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Fig. 12. Relativa abundansen f6r samtliga raknade
grupper.A och B:se Fig.6.

Relativc abundancc for all investigated groups,A and

B:sce Fig 6

slutande smattarilar.Blde larver och imagines

ligger runt i diur per lo00 skott med toppar runt

2.

SpF77グ ′α″(4rα″
`′

″α)s6kcribland f6da pa skot_
ten. 1)e ligger runt O,5 per 1000 skott med en―

staka toppar upp rnot 2.

sα″7r″ga gr“′ρ′″(Fig.12)

Mangden tillganglig fё da fё r insektatande figlar

visas myckct grovt i totalantalet ttur per 1000

skott Ett"normalar''flnns det i genomsnitt l
diur pa vart femte till tiondc skott,bidc i
angs_Och hedttё rkSkOg.Avvikelserna― som vis―

Recenslon

Baranowski, R.: ノVarrr″ ソ′″ ソV′′″′ Dα′′′ν′″ 2
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sa ar kan vara stora ― beror helt pa Iン ′″″′′α

(undantag fbr bladlusaret  1968).  BottennO_
teringen i hcdbiё rkSkOgen 1977 orsakadcs ocksa

av Ep′″″′ra,som nastan kalatit ytan Och darmed

minskat ttё rkarnas attrakti宙 tet som uppehalls_

plats br bl a tvivingar.Aven bibrkbladsatande

insekter vlsar en ncrging.

En fё rflning av fё dosiffrorna kan gё ras genom

att ta hansyn till ●urenS StOrlek, naringsvarde,

tillganglighet br faglarna m m.Dessutom maste
man ta hansyn till var faglarna sё ker fё da och

vad de fёredrar. Undersёkning av sadant ar ty―

varr en fbrsummad del av den ornitologiska filt―

verksamheten.  Insektrakningen i Ammarnas
planeras fortsatta atminstone 6ver nttsta ε′′″″′‐

rα ―topp.

Vi vill sluthgen frambra ett tack till“ uande
personer: Hans Ryberg sonl inventerade 1970,

Fr● Ossiannilsson och Karl‐ Johan Hedqvist br
bestamningsttalp samt alla LUVRE‐ medlemmar
som pa ctt eller annat satt Цalpt till iぬlt cller

med rad Ekonomiskt bistind fё r fhitarbetet har

lamnats av NFR,Wilhelm och Martina Lund‐
grens vetenskapsfond samt Paul och Marie
Berghaus donationsfond.
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Pa uppdrag av landsstyrelserna i C,X,1」 och W
ian samt statcns Naturvardsverk har f6rf.under―

sё kt insektfaunan vid Nedre Dal1lven och fram‐

lagt resultaten darav i en rapport frin SNV Sy「
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tet mcd undersё kningen var bland annat att den

skall ingi sonl undcrlag fё r planerad natur‐

fredning av vissa dclar av omridet.Inventering‐

en har utfё rts undcr aren 1975-76, men den
grundar sig ocksi pi fё rf.:s tidigare undersё k‐

ningar 1969-74 i vissa omraden av 1́lvkarleby

socken ― frimst det s k Bitforsomradet_ 。ch
andra cntomologers insatser vid studiet av in―

sektfaunan darstades.

Fёrf. redogё r fё r inventeringsmetodiken, na‐

turfё rhillandena vid Nedre Dal五 lven och dar f6-

rekolllmande biotoper Harvid har de urskogs‐
praglade biotoperna givetvis tillmatts sarskild

betydclsc. Ett antal specicnt intrcssanta och
skyddsvarda inscktartcr omnamncs med be_
skrivning av deras fOrekomst inom och utanfOr

omradet. En statistisk utvardering gё res av det

totala inventeringsmatcrialct UtfOrHgt bchand‐

lar brf basdata,d v s detalomridenas insekter,

och beskriver de graderade och utvalda omra‐
dcn, som anses l,mpliga att naturfrcdas. SIutli―

gcn l,mnar han forsiag till skё tscl av de tankta

naturreservaten.

Alvkarleby sockcn utgёr tyngdpunktcn i de
inventeradc delarna av omradet, dar 99% av
matcrialet insamlats inom Batibrsomradet.som
kolcoptcrolog har f6rf.(och aVen andra)nastan

utcslutande sysslat rncd skalbaggarna.Frin Bit―

forsomridet ar fё r nirvarande 1375 skalbaggsar―

ter kanda,Och f6r hela Nedre Dalalven kan man

rakna med 1500-1600 arter.Av specient skyddS‐

varda insekter har 53 tradartcr rcdovisats, dar―

ibland si exklusiva arter som Иgο″ι
`″

7 ′0″ gF―

l,′ ″rr′ Mannh., ltr′ ′た、′″′α ′rrlg`レ
`ノ

/1′ Palin,И ″1-

ρ′
`力

rs s〃′て`た.′イs Palm (2]′ α′′″ わο″′α′′s Palm),

/4′/1ο″s ″
“
″′′″

``∫

 Rosh, Dノ″″/tagιrs ′′ρた/1ィ s

Rosh,D″α′′′′Sわ 4“rrrα′″s Pill.,ゎたノ′α 9′
`α `ノ

″ル

′,lα ει′′αra QuenS.,C″ ε万″sc′′,′,αわ
`″

″″s Scop.,
E′εοケCrι

`s br``′
,′で″s Gyll,Cり ,ρ

rορ力ag″ s frrscプ‐
(ο r′″s Sturm.,E″ Fc″7〃∫′〃′1`ノ b′α

`ノ

f Palm,E″ ″′αr‐

′力″ο″ρα′′″J Lohse,Xll′ ′′′″″∫′わッ′″s's Lundbl.,
χ. ρ′α″たο′″s Lohse och χ. r″

`′

71fr″εO′α Y
Kang.,Pたり'gα′:ορカメ′〃s″ι′εο〃′SF,C`″〃ε力〃s

c/1り,sο′7で″″
`お

Hochw.,P′ θg′ο″οr″ s〃′″frrrs L.,

Tr)フο″′′:`/rο″ρたヽ′′ィ″,A.Str,И ′α
`ノ

′sb′′,lαε″′α‐

r″s Reut.och И ′″οs″s Fan Av icke tradarter
anses mer an ett 50-tal varda skydd,bland dem
en iang rad cο′ο′1-,IL′ο〃′s‐ , Sr′″Irs― och Иr/1′‐

ra―arter,〃
)｀ρο(｀,pr″ s′″″cr″ ′″ Mtsch.,Trノc力ο‐

″″c″α sr7/1′わ′″g′α′:α Bernh,Oci,Irsα  νOrbr′″g′″′

Bernh.(r″′′g′′″′Palm)och en annu Obeskriven
Oχ,フο″α‐art

Aven bland andra insektordningar rlnns saker_

ligcn ci tt skyddsvarda arter,sarskilt inom Alv_

karlcby socken, mcn utforskningen av dem ar

hnnu i sittinledningsskede och har av brf.darf6r

a kunnat ber6ras. Mig veterligt ar det hittills
endast Hugo Eliasson, som i Ent. Tidsk
1945:136-154 och 1946:218-232 tamligen utf6rligt

behandlat ''N4acrolepidopterfaunan i Alvkarle―

by"
Bakom avhandlingcn ligger ett mycket stort

arbete tt b10tt i fhitet utan kanske an mera vid

den alisidiga bearbctningen av mateHalet. AHa
aspekter har pl ett fё redё mligt satt blivit belysta

F6rf.ar da“ёr att lyckё nska till det goda arbets―

resultatet,som fё rhoppningsvis skall f6ra natur―

fredningsfrigorna vid Nedre Dalalvcn ctt stort

steg framit

Enligt uppgift rlnns en begransad upplaga kvar

av bokcn(inb.),SOm kan rekvireras frin Statens

Naturvardsverk,BibⅡ otckct,fё r ett pris av ca 10

kr

r/1ι″′Pα′″:


