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Sic transit...

I en uppsats i Entomologisk Tidskrift i fjol (An-
dersson 1999) presenterades en översikt över de

ovanligare eller sällsynta insekter, som påträffats
levande i de gamla träden i Lunds parker. Det har
här tills relativt nyligen funnits en stor mängd
gamla träd, ihåliga, savande eller svampangrip-
na. Deras antal har på senaste åren kraftigt redu-
cerats genom almsjuka, stormar eller parkför-
valtningarnas obegripligt negativa åtgärder. In-
greppen har varit brutala, allt, även stubbarna,
har grävts upp och destruerats. Efter den omfat-
tande debatten om Lundagårds bevarande eller
förnyelse har en något organismvänligare attityd
hos parkförvaltningarna (flera olika huvudmän)
börjat skönjas. Sålunda har kronorna på flera
lundagårdsträd på ett förtjänstfullt sätt glesats ut
och förkortats, ibland verkligen radikalt (op.cit.,
sid. 171, fig. 1) för att minska risken för ikull-
blåsning.

På fig 2-5 i uppsatsen avbildas några träd med
olika typer av skador, som ger livsrum för flera
rödlistade eller sällsynta arter. Trädet på fig. 5, är
en upptill ihålig men nertill frisk ask vi norra
kanten av Helgonabacken. Dåvarande parkför-
valtare lovade oss, som värnar om Lunds fauna,
att träden i norra delen av Helgonabacken skulle
skonas eller endast efter samråd åtgärdas. Under
1999 ändrades huvudmannaskapet för området.
Den nya parkförvaltningen fick inte någon infor-
mation om överenskommelsen. Deras första åt-
gzird var att tillkalla en s.k. expert (landskapsarki-
tekt!) för att bedöma området. Han gick direkt på
detta friska men värdefulla träd och dömde ut det
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(av estetiska skäl?). Det avverkades följaktligen t
november 1999 (Fig l). Strax efter, i början av

december 1999, kom den stora stormen och fä11-

de den ask, som stod några få meter från den av-
verkade. Detta tidigare skonade träd var ruttet vid
roten! (Fig. 2).

Följden av det klantiga förfarandet har dock
blivit att parkförvaltningarna lovat att ett antal av
de större stubbama skall få stå kvar och att en del
större stammar skall transpofieras till några olika
skyddade platser, där de till djurvärldens fromma
skall få ruttna i frid (SDS 2000).
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Fig . I . Den.fina asken som inte fick stå kvar. Fig. 2 . Den rLLttna asken som stormen tog .
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