

Hultengren, S. & Nitare, J. 1999. In-
struktion för inventering av grova löv-
trcid i södra Sverige. Skogsstyrelsen och
Naturcentrum AB. 48 sidor, talrika färg-
foton. Format: 15 x 2l cm. ISBN 91-
912363-4-9. Pris: 40 kr.

Människor har i alla tider fascinerats av stora
träd, men det är främst på senare tid som trädens
hö g a naturv ärden har uppmärks ammats. J ättettä-
den utgör livsmiljö för en mängd hotade arter,
framför allt bland vedskalbaggarna. I Sverige
finns fler jätteträd kvar än i de flesta andra euro-
peiska länder. Ur internationell naturvårdssyn-
punkt utgör därför jätteträden en av de värdeful-
laste biotoperna vi har i Sverige. Nlånga jätteträd
håller på att dö i förtid p.g.a. konkurrens från
unga träd i omgivningen. Därför är det en oerhört
viktig uppgift för naturvården att kartlägga var
dessa träd finns så att de kan skyddas och vårdas.
Inte minst amatörentomologer spelar en viktig
roll för att dokumentera jätteträdsbestånd och de-

ras insektsfauna. Hultengren och Nitares skrift
bidrar till att stimulera intresset för jätteträd och
betonar vikten av att registrera förekomster av
jätteträd noggrant. De träd som i första hand tas

upp är grova (>1 m i diameter) lövträd i södra
Sverige.

Floran och faunan knuten till jätteträd nämns
bara översiktligt i skriften. I stället är det själva
träden som står i centrum. Syftet är att åstadkom-
ma ett enhetligt sätt att inventera och registrera
jätteträd. I skriften beskrivs alla uppgifter som

kan vara relevanta att bedöma när man dokumen-
terar jätteträdsbestånd. Den är således mycket
användbar vid inventeringar, som en kontrollista
man går igenom så att man inte glömmer att re-
gistrera någon uppgift.

En "instruktion för inventering" låter kanske
som en torr och tråkig skrift, men det är den verk-
ligen inte. Detta är en trevlig skrift med lättläst
text och tilltalande utformning. Skriftens styrka
dr att den kan väcka intresse för jätteträd utan att

Recension

man fastnar alltför mycket i inventeringstekniska
detaljer. Men det är också det som utgör skriftens
svaghet. Enligt inventeringsprotokollet skall
man t.ex. ange om det finns spår efter hamling
och om mulmbildningen i en stamhålighet är "li-
tefl", "kaftig" eller "riklig", men det förklaras
inte hur man praktiskt skall gå tillväga för att be-
döma detta. Skall man skapa ett enhetligt sätt att
inventera jätteträd måste man vara lite mera de-

taljerad och stringent, annars kommer olika in-
venterare att göra skilda tolkningar av hur vissa
uppgifter skall anges.

Skriften kommer förhoppningsvis att få stor
spridning både bland ideella och professionella
naturvårdare. Det är en användbar skrift, såväl
för den erfarna vedentomologen som vill doku-
mentera sina lokaler bättre, som för den allmänt
naturvårdsintresserade som vill få inblick i denna
intressanta biotop.
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