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Many organisms utilise lwo or nlore habilats duling the complction ()1'thcir lifc cycles.
Birds and manrnals rrc wcll known in tl'lis respect, bLrl the insects multi habitiLt use has
attracled less attention umong ecologists- Wc discuss the impoftance ol lall gnss and herb
ve-setatioo 1'or butterllies and also the llct that lniLny species uslr one habitat as lal.vae and
anothcr as iidults. Exlnlples of multi-habitat use xre also given fron other groups of insects
.rr.lr rr. u ild hcc.. h,'vcrllrc. rnd irphid\
The multi habilat use in the tempcratc prrts of the world has most likely evolved in a lno-
saic. savrnnlh-like landscape grized by large hcrbivorcs during the Teftiary period and the
Plcistocene epoch. Tl'le lemperate savannrh does not exisl today, but many ol its structures
and species have bcen prcscn,cd in the snall-scale agricultLrrrl landscape.
We rlso discuss natLue conservation irnplications and the impo ance ol Lrnderstanding the
evolutiolraly history ol'the presenl landscape. Folkrwing this reasoning it is vital to look
Lrpon dcciduolls !v@dhnd aod grassland not as separate units, bul ls ä whole the functio
nal rclnnants oflhc tentlerdtt taratlnltll where pastures, tall grass and herb v€Eetllii'n.
scrub. old lrees, dead wood, groves {nd fbrcsts fbnn mos.lics.

Tfutnu: Altpeltlritt & Ritkuttl Gittttltt[, P]o Naturd, Tftringen 66, SE 116 79 Giiteborg,

Ola Bettgr.ron, Pk) Natut'a, NiLolo|iLtrgota 6A, SE-217 57 Mulntij. S|,ctlart.

Insekter och mosaiklandskap

Inledning
I solbclysta blorrrror pir iippna iingar och i

skogsbryn flnner man otia olika vedinsekter son'r
blorrbockar, bltdhorningar, glrnsbaggiu-, torn-
baggar och blonrbaggar men också rovsteklar,
ril,lbin,'clr bl,'rnllrrg,'r'. Bl,,rnrn,rlrrrr n)ttjr.
friimst som näringskälla nlen ocksri solu par
niDgsplatser. Man kan l'örmoda att tillging till
proteinrikt pollen iir viktigt för många vedin-
sekters reproduktion. Det vole annals sviut att
föl'klara vadör de skulle exponera sig på detta
siitt gentemot olikr preclatorel. Detta beteende
kräver att det tlnns solbelysta öppna plalser nlcd
blommor och tiJlgång på diid ved inom rimliga
avståod från varandra. Skogsgläntor och glesa
sko-9ar är iiverhuvudtlrget mycket artrika insekts
miljöer medan täta och skuggiga lundar (skog i

s.k. lri utveckling) har en helt annorlunda och
kanske ocksi iattigarc insektsf'auna.

Vi vill i clenna artikel, med hjälp av exernpel
från olika insektsgrupper, belysa den betydelse
som betets variation i tid och rum och lramförallt
landskapets mosaikstruktur har (rch har hafi) tör
siidra Sveriges mångtald av insekter Vi ger ock
så nägm tänkbara förklaringar till mosaikland-
skapets uppkomst. Dessutom tycker vi att mosa-
iklandskapens ka insektst'auna ger goda argu-
ment för att skydda och sköta sydliga lövskogar
och odlingslandskap som en l'unktionell enhet.

Ett mycket stoft antal organismer tu dilekt cl-
ler indilekt beloende av flera olika rniijöel under
sin livscykel. Att låglar och diiggdjrrr urnynjrr
rnånga olika biobper iett landskap iir viilkänt
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(Law & Dickman 1998). Att ett liknande bero-
ende av f'lera olika biobper också är mycket
vanligt hos il'rsekter är däremot mindre omskri-
vet. Många insekter utnyttjar dessutom olika
eJement i biotoperna, exempelvis diicl ved, blot-
tad mineraljord och blornsterrika ängar på ctt
sätt som ryggradsd.juren inte gör

Mil.iöer *'rn innellrllirr \Ltlg. succession:-

marker ocl] hävdad iippen mark iir artrika av
åtminstone tre olika skäl:
. Såvä1 arter knutna ti11 slutna skogar (natursko

gar) som aner knutna till iippna miliöer (na-

tr.rrliga betes- och ängsmarker) kan finnas
inom området.

. Eketonmiljöerna (nriljöer som finns mellan
två olika bidoper t.ex. skogsblyn. strandskog)
mellln de olilr bi topelna utgör egnc speci

fika miljöer med unika artsirmmansättningar
Högörtsängar och buskmarker lir mycket in
sektsrika ekotonmiljöer.

. Al1er som äl beroende av att två eller flera
biotoper tlnns inom ett relativt begränsat om-
råde blir inshänkta till mosaiklandskap.

Smi , 'mritlen hrulrl s, {n re5:el hrr en tner tri
vial artuppsättning än stora orniåclen (Ås 1999).

Det är diifijr sällan en bra naturvårdsstrategi att
fiirsöka skydda "alla arter ijverallt", etlersom
detta som regel leder till en minskning av den to
tah artrikedomen. Snrå, värdef ulla skogsavsnitt
och avsnitt med naturliga betes och ängsmarker
måsta hållas intakta och gärna utijkas drir det går.

Svagt hiivdade eller igenväxande högiirtsäng-
ar ()ch buskmarker är mycket vlirdefulla insekts-
mil.jöer. Många insektsgrupper finns huvudsak-
Iigcn i dessa naturtyper. Det gäller t.ex. vårt-
bitare, borrflugor (liksom cle flesta andra fiöpre-
dabrer), vildbin, dagfjärilar, bastardsvärnare
och fallbaggar (släktet Cr.'?rlr.e2 lulus). ln'
sektslivet är så rikt och varierat att det skulle for-
dra en egen sammanstaillning men vi exempli-
flerar det här endast med gruppen dagljärilar

Hur insekterna nyttjar f'lera biotoper under'
.'in lir.cykel ar lhgr uppmirlsarnmrl inonl nr-
turvården. varfiir det fär bli huvudtemat i denna
framställning och exemplifierat med grupperna
vildbin, blomflugor och bladlöss. Vi törsiiker
ocksii sammanfätta den ternrinologi som har
utvecklats fiir dessa insekter.
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Totallivsrum och dellivsrum
Man talar ibland om arternas totallivsrum och
dellivsrum (Kullenbcrg l99l). Tttallivsrummet
omfattar alla biotoper och element (dellivsrum)
som en art utnyttjar under olika stadier av sin

livscykel. Undel deu period larve:'na utvecklas
tu det emellertid många grupper, speciellt
vildbin. grivslekllr och getingrr'. \onr uln)lljilr
tlera olika dellivsrum t'ör att finna spelplats.
boplats, bomaterial, pdlen, nektar eller bytes-
djur. Dessa dellivsrum som utnyttjas koncenh€-
r.at i tiden kallas partiella habitat (Westrich

1996). Eftersom insekterna ofta har en kortare
aktionsradie än ryggradsdjuren blil det betydel-
sehrllt att dellivsrummen finns inom ganskr
korta avstånd från variurdra (Wesserling &
Tschalntke 1995).

Viktiga dellivsrun hos insekter är:
. Spelplatser Omrirclen där vuxna djul finner

en paftner och parat sig. Dagfjiililar nyttjar
ofta skogsbryn. solitärträd. traidgrupper och
buskage i iippen gr'äsmark sanlt gläntor i skog
{wicknlan Iqqö). Miingr inseklcr utn}lliilr
brynets buskal och träd som spel och pru-
ningsplatser (Del-ettre m.t'l. 1998). En blom
mande hagtornsbuske lyser upp landskapet
och är synlig på långt hå11. Dettir utnyttjas av
många skogslevande vedskalbaggal och andra
insekter. inte bara som f'ödokälla. uttn ocksi
som ett efl'ektivt sätt att hitta varandra och
para sig (Wauen & Key 1991). Skogsbrynens
grenar och blad ger också en rumsligt definie-
rad gräns som utnyttjas som spelplats av vissa
tjärilar, t.ex. antennmalar inom släktet A./3/.1.

. Platser där larverna utvccklas Många insek
ter specialiserade och utnyttjar bara en enda

ellel någon grupp av närstående viixter som
värdväxter tiir sina larver. Dessa vätdväxter
måste dessutom finnas i rätt miliö och i till-
räcklig miingd - exenrpelvis utnyttjar gullvi-
vefjärilen helst storvuxna gullvivor som står

tätt och som beskuggas av träd ellel buskar
(Kruys 1998. Greiff:Andersson 1998). Anclra
arte$ larvutveckling lger rum idajd ved av
olika slag. Vissa arter ttiredrar solexponerad
ved medan andra finns ilirktig ved i skuggiga
miljöer (Jonsell m.fl. 1998).

. Omr'åden diir de vuxna djurcn siiker föda
Många insekter är som vuxna beroende av helt
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andra miljöer iin dem clär larvutvecklingen
äger rum. Hijgvuxna växter sirsom väddar,
tistlar och gullris är till exempei mycket vikti-
ga födoviixtcr l'ör flera dagtjiiri)ar. Också
många vedlevande lirnghorningar behöver
rreltrrrila bl,[]r\r(rnliljöer undet'in imrgo.
tid. miLjöer sonr m:rste finnas inom räckhåll
tr-ån liirnpli-ra dödvedsmiljöer. Liknande be
hov hiu också rlånga blomllugor', gdvsteklar,
par-asitsteklar samt solitära getingar och bin.
Hos vildbin kanske man hiir kan skilja på väx-
ter diir de hämtal pollen till sin avkomma och
växter d de riter pollen och nektal för' sin
egen iiverlevnad. eflersottr det ofia riil sig om
olika växter sonr krn linnas pri åtskilda platser
(Westrich 1996).

. Övervintringsplatser - Vissa insekter överle-
ver vinterperiodcn på speciellt skyddacle stäl-
len. Detta gäller sairskilt de a er som övervint
ral i imagoslacliet. Viktiga mil.jöer idessa av-
sccnden är murken ved. döda träd, grov bark,
grenu med myckct hänglavar, igenviixnings-
marker med tona hiigiirtcr, platser med tjock
törna eller hö.qt gräs och stenrösen.

In.tekte r och ntosaiklandskap

. Laryernas habitatkav (Erhardt & Thonlas
l99l).

. Hrbitrtfläckarnas storlek och isoletingsgrad i
relation till tjiirilarnas spridningstbrmirga
(Dennis m.11. 1998. Ebenhard I995, Hill m.fl.
1996).

De viktigaste orsakema lill dagfjärilaroas till-
bakagång brukar anges som igenviixning av
ängs och hagmarker samt kantrdjning och av-
verkning av åkerholnar (Oates i995, Gtinnark
m.fl. 1998) men mirn-qa anclra orsaker hal också
diskrrterrrt. {WrIreD lqq2i. Den !Jn!:e lc,'rill
menar således att nrinskad hrivd ger sälnre förut-
siittningar fbr delas respektive viir-dviixter vilkct
på sikt leder till att habitatf'läckalna ninskar och
isoleras. Arealen ängs och hagnratker hal ju
minskat dramatiskt och sarntidigt blivit mer
fiagmenterrd undel hela 1900 talet (Eriksson &
Hedlund 1993). Detta air - tror vi en ftirenklad
bild av utdiiendcprocessen, dels däftitr att dc
l'lesta dagfjärilar minskar trots att deras värd
viixter tbnlarande är vanliga, dels därliir alt
många arter som minskar snabbt ir beroende av
tidiga successitllrsstadier' (således inte välhiivcla-
de mrlker'1 tCleill-Ander.:L,I li)t)B r

Dagfjärilar Av de 3l rijdlislade arterna ä[ 4 atter endast

De flesta dagfjiirilar har blivit ovanligarc i sen funna i {iällen och en art i skogsrnark. Av de 26

tid och minga av dem har fått minskad utbrcd återstitencle afterna är endast 8 helt knutna till
ning (Thonras 1991,199-5). ISverigeharvi fun- odlingslandskapet de övriga finns dcssulom i
nit 127 olika dagfjärilar, I l3 av den l'örekom andra natu yper som ulbana miljöer, havsstriin-
ner regeibundet och 3l av dem är med pii |iid- der och skogar (Gärdentirrs rn.fl. 2000). De åtta

listan (Gärdenfbrs rr.fl. 2000). En lång rad stu arter som anses helt knutna till odlingslandska-
dier av dessa djur har utförts de senrste iiren - pet har värdväxter enligt Tab. l.
speciellL i England och de pekar på två viktiga Det är' slående irtl rnerparten av dessa vlird-
laktorer som begränsar f'örekomsten, nämligen: växtcr inle är sådana som snabbt minskar i sanr-

ntb. L Viiftl|ti.\tcr liji' åttu at tcr Iiiitilar sonl o^es knuttlo till odlingsluntl.skapat.

Host ltlants lit ciglt:;1tcdes ol buttellias (ssotiotklwith (ullituld! at?Lt.t.

bastardpärlemorf iäril ( L a b t i c i o n d n i o be)
gullvivelläril (Hrrrrraris /r.r lzr)
rllmiin :ingssmygare ( H(spu-iu dnltttl )

svrl1flrickig blrvinge (Mat ul i n(d a rion)
ve|onikanätllåril (M( I I i dd b t i t ond fi i.t)
kattunvisslare (Pr'/.qr/.! ./11 er,r)
iiansk blomvisslrrc (Pr'tgus It nk)ricanusJ
plornmonsnabbvinge ( St r\t tlt 11 i d i u p t u t t i)

iingsviol, buskviol
gullviva
gtis (Pod. FestK tr)
brcktimjan, kungsmynla (under torra år)
svartkaimpar. teveronika, axveronika
solvändor. snåbon e. tlngerört
brudbriid
slån (glirna beskuggade, :ildre blrsk{r)
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Fig. l. Bastaftlsrämare hållet till i högvuxen t egeta-
tion. De klar(t färgerna är vamingsJcirger Overvint
ru ale puppor sitter högt i vegetationen och tir kdns
liga för slåtter och bete. Allmdn bastardsvärn1tlre
(ZJgaetua frlipendulae) vid Bohus-Malmön, Bohus'
Iän. Foto Anders Amundusson 29.7 1995.

Bunrcts, like this siJ-spd burnel (Zygaenafilipendu-
lae), prcjbr meadoh,"^ with high vegetation. The pupae
hibemate liglr in the vegetation aid are vulnerable to
haymaking ancl grazing.

band med utebliven/minskad hävd. Alla dessa

växter har ökat sin populationsstorlek efter 5 år
av ohävd och endast timjan, axveronika, tevero-
nika, ängsviol och solvända beräknas att ha en

mindre population efter 20 år (Ekstam och Fors-
hed lq92l. Flera r\ \ä\lerna dr däremol igen-
växningsarter, brynväxter eller halvskuggeväx-
ter, t.ex. gullviva, kungsmynta, småborre och
slån! Det tycks också vara så att dagfjtuilsfau-
nan är som artdkast just i igenväxande marker
(Askling & Ignell 1995).

För de 18 dagfiärilar med hemvist inte bara i

odlingslandskapet utan också i andra miljöer
urbana miljöer, skärgårdar och skogar - blir det-
ta änllu tydligare. Här finns t.ex. Donzels blå-
vinge (Aricia nicias) på nävor (Wiklund 1977a),

boknätfjäril (Euphydryas maturna) på solexpo
nerade buskar av olvon och småträd av ask (Eli-
asson 1991), körsbiirsfuks (Nymphalis polychlo
ros) på alm och fågelbär, kovetenätfj:fil (Meli-
taea diamine) på vänderot, järneksnabbvinge
(Satyrium llicls) på ung ek, stor skimmerfjäril
(Apatura iris) på viden och kronärtsblåvinge
(Plebej us argyrognomon) på sötvedel.

Ärenprisnätijärilen (Euphytlryas aurinia),
som lever på ängsvädd, vilar ofta sittande på
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Fig. 2. Åggliiggan(le hagtornsrtiiril (Aporilt crataegi)
vid en sLånbuske. Foto: Rickard Gimdal.

EggJaying Black-veined v,hite (Aporia crataegi) on
blacktlrc rn ( Ptanus spinosa).

toppen av höga grässtdn och gynnas främst av
extensivt bete (Cederberg & Löfuoth 2000).
Bastardsvärmarna är en annan starkt hotad litet
familj av fjärilar (4 av 7 arter iir med på hotlis-
tan) som gärna håller till i högvuxen vegetation.
Eftersom övervinftande puppor finns högt upp i
vegetationen är de känsliga för slåtter och hfut
bete.

Den under larvpedoden skogslevande all-
männa pärlemorfjäilen (Fabriciana adippe) ir
en av de dagfjlirilar som minskat mest i England
(Wanen 1995). Larverna lever av violer (i Eng-
land skogsviol och buskviol) och Jarverna söker
sig under kalla perioder till solvarma platser
som bryn och gläntor Aflen är således bunden
till kantskogar och störd eller nyröjd 1övskogs-
mark.

De vuxna djurcns habitatkrav anses mindre
betydelsefulla i sammanhanget. De törekommer
annars lrämst i högörtsängar och i buskdka bryn
och skogskanter etiersom de främst ägnar sig åt
nektarsök och parningslekar Dagfjärilarna har
sin största artdkedom i svagt betade market och
den artrikaste dagfjiirilsfaunan finner man ofta
på lokaler som varit ohävdade i 10-15 år (Göt-
mark m.fl. 1998). Många arter är dessutom be-
roende av mer högvuxen vegetation för skydd
och näringssök.

Det tycks således vara så att svagt hävdade
marker och bryn-buskmarket är viktiga miljöer
för rödlistade dagfjärilar. Enbart hårdhävdade
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odlingsJanclskap ger en anlattig dagtliilsfauna
(Oates 1995). Bryn och skogskanter ger ett spe-
ciellt nrikroklimat (Forman & Baudry 1984) och
blir där'med ofta bla niljöer tör larverna (diu'
griistjiiril och allmiin pärlemorljäril) men också
ofta värdetuJla spel- och parningsplatser (Wick-
rran 1 996). Oates ( 1995 ) pekar på ett antal vikti
ga faktorer att ta hänsyn till niir- rran jobbar med
naturvård och cfugfjärilar och två av dessa kan
sammanfattas enligt f'öl.jaDde:
. Betesperiodens l,ingd. Dct bästa är trtt ha bete

enbart sensonnar höst. Det är viktigt att ha
g ssvirlal mecl olika genornsnittJig hiijd cficr-
som flertalet dagf.iaililar fbredrar högt griis
(grlishöjd 8-30 cm)

. Bctu inte hch ltan alla år utrn lärnnr partier
obetade varje år (rotational grazing). Många
brra lokaler (t.ex. sklirgårdsniljöer) behöver
inte betas alla år utan kanske bara vaft tredje
ellcr valt lärde år.

Det kan också vara så att de vuxna djurens
preterens för' svaghiivdade rnarkcr och det f'ak-
tum att de ofta utnyttjar andra marter än vad
larverna gör och att de utnyttjar nrosaiker pir ett
specil'ikt sätt har bidragit till gruppens krät'tgång
(Weibull rn.fl.2000). Ett begriinsat antal. hijg-
vuxna och nektarlika blommor bestämmer till
stor del de vuxna djurens utbredning och där-

hr.te kte r oc h nutsaikl a n ds ka p

med också på vilka platser som det otiare sker
iiggliiggning (Murphy m.11. 1984, Loertscher
n.fl. 1995). Dagfjärilarna uppsöker speciellt
solvarma platser niir lufttemperaturen if låg och
flyttar sig till mera exponerade ställen eller pa
trullera| alltefiemom tenrperaturen stiger (Sh-
reeve 1984, Davies 1978, Dennis 1982). De srnå
rummen rned f'örhöjda temperaturcr som skapas
intill buskarna är speciellt viktiga för många in
sekter i nona Europa (Thomas 1993).

Exempel på ljiit'ilsartet son ntttjar olika tni[jai-
er eller rnosttikcr ttnder sin livscykel (Tub.2):

Dåryräsfjärilen (.Loltinga achine) trivs bäst i
glesa skogar (krontäckning mellan 65 och 85 c/o)

med en stor nängd kantzoner (Bergman 19913).

Honan läggei' helst sina ägg på narken i närhe
ten av vairdväxten, lundstaff (C.rre,r nonton),
fiämst de som står i halvskugga i skogskanter.
Detta har tolkats så att tjiir-ilen troligen har ut-
vecklats tillsammarls med stora bctande djur i
löv\kogarnr dtr det natullipt hrl Iunrrit' pott onr
skogsgläntor (Bergrran 1 996).

Kamgrästiililen (Coenonymplur pan;thilu,s)
lever ofiast på öppna, välbetade betesmarker. De
fullvuxna djuren besöker inte blommor så flitigt
utan ägnar sig nästan hell å1 att säkra artens
loltbestand. Llrverna iever lr olikil !rii\. !tlril
färsvingel. Hanarna samlas ofta kring buskar'

F ig. 3. Kowtetliirliairil (Melitaea diamina) hane.fi ån
Tiivel.trunl på Olanl. I tlet ntellansvenska inktnder.lö-
ttkonulet arten lriinst på ht'ggan ntedtn tlen i sötlnt
Sverige liiller till ltti c.tten;it betacle .titkttini<at.
Ltutetnu iir helt kturt a ti[[ \,ii dentsvii)tter
(U etiuncKeue). Folo: Ande^ Amunlusstttt 9.6 1992.

False hearh.li'itiIhn (Melitaea dianina) nale. The
larrwc are.fburul on\ on vtluiuts (Valeriana spp.).

Fig. 1. Stot skinlnlerfiiiti[ (Apatura iris) hLule vil
Kullen i Skturc. Denna urt hat sitl ktt-ruNa(kling i sol-
hal.y-sttt sti Igbuska ge rn?,t tillbri]tgar xn .lir Ibi ltlutl
lidril si1 nestu ti{ i höga tadkftrlo|. Foto: Ande$
Amndusson 3.8 1996.

Purple enperor (Apatura iris) ntule. The ltrvLte lite
on Salk captea, S. ci erea dnd S. alba. cpt)s(d tt)
sLutlight, while the at!ults Iive in attd annrntl treatqts.
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Tub.2: Hut ttt\ttjat d(ryliaiiIan1a olifu miIj(;(t?

How buttetlies s( dilJercnt hubitars.

Ent. TiLlslr. l2l (llla)l)

Art/gruBB
Mnemosynefiäril
Pärlemorljärilar
Cilronlj:ilil
Boknrfjil il
Dårgråsljiiril
Plommonsnabbvinge
CLrllläckig gl.rnsslnygare
Skogsvilvingc
Auroratiäril
Svartflaickig bl:rvinge
Donzels blitvingc
Kroniirlsblåvinge
Vittllickig guldvinge

övervintring
tdidbas
skog
skog/bryn
bryn
bryn
bryn
bryn
äng
1ol.rång/fuktiing
torräng/bryn
bryn
bryn
iirlg

Larv
skog/blyn
skog
skog
bryn/iing
bryn
bryn
bryn
äng
torring/fuktäng
IolT:ing/bryn
blyn
br'yn
:iDg

Imågo (föda)
bryD/äng
blyn/iing
bryn/ring
bryn
bryn
bryn/äng
bryn/äng
skog
ling/bryn
iing/bryn
bryn
blyn/äng
iing/bryn

Imågo (fbrtpl.)
äng
bryn/äll9
bryn/ång
bryn
bryn
bryn/iing
bryn/iing
skog
:ing/bryn
ingftiryn
bryn
bryn/äng
ling/bryn

U ppgil ter orr dc olika utemas ekologi h lrii slhämtatsurDal (1978).

eller solitärtrlid i bctesmarken diil de uttbr en

slags lek fiir att konkurrert orn honor (Wickman
r996).

Citronfjiililen (Gorutpter\r rluututi) dtr en ttv
vår'a tijrsta vår'fjärilar el'tersorn den övervintrar
som iullbildad. På våren besiikcr den inte blom-
mor så ot'ta utan iignar sig åt parning och ägg
läggning. Larvema lever huvudsakligen av

brakvcd, som filimst vrixer i skogsnlark och vid
sjöstränder. Den nya generatiorren, soln kiiicks
undcr el'tel.Somlnar-en, besöker högvuxna och
nektafika blornmor, såsom iingsvädd och tistlar
i åker- och skogsbryn. Det är viktigt att indivi
derna 1år rnycket n 'ing för att de ska klara vin-
tern (Jennersten 191J0).

Auroratjärilens (.Ant ln<:luris tunlutrine.s )
lrlrcl lerer rv lriin rrr olika kolsblnnrmigl rlr
ter, tl-ämst ängsbrlsma och backtrav. En del lar-
ver är också kannibaler eftersom de äter upp
mindre IaNer. Äggliiggning och paming sker på

vårcn då lä larna ibland besöker vårblommor,
t.ex. gullviva. Regniga somi-al blir överlevnaden
bäst på backtrav och k)lTa sonrar blir den bäst
på ängsbriisma. Aflen behöver därlbr både torr-
iingar och fuktlingrr nära varandra (Wiklund &
Åhrberg 1978, Dernpster I997).

Skogsvitvingen (Lc ltt i tl e u s i nop i,; ) flygel un-
der 1örsommaren och honorna liigger iigg på
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olika ärtväxter sorn gulvial och kråkvicker ute
på öppira aingsmarker. De fullbilclade fjärilarna
söker fiida och parar sig i gles skogsmark där de

nästlrn uteslutande utnyttjar giikii , skogs och
iingsvioler (Wiklund 1977b).

Vildbin - en utsatt grupp med komplexa
miljökrav
lnsektspollinering är den viktigastc mutualis-
nlen mellan växter och insekter. I tempererucle
ekosysten.I iir vildbin de viktigaste pollinatöre-
ma (Weislo m.fl. 1996). Under de senaste itrcn
har man törstått att många ar-ter inom denna
djurgrupp har minskat kral'tigt (Götmark m.tl.
1998, Kearns m.11. 1998, Wiliiams 1995, Wes-

t ch 1996, Elmqvist 1999, Ccderberg 1999). Av
de 281 svenska artema är hela 84 med på rödlis-
trn (CirJcnlors m.ll. 2l]001. Denna utrrtnning
är särskilt allvarlig el'tersom den åtföljs av klaf
tiga fiiränddngar i floran och landskapets stluk-
tur växtel som örsvinnel eller ökal föräDdrar
också landskapets innehåll av speciella biotoper,
landskapselement (t.ex. tillgången på ljolån
stainglar, solvartna bryn etc.) oclt markkemiskr
egenskaper (t.ex. genom att många storvuxna
vildbin till stol del pollinerar kvävefixennde
slorblomniga iiftviixter) (Bronstein 1995).
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'lth. 
-1: Några.rläkten \) r'ildhin txh deras tnosoikbent:n.lc.

Sonte Ite genertt and thdr u:iso(ktliul rtiit u nlulli-lldltildl ellvireotltnett.

I t:,se kte r o(h mo ta ikl dnd s k( tl)

Släkte
Osniid

Euce rtt

Ilomttu.r

Colletes

Boplats
ved/snäckskal

sand/jord
sand/jord
sand/jorcl
igenviixningsrnark/
sorkgångar e1c

skog/håltr:id

sand/jolcl
sand/jold

Bomaterial
cxponerad lera/jord/
glus. blad/kronblad

L)\itlldLhid

kungsljushår

Födosök
vide

Corydalis

Korgblomrniga
Salr Vskogsrnark/
öppna marker
ijppennarker/busk
lniLIKCI

lundväxter, liung/b1åbär.
Vetuti(d. PotcnliIla
ogräsmarker
korgblomnligl
liippblomnliga,
lejongapsvlixter
gles skog/dng, blåklockor,
smiirblommor

Spelplats

tr:icltoppar/ bust<ar

trädtoppar/buskar

hcigairtsiing

blåklockor

sard/jold
sand/jord
sand/jord

ved

Uppgitter om de olika ar-ternas ekologi har liimst hlimtats ur West ch(1989).

Många naturvårdar-e anscr att dessa samband

borde upprniilksammas mer (Keams & lnouye
1997\.

I snråskaliga mosaiklandskap blir altlikedo
men och förekomsten av vildbin sämkilt hijg l]1'-

ter\r'm J.rJ\ olikr krilv pi h!,flirl\cr. näring\
växtcr och spelplatser här tillgodoses (Sörens-
son 20(X)). Inom natunården mfislc man ta hän
syn till art dessa djur utnyrljar vitt skilda biok)-
per sorl ofia ligger sp dda fiån vtlandra åtskil
da av niljöer som dc inte utnyttiar (Weshich
lqq('1. Vildhir och illi\.tellrr uln)rljcr \inil
dcllivsrum sanitidigt och inle sekyentiellt som
annars iir grundregeln inorn insektsvärlden.
Dessa partiella habitat måste ligga inom binas
fijdosöksavståncl, vilket varjerar tiån några tä
meter till en halvlllil. De t'lcsta solitira vildbin
utnyttjar landskapet inon en radie av hijgst
500 m (Wesserling & Tscharntke 1995).

lntressanta partiella habitat är fialrör allt
blottrd mineraliord av olika slag eftel.Som de
llesta svenska viJdbin bygger kolonier (dvs.

aggregationer av bon) i sirdana marker. Viktiga
landskapselement med lämpliga boplatser är

övelgivna sand- och grustag, erosionshak vid
viigar och naturliga erosionshak intill siöar och
vattendlag men också betade torbackar diif d.ju-
rens h.anlp kan skapa joldblottor av olika slag.
De arter solll bygger bon i ved utnyttjar k)rrträd
och lågor. omålade tl.äbyggnader och trästaket.
Andra arter utnyttjar ton'a fjolårsstänglar av
högiirter, och vissa citronbin (släktet äll.rcrJ)
bygger uteslutande i gallel av fiitflugan (Ll2cz
lut'ens) pir bladvass! Det flnns också lrter son.t

byggel sina bon i tonrma snäckskal. Snår'med
riklig nektarproduktion (t.ex. slån. bjijrnb och
hagtorn) har visat sig spela en nyckelroll fijr
många vildbin (Yeboah & Woodell 1987, Colbet
2000). Man har visat att det l'inns ett klart sam-
band mellan fijrekomsten av dessa partiella ha-
hitat och förekomsten av vildbin (Stel1en-De-

wenter & Tscharntke 2000).
En del vildbin fbdrar sina bogångar med spe-

ciella viixtdelar. och dessa v.ixter finns kanske i
ett annat partiellt habitat. Oljebiet (M./cr.r/rir cr-
ropuaLt) utnytlj.lf glandelhh på kronbladen av
Lt's i nta c h i tr medan ul lbin (s\iklel A n t 11 i d i ! u11)

lrnvänder hår f'rån växter. t.ex. kungsljus och
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Fig- 5. Mlmgu viklbin o.h grih,s!eklar iir baroend( dv
tliiLl vetlodt r littgslttndskap. Ell vdletdnde nu!nrbi
(slaiktct Osmia) vid bonynttingen. Foto: Mutti W Pet

Mtuty vrilcl bees atLl tliggar $'.tsps lleed tleatl vrtul
und( ltivoted area.\.lbt lheit.turtivd[- Abov d rtooi-
liviry mason bee (Osnia sp,).

lammöron. B ladsklir arbi n (sliktet M e g tt< h i I e)
aDvänder utskurna bitar av blad eller kronblad
från speciella växter.

Ett annat mycket viktigt partjellt habitat är
lokaler ned foderväxter. En stor andcl av arter
na är oligolektiska, dvs. de utnyttjar endast en
växtart, eller en grupp närstående växtafier, när
de samlar in pollen till sin avkomtna. Det räcker
ofia inte med några utspridda plantor utan pol
lenkällan måste vara tillräckligt stor. Dessa oli-
golektiska arter kan utnyttja helt andra växter
fö[ att förse sig med nektar, ocl] dessa växter air

ock'r en viktig Iesur\ \om mi\le linrtr\ inom
deras 1ödosiiksornråde.

Slurligcn kan en del rneI lörliggr sirr prrning
eller svärmning till vissa speciella landskapsele-
ment. Så sväl'mar t.ex. stenhumian ioch om
k'ing trädtoppar - en biotop där den annaffi säl-
Ian hållel till (Bergman 1997).

Denna viktiga och inorl den svenska natur-
vården nästan helt bortglömda grupp kan därför
se sina livsrum helt 1ör'svinna trots att natuNål-
den arbetar anbitiöst med "sina" renodlade na-
tu|vardsobjekt - slirtterängar, betesmarker och
skogsreseryat. Ett sätt att gynna gruppen iir att
bevara och återskapa landskapets mosaikstruk-
tur och identillera denna som ett sairskilt natur-
värde (Cederberg 1999).
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Fig. 6. Ett ullbi, (Althi.liunt sp.) son sittet på blad tL|
den ull ltårig,Lt ttiidgåftlstaixtetl lulnriiron (Slaclrys
blzantina| F()to: Muts W Pall?tsot1.

A curtler bee (Attthidium sp.) sitting on o silver\'gt-cl
lettf of wool\, Lantb's-eur (Staclrys byzantina), a

ltopular ganlen pluttt.

Blomflugor
Blonlflugor är en artrik flugtamilj (360 svenska
artel) där de olika artema olta är beroerde av att
det samtidigt finns tillgång till många olika bio
toper. .13 arter iir med på rödlistan (Gärdenfbr-s

rn.fl.2000). De vuxna flugorna spelar en stor
roll som pollinatiier (Torp 1994). De besöker
f'rämst blommor med lättillgängligt pollen. De
är t.ex. vanliga i äppelblon och utgör en viktig
del av de pollinatörer som finns där. Deras be-
hov av pollen och nektar gör att man 1rämst hit-
tar dem i skogsblyn, gläntor och på hijgörts-
ängar. En stor grupp blomllugol har larver som
lever av atl suga ut bladlöss av olika slag. Ltu-
verna äL som rcgel polyfaga och jagar många
olika arter av bladlöss, huvudsakligen på träd
och buskar. Andra arter level av fjär'ilslarver i
samma miljöer

Sambandet mellan hiig artrikedom och en
rnosaikstruktur i landskapet förstärks ytterligare
genon att många rovdjur har blomllugor som en
viktig del (ibland den enda) i sin föda. Den ved-
levande rovflugan Lrpirinlcua, den spillnings
levande rovflugan Asilius crubronilbrmis och
den stora sandlevande läppstekeln (Ber?lrLr r.rnl
ratu) Iivnar sig huvudsakligen av storvuxna
blomflugol. Rovstekeln Ectenu us ruJicornis
(=planifrons) bygger bon i ved och samlar ute-
slutande blonflugor till sina larver
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Idb. 1: Någtlt sIaikt?]t av blotn.flLrgot'otlt detdr^ nruikbct-ott (lc.

Sone hooretfl\-gcnctt LutLl thair ussocitttiun vtith o ntulti-ltttbixtt (nt)ireolDnetll-

Ärtsläkte
Fa gi \\'tph .t t itttItt s

Mc I un gvt a Lr nt be I I u tu n r t n
ltl e [a !]\'tkt I u ti o I h I I n I I nu
M e I a n gvt a q ua tl ri nux u I a t a

Didea inrerntt tliu
Erioalnu s,-rphoitlet
Ht:ringiu furingi

Che ilt)s irl

Porlc|inid nu(ululd
Eristuli.t

Ncr.,as.ir "vedgr'uppen''

LarvbiotoD
bok. :iter bladlusen Ph t I I a pl t i s.fa g i
laivrriicl
barrf,-aid
alm. stlällu
lönn
:idelgr!n
ck
tall. iiter bladlusen S( hi:oIuthnus pinetis

i!riin
alrn, :iter bladlusgrller rv blitdlnsen
Et it)strtta I aIt tt gitk)s uDl

rö1lerna av olika v:ixter soln hundklix.
llcniil. listlar. vitskråp och gullvivi
soppiir (Sri//rr, L?..r,?xrl)
ranlsliik
näringsrik{ smiivdtten
niiringsrika smiivatten
ved- savllöden

Imagobiotop
bryn/ing
bryn/:ing
bryn/!ing
blyn/ing
vårblonllnol-
vårblolnmor
bryn/än-s
bryn/iing
bryn/aing
bryn/:ing

bryn/äng

bryn/.ing
bryn/iing
bryn/iing
bryn/.jng
bryn/iing

Uppgiticl on tle olika alternas ckologi har lriin1sl hämtrts nr Tot p ( l99zl).

Till de vecllevande blomflugorna hör t.ex. de
stora getingliknande rr{cma inom sliiktena 7er?-

t1ostar1lt1 och Spilonfitt samt alla vedtlugol'
(släktena Xlt.)/,r, Cltcr lcosyrphus n.tL ). Skacltdc
g rer)ilr nch :lJnl muI lned \J\ lll lli '(lc llln) lljr. ilv
arlcr som Fldrr?rcl'J L l'tntidtiu Ierrugineu, Pototu
perso .tlq, Ceriunu cotrop.roides och Leiot.t
ruli<ornis. I vattentyllcltr 1rädhiligheter och an-

nan mycket blijt ved kan mrn hitta representan
ter lijr "slamflugegruppcn", slsorn Mtlloftl
t inbicilörnis och Mt'utltro1tu Jlorea.

Dc vedlevande blonlllugorna är således till
stor del beroende av luktig och bcskuggad ved
eller gamla träd under Iarvtiden medan de vuxna
d.jurcn besiikcr blomrror fiir niiringsupptag ocl'l
parning. De skiljer sig diirigenom fi'än nrånga
vedskalbaggrr som olia lever i rner tolr oclt sol
exponerad ved (Nilssen & Balanowski 1994,

1996, Ranius & Janssot'r 2000). En iutikcl som
presentcrar naturviudsploblematik knuten till
denna grupp av fuklför'dragande tvirvingar ltar
skrivits av Sörensson (1996). Nyligen har rnan

också börjat att anviinda blomt!ugorna sonr incli-

kat(ner på mosaiklandskap (Sahl6n m.fl. 1999).

Många bladlöss är Yärdväxlare
Det finDs ca 5 000 bladlusarter i vairlden och i

det tempererade Europa finns ner än en 1iär'de-

del av clessit. I Sverige har vi drygt 560 arter, vil-
ket är en nycket hög andel av det totala artrnta-
let. Ungefär 10 7o av bladlijsscn har utvecklats
så att de i vissr strdicr lever på örter och under
andra sllldier lir knutna till vedviixti]r. De fordrar
dädör att deras värdväxter finns inom limliga
avstirnd från vamndra. Viirdviixlingen iir vanli-
gast hos de nemorala tbrmerna och de utnyttjar
hiir unclcr sommaren de talrika iifter som fiDns i
iippna ocll hii\drdc rnrlJöcr. Dcnnr '{rrlegi -
värdväxling - har varit mycket lyckacl och ett
stort antal arter har utvccklats i vår del av värl-
den de senaste 30 mil.joner år'en (Moral 1988a.
Molan 1988b, Moran 1992).

BIadlössen ingår'i en mycket altlik, konpli
ccrrtl och ekologi.kl bet 1 ,-l. lrc fr r I I niiring.vL\ i

alla Iandmiljöl:r (Gärdenfors 1984). Parasit-

Itq
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nb. 5: Exempel på rA,.ttväxIittg hos bladlöss.

\,aaa 4ltltjal tpl tt t nnd thcir host altcnkt!t,,n.

Ent. Tidskr 122 (2001)

BladlusarUspeets Primärvärd/Primarv host Sekundärvärd/Secondary host
Anoeciu conti Cornus sanguinea Doct))lis, Agroslis, Holca.t In.fl. Poaceae
Anoecitt nemoralis Conus Ptta, Ar enariLrtn, Phleunt, Fesluca n.fl.
Anurapllis cdtonii P1,rus comntwtis Pimpinello saxifraga
Anuraphis subterranea Plrus conlmurlis Olika Apiaceae, bl.a. Pasfinaced, Herocleunt
Aphis fabae EL@nln ts eunp., vibltrnun op. Beto, Atripler, Clrciopodiun m.fl. örler
Apltis frtutgtrlae Frangula ahus Drosem totLoldiJ, Lolniun, Clttunaeneriunt
Apltis grosstrlariue Ribes Epilobiun spec. nlontanunt
Aphis nosturtii Rhdmnus catharcticd Nttsturtium, Pol-'-gonum, Veronica, Rume.x.

Apllis sambuci Sanrbuctts Rnnex, Dianthus, Silene. Sperguh n.t1. örtcr
Aphit trigktchitri.t Ribes rubrun+nigrum Ranwlculus, Dnserd n.fl. orter
Brachycaudus cattlui Prr,,r s (många after) Olika örter. fiämst Asleraceae?, Boraginaceae
Bracltycaurluslrclicltrysi PrLouts(kr estica+spiirosa Asteraceae
Cttlopltu compressa Ulnus spp. Caret spp.
Capitoplnm"' eleugni Hippophaä Olika tistlar
Cupitolrlnrus hippoplwes Hippophoa Polygonum
Capitophorus simi[is Hhpophaö Tussilago, Petasites
Cenrraphis eriophoi Vibunuun oltultrs Eriophorum. Carex,Typhtt, Luzula
Cryptonyzus galeol>si dis Ribes helst nigrum Gdleopsis, Lamiutn
Cryptotltyz.us ribis Ribes fulst rubrum Sfutchys
DJsapllis drlgelicae Crutaegus Angeli(o sylvestris
Dl.tdphis Lrntllrisci Malus Alllhris(us s\lvcsttis
Dysaphis apiJolii pettuseli CfttIaegus Apraceer (Peltu.teLiLo11, Apitu11, Anethun)
Dysaplis aucLqtariae Sorbus dLlcttpe a Plantago spp.
Dliaphis b.ulrci bancoi Malus Valeriana
Dysaphis t:huerophylli Malus Chaercphyllum
Dysaphis crdtaegi cretoegi Crataegus Apiac€er (mest Dd&c r men :iven Anl?ri.!a .t)

Dyraphis lasepitii Crataegus La.reryitiLun latifoliun
D),saphis plantaginea Malus PlantttSo klnceol.tta
D-\saphis pyri Pyrus contttruttis Galium ntollugtt+op,trine
D!.taphis rcnunculi Crataegus Ranunculus rcpens+bulbosus
Dysapltis sorbi Sorbus ttucuparia Campanula och Jttsione
Eriotomaannclwrlotloe Ulmus(trpit.+proceru Ribesdlpinunl
Eriosoma p chiae Ulnas spp. Senecio spec. S..iacobaea
Htalopterus pruni Pr itus spp. Phragnites austrulis
Hyperomyzus ktctucae Ribe"^,helst nigrutll Sonchus
Hyperomlr.us palLkltrs Ribes,helst uwtcrispo Sonchus artensis
Hypemnyzus picritli.t Ribes.tlpinum Picris
Hyperomyzus rhinanthi R[bes rubrun Rhinantlus
H)'peromy..us .initsi Rihes alpinurn Euphrasia
Kahenbachiella pallida Ulmus spp. Mentha,Thymus, Origount
Meknaphis pyraria Pyrus contmLntis Poq, Brdchlpodium|n fl. Poacder
Metopolophitm dirhodlnt Rosa spp. Poaceae (många släkten)
Nasonovidribesnigri Ribes igntnt+uvacrispa Asteraceae,Scrophulariaceae
Rltupalosiphum insertun MalLlr^. CrotaeSu[, P),rus, Sorbus Pod, Dact)-lis, Fe.tlrcd m.fl. Poaceae
RhopaktsipltLon nynphaea Prwtus spp. Nynrphuea, Nuphar.Altsrr.r m-fl. sumpväxter
Rhopttlosiphum padi Prunus ltadu.t Många Poacder
Sitohion Irugariae Rubus fruticosus Poaceae (många släkten)
TetftneL!ft! Lth11i Ulmus spp. Rölter av Poaceae

Uppgifler om de olika arternas ekologi har tiämst hämtats ur Heie ( 1980-1995).
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stekelunderJämiljen bladlussteklar (Blaconidae:
Aphidiinac), med ett diygl hundratal alter i

Svelige, har helt specialiserat sig på bladlöss.
Andra insektsgruppeL med en hög andel specia-
iisclade bladluspleclatorer rl nyckelpigor (Coc-
cinellidae), blomllugor' (Syrphidae) och niit-
vingar (Neuroptera).

Bladlijss lever av rtt suga växtsatter. Efier-
som denna air taltig på proteiner och ninenler
men k pir socker kommer iivcrskottet av sockcr
ut i avföringen, clcn s.k. honungsdaggen. Bin
och många myror äter honungsdagg och nryror-
na kan ibland försvara bladluskolonicl gentemot
andra predatorer, och många bladlöss har blivit
spccialiserade till denna miljö. De bladluskolo-
nier sorn vaktas av myror. blir en fördelaktig
livsmiljö ("enemyl'ree space") fiir de djur som
sanlever med rryrorna, t.ex. tjädlslarver av blå-
vingar och nyckelpigor inom sliiktet Sctirarrs
(Atsatt 1981. Völkl & Vohland 1996).

Bladlössen kan leva enbart av extremt kvlive
fattig viixtsal't därtijr att de har endosynlbiontis-
ka bligrönbakteriel av slaiktet Brtt:ltnertt. De År

således dubbelorganismer med stor inverkan på

kvävets kr€tslopp i alla landnriljiier (Baumalln
m.fl. 1997). Plri'tenogenesen gör att de myckcl
snabbt kan bygga upp stol.a populationcr. Deras
individrikedom gör dem till stapelföda fijr
många fäglar. Etl exenpel pir dctta kan vara
plomnronbladlusen som värdväxlal mellan
plonmon och vass. På hösten brr.rkar dct finnas
mycket :tota poPulirlii)n.l rrv dcn i sjörrtnr:
bladvassiu. De är då av mycket sk)r belydelse
för hiistt'lyttande fågliu sonr riir- oclt siivs:lngarc.
UIJn dennr lridor.:ltr. kln'le iirrBlrnl inte
.kulle c,r'ka Lor.r Srrhrrrrr pi rLg till sinr rintet-
kva er (Chernetsov l99ti).

Mosaiklandskapets uppkomst
Dcl är intrcssant atl spekulera imosaiklandska
pens (tempererade savanner sensu Rackharr)
uppkolnst och uppriitthållande. Landskapcts ut
seende och biologiska innchå11 valierade givet-
vis i tid och rlrm, rlr:n där'mosaiklandskap har
tunnits anses de ha halt mycket hög lokal attri-
kedom av vaixtet insekter och diiggcljur. En
mängd olika alter växtätande hovd.jur lanns un-
der dessa perioder', och speciellt anmiirknings

Insektcr u h ntttsuikIuntlskttp

värt är de nånga arlerna mycket stol-r växttitiue.
s.k. megaher-bivoler (Guthrie 1984). Det finns i

dag flera olika teorier som lbrsöker iltt fiirklara
t'enomenet tenlpererade savanner och vi ger
nedan en intlodnktion till någla olika som vi
tycker iir specicllt intressanta idella samman-
hang.

G Lft lt ri e s no"^ui kle o ri
Den amerikanska paleobiologen Guthrie ( 1984)
menar att stora delar av Nordametika. Asien och
Europa uncler sentertiär och pleisbcen täcktes
av ett inånglbrnigt landskap drir griisrnarker
orrviixlrde m(3d solitärträd, buskar och skogs-
parlier ett slags tempererade savanner. Han vi
sar vidarc att de icke idisslande växtätarna it
berocnde av denna vegelationsmosaik och me

nar dessutom att skann av hovdjur utarm0des
dramatiskt när mosaiken fijrsvann (i slutet av

tertiär pleistocen). På no a halvklotel fanns till
exempcl olika roshiirningar. elefantdjur och
jäftetrögdjur. Dessa djur var, till skillnad tiån de
hovdjur som dominerar idag, enrragadc och
kunde inte idissla. De kunde inte hcller synteti-
sera vissa aminosyror och vitaminer. Pir -qrund
av sitt matsmriltningssystem hade cle en stimre
tiirmåga att neutralisera stiinc mängder av oliku
växtgifter. Detta gjolde att de eDlnagade växt-
iitiuna blev beroende av cn mycket varieracl clict

där såväl kvistar och blad sorn gräs oclt örter-

mirslc ingå. De blev diirliir, av näringstysiologi-
ska skä|, hänvisade till att leva i ett mosaikaltat
landskap. Detsamma giiller fttr de eletantdjur
och noshörningar som fbrtf:lrundc existenr
idag. Varfbr vegetationsmosaiken uppkom och
l'örsvann utreder Guthde däremot inte siil.Skilt
detaljerat.

Megdllerbiv)rlaoritl
De stora viixtätarnas betydande kroppsstorlek
gör att de behöver äta stora mängder föda för att
överleva. En vuxen afrikansk eletirnthane behö
ver konsumera 300 kilo vegetabilier om dagen
lör att över-leva. Av detta består ca 50 % av grls
och lesterande del av blad. kvistirr och ii[ter
(Law 1970). Kroppsstolleken fungertr ocksi
sorn ett ell'ektivt skydd mot rovdjttl och popula-
tionerna regler-as diirl'ör 1'rämst av tillgångcn på

föda (owen-Snith 1987, 1988, 1989). Detta
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Fig. 7. Nat rrcserNatet L))cke-Lilla Höjen i Vasrcryötland (Skövde kommun). Hagen lämnddes obetad under
1997. Många insekter inte minst dagfjärilaa gynnas av att en betesmark på deftd ris lännas ohiiv(1a(lför en
kortdre tid. Fotu: Peter Nilsson 16.6. 1997.

The nature reserye Lycke-Lilla Höjen i VdslergöIland ( Vg). This enclosed pasture land was left ungrazed during
1997. Many insects, especially butterflies, arcf.lNoLtrcd \ihen a pasturc is left untoLlched.fbr a shorter period.

innebär att de har mycket stora möjligheter att
bestämma liurdskapens utseende (Muller-Dum
bois 1972, Jachmann & Bell 1985). Det är med
tanke på ovanstående resonemang sannolikt så

att de stora växtätama spelat en mycket viktig
roll vad gäller danandet av vegetationens utse-
ende undertertiär och pleistocen (se även Zimov
m.fl. 1995). Om vi drar paralleller med dagens
afrikanska savanner så kan ju till exempel ele-
fanter omforma en sluten skog till ett mer eller
mindre öppet gräslandskap - som sedan överges
till att växa igen då vegetationen blivit alltf(ir
ensartad. Megaherbivorerna är unika i det att de
kan framskapa ett mosaikarlat landskap också i
miljöer som från början varit slutna skogar.

Teorin om " shiJiing mosaics"
Under senare år har det forskats en hel del på
betande dj ur och deras effekter på vegetationen i
några stora natuneseNat i Holland och Tyskland
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(OliI m.fl. 1999). Dessa forskningar hiu' Iett
fram till en teod som beskriver hur betande djur
åstädkommer en cyklisk succession i nemorala
marker där olika successionsstadier alltid finns
inom nära avstånd. Mekanismerna bakom dessa
processer är växternas olika kemiska och fysis-
ka försvar och djurens betespreferenser. De fles
ta herbivorer kan dihför bidra till att upprätthålla
ett mosaikartat landskap.

Dessa teorier visar att alla de växtätande stora
däggdjur som tills nyligen har varit ett karakte-
ristiskt inslag i alla terrestra ekosystem var lullt
kapabla att framskapa och upprätthålla skogs-
grä\mosciker Teoriernl visar dtiremot inte rar.
och i vilken utstäckning, detta giordes. Många
biologer, bland dem exempelvis Rackham
(1988), menar dock att även tempererade miljö-
er (som det nemorala) har haft denna mosaik-
struktur.
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NIosåiklåndskapets tillbakagång
Undcr scnare delen av pleistocen hu sirviil de
stora vaixtaitur-na som del mosaikartatle savann
lllndskapct gitt starkt tillbaka. Mosaiken har er-
satts av mer enhetliga, klilnatiskl betingade bäl
ten med skog. stäpper etc. (Guthrie l9llzl). I dct-
ta landskap skapades fiirutsailtningar för idisslar-
nas mycket krattiga expansion. De ktn, lack
vale sina endosymbionler. överleva på en mer
ensidig dict.

Det är naturligtvis svrirt att angc ol.sakerna till
att de lcmpelerade savannerna. som uppkom un-
der tertiär'och liirekom iincla liam till slutet av
pleistoccn. därelier minskade drarnrtiskl.
Många firrskale har pekat pir klirnatiska faktorer,
exempclvis 1ägre temperatur och tilltagancle rri-
disering, men ocksir .qriislam iljens (Poaceae) allt
stijrre dominans som innebar att stijrningar i

lbrrn av br'änder iikade i onrfattning. Förnodli
gen iir orsakernr till mosaiklandskapets tillbaka-
gång många och delvis samverkande (iörutonr
nv.rnslicllLli crernpel kart l)rtn rliirlrrrii mrinni'-
krnr jukt. istiJettt;ts .nrhbr lilll-lr,tn'nt"t 

"ubiorn. konkurrens nrellan idisslale och icke-
idisslare etc.).

Dessa laklorer velkaf dock likfonnigt iiver
slola arealeL och ger diirmecl sorn rcgel inga
mosaiklanclskap. Vi nenlr {tt mosaiklaDdska-
pets långa stabilitet rnirstc fi)rklarrs med hjiilp av
stijrningsregimcr som velkar ner srrirskaligt,
och den viktigaste anser vi vara betespäverkan
tliin stom. icke-idisslande däggdjur.

Vi har visilt att nlilnga iDscktcr hitl levnitdssiitt
som passiu-vail i lcmperernde savanner med ut-
priiglad mosaikstruktur. Drgens nordiskl in
sektstirunr har till stu del sin evolutionära histo-
ria i de tertiära och pleistoccna landskapen pii
norra halvklotct, dvs. under de senaste 60 miljo-
ner'åren (Grjmaldi 1999). De fijldelar dc skall'a
de sig undcr dcssa tidsrymder har ofta blivjt till
dclas nackdel i dagens mer ensrrtildc nttur.

I liten skala llar dock mosaikartade stfukturer
l'unnils kvar även i sen tid. Den tempereradc sa-

vlunen finns inlc liingre som biom men det små-
skaliga odlingslandskapet elbjudcl mån-qa

struktu|ella likhetcr' (Rackhalr l998) och dlirfair-
har meinga insekter kuDnat ijverleva hiir. Dcn
artrikedom vi idag Iiilknippar rred det småska
liga, äldle odlingslandskapet beror silnn()likt pir

hr; e k* r oc h nt t tsu i k I u n tl s ka p

dess funktionella likhet med tefiilira bionr. Ett
nosaiklandskap med sbft innehirll av olika bio
topel ger en stor intrikedom av insekter valav
många har nyckeltunktioner (t.ex. som pollina-
tii-er) ide flesta landmiljöer (Delettre nr.fl.
1998. Nilsson l99l). Miurga rrter har hiltat
acceptabla |ct'u-qicnil jöer i träd och bnskkliidda
odlingslandskap. Detta betyder'&)ck inle nöd
vaindigtvis att del småskaliga odlingslandskapet
utgör optimala miljöer för dessa !l er'.

Mosaikprincipen och naturvården
Oillingslandskapets flora och laLrna har blivit
kraltigt utarmnd under senare tid (Naturviu-ds-
vcrkct 199,1). lnsektslivet i odlingsmalker hiu
inte blivit undersijkt på sanma ingående sätt
som blomväxtelna men hotbilderna iir siikerli-
gen minst Iika allvalliga (Thomas l99l). Tho
nrrs visade att ett omlåde iEngland (Sutblk
I 850- 1980) sonr hade tiirlorat -5 '/. av sina klrl
växler, under samml period hade mist 42'le av
sina dagfjiifilsater'. lnscklerna har nriu]ga unika
egcnskapcr son gör att man nåste beakta clcnr

sairskilt i naturvårdsarbetet. Mån-sa insekler .ir'

beroende av ett småskaligt landskap dlil olika
biotoper tlnns samtidigt och i niira anslulning till
valand|a. Miinglalden av biotoper iir diilfiir
mycket viktig i bevaranderrbete{.

Mirnga insekter har tillfälliga populationer i
små områden (exempelvis ctl tornrtid. elt buska

-ve, ett kadavcr ellel en rishög). De finns diil en
tid f'ör att sedan dö ut men fi)r'hoppningsvis har
nfigla individcr hunnit kolonisera en ny likrrande
niljö löre utdöendet. Fiit att clynamiken skall
fungem knivs crr ständig tillging på dessa snrir
och otia tilltälliga miljöer. Man kan diirfijr lbr'-
viinta sig att nå-sra irr med olämpliga miliötör-
hållanden slår ut kiinsligu ru ter. Spccialiselade
viixtiitrre och pollinatörel lr beroende av att
lälnpliga växter flnns i tillraicklig miingd. Nirgrr
1å plantor av varje urt ien iing är otia inte till-
r:ickligt för dem. De flesta arter sorn levcr i ntcr
kortvarigr biotoper iir som regel 1ättspridda och
kan hitta nya lokaler inom rirnliga avstånd (någ-
ra kilorreter'). Det 1önar sig dairör oila att nyska
pa insektsmiljöei'.

Kunskapen onr interaktioncr mellan lövskog
cns och odlingsmarkens organismer bör utnytt-
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jas i det fb satta naturvilrdsai betet. Det är till
exempel av stol'vikt att såviil lövskogar soln
gräsmarker och olika successionsstadier ingår i
nya rrcservat sorr ilvslitts även om det pdmärt dr
en äldre lövsko-q man vill skydda.

Miinga naturvårdare rnscr att odlingsland-
skapets viixt- och d.jut'liv först ech ffämst bör
skyddas genoln intensiv hiivcl med tl.aditionella
metoder Man htrr nästan schablonmiissi-s1 strai

vat eficr att återskapa ett kulturlandskap fiitn
1700 eller 1800-talct ilron att detta skullc vara

, 'ptir rrrrlt tör det stnislrrliprr lrn.l.k:rpct' orguni'-
mer. Eventuella intilliggande skogsmarker bru
kar intc bctraktas som en tlcl av dessa testaure-
rings- och skittselprojekt. Någ|a fii klirlväxter
som iir beroende av hiud hiivd har fått styra na-

turrilds:rrhetet. Vcgctution sllLld i succe::ion
hal man naimrast betraktat sonl något ont, nilgot
som till valje p|is rnåste bekiimpas. Den stijrsta
delen av den biologiska rnirngtalclcn d:it'iblarrd
de flesta insektcr är dock mer beroende av ctt
mosaika at ludskilp iin av liklbrmiga ytor med
hirrd hävd. Inseklcrna behandlas ofia styvmo-
delligt och uteläornas i miurga lall i naturvfuds-
objektens rnirlfbrrruleringar. Deras f iirckomstcr
dokumenteras i de flesta f'all inte alls tlots att de
utgör den artrikasle djurgruppen i allr typcr av
landrriljöer (Wilson I 987).

På samma siitl har lövskog i allttör hög grad
liimnats för l'ri utveckling. I dcnna miljö har strä-
van ofta varit zrtt irterskapa ett förmodat naturgi-
vet landskap urskogen. Med iikad kunskap om
de samband sonr finns mellan gräsnark och lijv-
skog måste vi uppmiirksamnra såväl htivdens
betydelse i Iövskogsrriljöel sorr ohr,ivdens bety-
delse i odlingslandskapet. Et'tersom betespåver-
kan i olika fi)lnrcr histoliskt sett har spelat en

nyckeholl bör olika typer av bclen utgöra en
viktig del i skittseln av dessa naturtyper.

Det urvalssystem av nrtur.sorr blivit regel i
samband med att Sverige blev en del av EU byg-
ger p:r statiska "typer" av olikr naluravsnitt de
s.k. EU habitaten. I ett sådant systen blir det
sv:rft att argumentem tör att inkludcra en ohäv
dad griis-busknra|k intill ett vairdetullt odlings-
landskap eller invid er sluten hiigskog lned fri
ulveckling. trots att dctta skulle gynna - och i

flera fnll iil en absolut nödviindighct för den
enlomologiska rnångtalden. Vi har tyvärr fbrtfa-
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rande en tro rt1 de nernorala liivskogsmiljiiema
återgår'till något slag av "nrturligt ekosystenr''.
till vilket alla de ingående artetla är anpassade.
om vi lämnar dem för fii utveckling. Detta syn-
slitt är inte korlckt. Pollenanalyser rv iilclre
skogslandskap visar en stor märrgd polleD av ek
och hassel - två aner som försvinne| vid "t'r'i ut
veckling'' och vittnar dänned om ett betes-
pläglat skogslandskap (Vera 2000).

Vår vlrna att behandla skog för'sig och od-
lingslandskapet tiir sig har lett till att mrn lagl
huvudansvluet för vad som händel med den bio-
logiska rnångtalden i skogen på skogsbrukssek-
torn medan jordbrukssektorn tålt huvudansvaret
för iings- och hagmarkerna. Detta seklorslänk
andc är enligt vår mening inte optimalt när'det
glller att arbettr rned rnånglalden iliivskogar
och odlingsmarket. Vi tijleslirr istället att man
ser pir detta som en helhel, resterna av ./c/? tpr?-

;tercrade savunnan, sonr i lanclskapct bildal en

mosaik av iippna eller glest tl.ädklaidda griismar-
ker. lövsniir. högörtängar och slLrlna lövskogar
Med detta synsiitt skulle man på ett mycket bäl1-

re siitt kunna arbeta med den biologiska mång-
lälden i nemorala rriljöer
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