
Del av Halltorpe hage fredas sieom naturreeervat

Av STIG LUNDBERG

Halltorps hage pi Oland 6r sedan linge kind sflsom sista tillhillet i Nor-
den fiir Stora ekbocken, Cerambgr cerdo L. Redan l91E fredades ekbocken
i Kalmar lan samt detta och fiiljande ir totalt 22 av de grtivsta ekarna i
Halltorps hage, vilka utgjorde utvecklingstrid fiir skalbaggen och samtidiSt
titlhlll fdr ett antal andra stora insekts-, fremst skalbagBsrariteter.

Under irens topp har hagen viixt igen mer och nrer bl.a. pri grund av att
betning upphiirt pi vissa delar. Ddrigenom yerkar det som om den v[rme-
ilskande ekbocken, r'ars larver lever mellan barken och reden. pi Srund av
den 6kade beskuggningen lvingats siika sig upp i kronorna pi ekarna, vilka
dessutom piverkals av konkurrensen frAn sl.vskog av friimst ask, vilken
skjutit upp i kronorna pi ekarna. Resullatet har blivit att nigra av ekarna
har dtitt och tivriga fdrt en alll mer lynande tillraro samtidigt som delar av
hagen t ivit ndstan oframkonrliga p{ grund av snflr.

Sedan linge har det ansetls dnskvert rtt fdrbittra ftirhillandet, men pfl
grund av att eventuella itgdrder skulle bli nycket d]'rbara blev det genom-
f6rbart fdrst niir miijligheten iippnades att utfiira arbetel med hjilp av bered-
skapsuredel.

Initiativet togs av Svenska naturskyddsftireningen och vid ett bestik pa
platsen den 8 maj 1963 diskuterades och besltits om rikllinjer fiir itgirder.
Ddrvid dverenskoms alt en kraftig rtijning skulle insittas varvid i princip
en yta runt de gamla ekarna skulle friliggas, som motsvarade projektionen
av kronorna pi marken. Enstaka rosenbuskar, hagtorn och try kunde lim-
nas. Samtidigt skulle ekkronorna frihuggas och en kraftig gallring gtiras i
den medelilders ekskogen ftir gynnande av lEmpliga ersiiltningstrid fiir ek-
bocken.

Tiltstind till arbetet och fredning ay ett mindre omride medgavs vllvilligt
av markigarna, kommunerna Girdltisa och Torshrnda.

Pl grund av arbetsmarknadsfiirhitlandena kom arbetet ti utfiirande
ftirst vintern 1963---64-

\iissa diskussioner har f6rts om inte atgerdetr insalts ftir sent eftersom
imagines av ekbock ej observerats sedan 1956, dl elt exemplar iakttogs den
11 augusti (Ent. ridskr. 1956, sid. 1E7), men vid ett bestik i hagen den 15 jrrli
hade jag tillfelle att pA eftermiddagen studera ej mindre in tre exemplar av
ekbocken dels sittande pi stammen till en av de innu levande Cernmbyr-
ekarna, dels sivligt flygande mellan etl par av ekarna (FiB. 1). Efter vad
jag senare inherntat, obsen'erades ett exemplar den 27 juni av U- N1'lander
och iivensonr itminstone tre exemplar ar R. Charpentier redan den 20 juni
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STIG Ll]NDBERG

trig. l. Ekbock pdL en av de fredade ckarna i
Halltorps hage lii; 196f. l.oto: f6rf.

Observationerna ir anmiirkningsviirt tidiga eftersom arten lidigare fremst
iakltagits under augusti menad, men kan miijligen bero pe att ekarna nu
stAr mer elponerade.

Rtijnings- och avverkningsarbetet miste betraktas sisom lyckat eyen om
ytterligare sivil grund- som underhAllsrtijningar torde erfordras trots att
omradet nu betas 1Fig. 2 och 3). Tyvirr kapades en ay de gamla dnnu
levande ekarna ned pfl grund av befarad risk ftir vitrdfillning. nren man
kan hoppas att de kvarvarande ekarna lever si lange atl ersattningstreden
hinner bli tillreckligt grova ftir att attrahera ekbocken. Av nAgon orsak
tycks niimligen mindre trid ej angripas i hagen trots att si iir fallet diir
arten ftirekommer i Mellaneuropa.

'':.

l:i9.2 Fig. 3.

Fig. 2--3. Delar av det lill fridlysoing foreslagm omrldel efter r6jningen. Helltorps hrge
15,/7 1964. - Foto: fi'rf.
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HALLTORPS I{.{(;E }'REDAS

Totalt ca 4.5 heklar av omrAdet med huvuddelen av de grova, fredade
ekarna har ingirdslals i samband med riijnings- och avverkningsarbetena
och deuna del har nu ftireslagits fredas slsom naturreservat med fiiljande
fttrslag till fridlvsningsfdreskrifter:

.54'6ts.U(rreslrilrcr.
Skailseln av oDridet skall i ftirsta hand vara irriktad pl att istadkomma liimpliga livs-

belingelser fdr den fridl]'sta slora ekbocken, Ccranrb}.r cerdo, och i andra hand m6jlig-
gdra elt antal selb]'nta inscktarters forlhestlnd. l)etta inncbir. att man gcnonl rdjningar
bibeh{ller en lillfredsstiillande solbestrAlning pi de Sldre ekarnas stamn)xr. \-ilket erfordras
fdr alt den 'r-:irmealskande inseklen skall kurna fortleva inom omrAdet. Samtidigt b6r
utvecklingsm6jtigheterna f6r befintliga yngre ekar fiirbiiltras {ienon liimptig frihuggning,
si att triiden framdeles skall kunDa bli pass:ude fdr stora ekbocken. DA denna fridl]sning
ocksA avser skydd f6r reliklinsekler, som fdr sin utr€ckling iir beroende ar d6e[de. torra
eller nrurkna €kpartier. fAr d6da eller nedfallna grova ekar eller delar deray ej ar'legsnas.
Tillstlnd att insamla insekler kan endast ges at Kungl. Yetenskapsakademiens nalurskydds-
kommitt6.
l. Avverkning av skog far ske endast i samrad mcd skogsvArdsstyrelsen. DeD skall deNid

ske med tanke pi att bevara omrAdcts karakler ar Hmplig biotop f6r i ekar lerande
insekter. BestAndsllrdanCe r6jnin8ar nrl g6ras. f-6r omrldets vArd erforderliS fordo[s-
lrafik mi fdrekomnra.

2. !-6r att hAUa tillbaka ej onskyerd slyvegetation ldr omrldet betas - dock ej aI fAr
eller getler. Betning lAr ske hela betessesongen.

3. BefinUiB inhagnad med Brindar, viindkors och pass6rlrappor skall hAllas i stAnd.
l. Byggnad flr ej uppf6ras inom ornrldet.

F 6r.3k titt e. | 6 r al I miinlteten

Det iir fdrbjudet
atl g6ra lverkaD pl levande eller d6de ekar. Till lverkan hanfdrs bl.e. srskalande av bark,

aven frln d6da eller fellna tred, och grevninS i den mult som bildats i ekarnas hllig-
heler,

att stada andla vexande trad och buskar,
att plo€ke eller uppgreia verter,
att firdas med fordon inom omrldel,
att tilts eller uppgdra eld,
att san a insekter av \.ad slag det vara mA utan sarskitt tillsllnd.

Rtijnings- och arverkningsriset har kv.rlemnats i hagen och ligger nu
upplagt i stora hiigar. Denna rika tillging pA utvecklingsmaterial ftir vissa
arter och den tikade solexponeringen biir medftira tikning av itskilliga skal-
baggsarter, varftir man torde firrventa uringa nya intressanta fynd i hagen
de nirmaste flren. \Ied hiinsyn till detta bOr tillstlnd till insamling kunna
medges utan alltftir stor svirighet. Dfrrvid miste dock gilla att iverkan pi
de ganrla ekarna icke far giiras.

Onskvirt vore att fredningen sfl. smflningom kan utstrackas till att omfatt.r
Atminslone samtli8a skyddade ekar eller varfdr inte hela hagen nred bl.a.
vArt lands sttirsta avenboksbestAnd.

Tilldgg
Erligt muntlig uppFifl aI Gunnar Brusewitz lillvaratogs en d6d hona aY ekbocken i

augusli 1958 i hagen-
Genom resolution den l0 febru$i 1965 fastsiillde lansstyrelsen i stort ovanstlende fdre,

skrifter. ..Lr. misstag upphivdes emellertid fridlysningen ar ekbocken pl Oland liksom
frcdningen ar. de gamla ek[r som stod utanfdr onrredet. Dessa misst&g kommer dock alt
rattes till.
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