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Intressant läsning!

Håkan Ljungberg, 1999: Skalbaggar och
andra insekter på sandstäppslokaler i öst-
ra Skåne. Länsstyrelsen i Skåne län.
Malmö.

Skåne är fantastiskt slår det mig allt som oftast.
Det är inte rikedomen på arter jag tänker på i för-
sta hand utan de många entomologiska smultron-
ställena som finns i detta landskap. Det var just
detta senare som jag blev påmind om när jag satt

och läste Håkan Ljungbergs rapport om invente-
ringar av östskånska sandmarker. Där beskrivs
just ett antal sådana smultronställen. Till min för-
våning (och glädje) var några av dessa helt okän-
da för mig.

Håkan har på uppdrag från länsstyrelsen i
Skåne län inventerat insektsfaunan på sandstäp-
pen i Östskåne. Insektsfaunan är kanske för
mycket sagt. Med de ekonomiska och tidsmässi-
ga ramar som gavs för uppdraget har relevanta
och hanterliga insekter valts, vilket innebär i hu-
vudsak marklevande skalbaggar och då främst
jordlöpare och dynglevande bladhorningar.

Sandstäppen är en nästan helt unikt östskånsk
naturtyp med en intressant och välkänd flora.
Även entomologerna, inte minst de som samlar
skalbaggar, har lockats till sandmarkerna i östra
Skåne, men någon samlad bild av sandstäppens
insektfauna har man inte haft. Det har varit Hå-
kans uppgift att presentera en sådan bild för att
kunna bedöma hur man på bästa sätt ska bevara
denna hotade naturtyp.

I det gamla bondesamhället var sandstäppen
ganska utbredd i östra Skåne. Men ändrad mark-
användning, såsom tallplantering och minskad
eller i varje fall annorlunda kreaturshållning,
samt förmodligen också senare tiders kvävened-
fall har kraftigt minskat arealen och det är uppen-
bart att något måste göras. Frågan är vad, dvs vil-
ka åtgärder tillgodoser bäst de olika krav som oli-
ka organismer ställer för att kunna leva i denna
miljö.

För denna inventering har 32 lokaler studerats,
fyra vid Kåseberga/Löderups -strandbad och res-

tån mellan Vitemölla och Åhus. Insamlingar
gjordes i stort sett på samtliga ställen under 1997 .

Recension

Skalbaggar och andra insekter
på sandståppslokaler i östra Skåne

Håkän Liungberg

I övrigt är det fynd som finns dokumenterade i
litteraturen samt i privata och offentliga samling-
ar som ligger till grund för inventeringsrappor-
ten.

Resultatet redovisas på två sätt. Det ena är en

lista över de 54 mest intressanta arterna av skal-
baggar och några andra insekter (varav 48 är röd-
listade, därav 5 akut hotade) med angivande av

fynden, utbredning i övrigt, biologi och annat
som kan vara relevant. Detta är ett riktigt gotte-
bord för den som samlar sådana insekter. Den
andra redovisningen har gjorls lokal för lokal
med läget utmärkt på karta, beskrivning av loka-
len och omnämnande av de intressantare arterxa.
Detta är också ett gottebord, i varje fall för mig
som, trots att jag känner till det östskånska land-
skapet vä1, kunnat notera och med stort intresse
läsa om några för mig helt okända smultronstäl-
len, som jag så for-t tillfälle ges tänker besöka.

Resultatet från denna inventering är uppen-
bart. Sandstäppen och annan öppen sandmark i
östra Skåne (Håkan har inte strikt begränsat sig
till sandstäppsvegetationen) hyser en insektfauna
som starkt motiverar skötselåtgärder. I en analys
av inventeringsresultatet vaskas de olika arteralas

krav på miljön fram, vilket ger grunden för det
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som måste vidtas för att dessa insekter ska få en

rimlig chans att överleva.
Skötselråden som Håkan ger är ganska om-

fattande och väl preciserade/motiverade. Bland
annat nämns vikten av bete under hela säsongen
(främst för de spillningslevande arlerna) och ett
bevarande av mosaiken i de öppna områdena.
Något omotiverat diskuteras fenomenet "den
älskliga fasen". När en väl hävdad äng lämnas åt

sitt öde kommer den under de allra första åren

att uppvisa en blomsterprakt och rikedom på
dagfjiirilar och andra insekter som aldrig forr 1=
den älskliga fasen). Håkan har, sin vana trogen,
stuckit ut hakan ordentligt här. Han har visserli-
gen rätt i att den här prakten är bedräglig. Den
älskliga fasen är ett kort övergångsskede, något
som vi inte med någon åtgärd kan vidmakthålla.
Det stämmer måhända också att en del personer
sett den älskliga fasen som ett mål för naturvår-
den. Men det är definitivt fel att underkänna an-
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dra betestryck än det höga för att bevara värde-
fulla naturmiljöer. Så vitt jag förstår skapar varje
typ av betning sin natur, som kan ha ett värde,
och det är definitivt så att många dagfjärilar och
säkerligen många andra växtlevande insekter
trivs bäst eller rent av kräver ett lågt betestryck.
Som sagt, jag förstår inte riktigt varför Håkan
tog upp problemet med för lite betning här. Alla
är väl överens om att för den östskånska öppna
sandmarken gäller ett så högt betestryck som
möjligt.

Det har varit ett stort nöje att läsa denna väl-
skrivna rapport om en mycket väl genomförd in-
ventering (trots knapp tid och små resurser).
Den kommer säkerligen att locka till vidare stu-
dier av insektfaunan i området och framför allt
är den ett fullödigt underlag för de åtgärder som
nu måste vidtas.

Per Douwes

Bok om vedlevande insekter

Csdka, G. and Koväcs, T. 1999. Xylo-
phagous insects. Forest Research Insti-
tute. 189 sidor. ISBN 9635026935. Pris
15 USD.

Här är en fin liten bok som behandlar ett urval av
vedlevande insekter, deras utseende och spår i
ved illustreras med fotografier. Av 121 medtag-
na arter förekommer drygt 80 i Sverige vilket
gör boken användbar även för nordiska läsare.

Författarnas avsikt med utgivningen av denna
bok är att ge läsaren en, om än fragmentarisk,
inblick i de vedlevande insekternas värld. Så

mångformig vad beträffar former, livscykel och
ekologi. Här presenteras både ovanliga insekter
och de som uppträder som skadedjur. Båda kate-
gorier med ett existensberättigande i sin egen-
skap som nedbrytare av ved.

Ekoxbaggar, bladhorningar, långhorningar.
praktbaggar, vivlar och barkborrar är några av
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de familjer som finns representerade. I den inle-
dande texten finns information om naturskydd,
naturliga fiender, habitatkrav och skogsskydd
dvs. åtgärder mot skadeinsekter. För varje art
anges storlek, utbredning, trädslag, utvecklings-
tid samt något om artens fenologi.

Här finns flera utsökta fotografier av imago,
larv, puppa, kläckhål,larvgångar mm. Dock inte
komplett för samtliga arter. Texterna, som är på
engelska och ungerska, är väl korlfattade och
man kunde, som alltid i denna typ av böcker,
önska sig fler bilder av typiska spår i form av

exempelvis larvgångar och kläckhåI. Priset, for-
matet (12 x 20 cm) och arturvalet gör ändå att
boken varmt kan rekommenderas till den all-
mänt naturintresserade som mer ingående vill
studera de vedlevande insekternas fascinerande
värld.

Åke Lind"la.


