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01ands Stora alvar ar en av sveHgcs mest sar_

egna naturtypcr.Med en yta pa ca 300 km2ar det

ocksa varldens st6rsta,sammanhangande alvar‐
。mradc.Mindre alvar flnns pa norra 01and,Got―
land,i Vastcrgё tland samt p1 0sel och Estlands

fastland, mcn dessa ar sammanlagt nlindre an

Stor alvaret, som alltsa representcrar ett unikt

Omride. Det ar fё rst i Centralasien,pa Altais

bergsstapper Fnan kan flnna nagot liknande.

Stora alvaret har mycket stora naturvarden
blde ur naturvetenskaplig och social synpunkt

och det kan knappast rida nagon tvekan om att
omradet som hclhet bё r fa lagligt Skydd. Enligt

Fё rslag till naturvardsplan fё r 01and(1973)torde

det''vara det rncst angelagna skyddsobiCktet att

bevara i sё dra Sverigc''.Dct ar aven internatio―

ncllt sett ett skyddsouckt av hё gsta klass.

Nar dct galler stora Jvarets“urVarld har man

sedan lange fёrstatt att det ar bland insekter och

andra ryggrads16sa diur SOnl man flnner de fё r

alvaret unika och mest sarpraglade faunaelcmcn―

tcn.Det ar daJё r angelaget att naturvardsplanc―

ringen tar hansyn till detta och att framtida
skyddsatgarder komincr att innefatta lampliga

skё tselanvisningar som gcr ctt lingsiktigt skydd

av evertebratfaunan

Fёr att sadana ltgarder skall fa ёnskat rcsultat

maste man ha god kunskap om alvarfaunan,vil―

ket inte bara betyder att man mastc veta vilka

arter som fё rekominer pa alvaret utan aven de

olika alvartypernas faunasammansattning, de
unika eller karakthnstiska arternas nlibё kraV,

spridningsfё rmaga, fortplantings―  och fё dobio―

logi m m.

Kunskapen om Stora alvarets insektfauna har

dock hittills varit otillracklig fё r att lana som

underlag f6r cn ineningsfull naturvardsplanering.

Visserligen har rnanga giort insamlingar pa alva_

ret och itskilliga fyndnotiser har publiccrats,

men med tt undantag g五 1lcr dessa cnstaka fynd

av ovanligare artcr.Uppgiftcr onl vanligare ellcr

mer triviala arters fёrckomst saknas nistan hclt.

Aven sidana artcr ar viktiga fё r att bcdё ma dc
oHka alvartypernas diurSamh五 llen.Nagra tt mcr

ingaende undersё kningar av vissa insektsgrup―

per fё rcligger dock t ex ёver skalbaggsfaunan i

vitarna och alvar● 6arna och dcras strandvcge―

tation(BruCC 1964).
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Den cnda sanllnanfattandc ёversiktcn av alva―

rets fauna(Wahlgrcn 1915-17)bygger pa insam_

lingar 」orda 1908-1914. Den ar cn viktig ut―
gangspunkt fё r alla senare studicr men ger en

hёgst ofullstindig bild av alvarcts iagre fauna.

Flertalct av dc idag kanda, unika ener karakth―

nstiska alvarartcrna redovisas cJ i namnda arbe―

tc.

ur saval anman ck。 1。giSk― faunistisk synpunkt

som med hinsyn till naturvardsplaneringen inns

dct alltsi ett stort bchov av en battrc och aktuel―

larc kunskap om alvarets fauna.Dcn inventering

av insekter och spindlar pa Stora alvaret som

utfёrdes 1977-1979 av Sektionen fё r cntomologi,

Naturhistoriska Hksmuseet fё rctogs med detta
syfte(Sylv6n 1983). Viktigt ar harvid, dels att

undersё kningcn omfattadc faunan pl olika alvar―

typer och vaxtsamhillcn(cnligt Albertson 1950),

dcls att sarskild uppmarksamhct agnades at de
fOr alvarct unika eller karaktaristiska vixternas

fauna och vardvaxtsamband.
Dc naturskyddsaspekter som har anliggs pa

Stora alvarct ur cntomologisk synpunkt grundar

sig framst pa rcsultatcn av sistnimnda under―

sё kning som dcn redovisats i ctt antal uppsatser

ёvcr olika(巧 urgruppcr och pl cn allman ёversikt

av alvarets insektfauna Gfr COulianos&Sylvёn

1983).

Faunan pa olika delar av alvaret

Antalct vid unders6kningen patraffadc artcr som

ei tidigarc redovisats frin alvaret ar pafallandc

stort,sammanlagt 602 arter,av vlka 21 ei ddiga_

re rapporterats fran Sverige och 138● tidigare

varit kanda lian oland.En gcnomgang av artlis‐

torna ёvcr de olika insektgruppcrna visar att den

artrikaste faunan fOreko■ lmer pa Stora alvarets

norra del,frin Kalkstad― Lenstad i norr till

vagcn Resmo― Stenasa i sё der. Endast fl artcr

har bara notcrats soder om dctta omrade och

inga av dem h6r till de fё r alvarct unika eller rner

sarpragladc artcrna
Till cn del kan dctta rcsultat tillskrivas att na―

got fler lokalcr undcrsё kts inom den norra delen

(Se karta hOs Sylv6n 1983)Inen Skillnadcrna bc―
ror till stё rsta dclcn pa alvartypernas 16rdcining.

Mangformighetcn och artrikcdomcn hos insckt―
faunan ar dirckt avhangig av antalct 16rckom―

mande alvartypcr och vaxtsamhallen Det norra
omridct har fler alvartypcr′ ytcnhct och ar alltsa

mcr omvaxlandc in dcts6dra Delar av det norra

。mradet avsattcs som interimistiskt naturreser―

vat under arcn 1967-1973 fё r att skona dessa rika

alvaromridcn fran paverkan av dct intensiva
farbctc som skctt pa alvaret undcr 1960- och
1970-talen.Pa sadana intensivbetadc omraden ar

faunans sammansattning en hclt annan an pa rncr

opavcrkade alvaromradcn

Skillnaderna i artrikcdom mellan norra och
sёdra delarna av alvarct hr dock● sarskilt bety―

dande och dc flcsta av de mer exklusiva arterna

fOreko■lincr inom blda dclarna. Jhm16r man
faunan pa bestimda alvartyper forcliggcr ingen

tydlig skillnad incllan norra och s6dra delarna.

De olika alvartypernas fauna

Menan de 01ika alvartypcrna forcligger bctydan―

de skilinadcr savali artrikcdom som i f6rckOmst

av unika cncr sarpragladc alvararter Spccicnt

artrika ar Arrhenathcrum― samhallcn (ё rtrika

angshavreangar) mCd manga arter av skinn―
baggar, stHtar, gallmyggor, flugOr, skalbaggar

och gaddstcklar.Vidare Scslcria一 Molinia― angar

(rika pa ttanlar, galmyggor och flugor), karst―
sprickornas vegetation av buskar och hё grc ёrter

(larilar, ganmyggor och gaddstcklar), Hclian―
themum― samhancn (skinnbaggar, larilar. skal―

baggar och gaddsteklar). Viktiga artrika nllu6Cr

fbr inanga inscktcr och spindlar ar de stё rrc pcr―

mancnta vatarna och alvarsiёarna inom norra
delen,t cx Tranekarr,Mё ckcllnosscn och Dr6s―

torpsmosscn. Dessa ar ocksa viktiga rast^ och
hacklokaler fё r faglar framst vadare.

Flertalct av dc 30 arter, som kan sagas vara

unika encr karaktaristiska fё r alvarct(SC COulia―

nos&Sylv6n 1983,Tab.4),f6rCkominer endast
inom dc mcrlagvuxna,kargarc alvartyperna(cn

art dock endasti vatar)。 fta kannctccknade av en

tanlligcn artfattig fauna Sadana alvartypcr ar fё l_

jandc, mcd angivandc av nagra karaktaristiska

arter:

Hallmarksalvar mcd lavvcgctatiOn:Bり ,(,″′/Pl`′

r′ ′わ′′・(′′′αrα Fabricius

Vitt面 ngsgrus― alvar  med  glcs  vegctation:
S′ /7′r7gο″οr″ s (:α′r″ノα″s (Linnacus), スイα″gα″f―

r′α′ηαrl″α″s(Grcycr).

Scdum album ― TOrtcna― vcgCtation pa han―

markcr:χ
),′ο(ο′・′sr力 ο′2,sO″ノ(Reutcr),′ノ(,′ ,ィ,ま ,―

771′′Sr′・′(力て,ノ
'r′

″″∫(ThOmSOn),S(′ /Jrrs〃ο′た/rr)(′―

′・′rs(]crstackcr.

Hclianthemum― alvar:0′ ,70(で Sr′ ′sノ,α ′′,1`'′・′・ノ7で ,―

′〃α″s Charpcnticr,И ′・αグ〃sル′g′〃′′s Kiritchcnko.
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εα′οs(,′ 77α ″′″(.′ rノαr′r711(Fabricius),Lο ″glrα″s′′s

″2′ 〃1.′ ″ピ1・′Shapiro,ノ7α″θ71α ノ″″′g″′α″′s(Hufna―

gCl).

Alvar筍Oar Och pcrmancnta vatar:〃ピ′ορ力ο″′ぉ

′
“
ノ
'″ `'″

′(′′S Thomson.

ⅣliliOpaverkan och dess effekt pl insektfaunan

Stora alvarct ar cn mosaik av olika alvartyper,

var och cn mcd sin karaktaristiska fauna. Inom

dc olika delarna av alvaret kan vatte alvartyp

ofta ha en tamligCn bcgransad Omfattning,vilkct

inncbar att cn stark pavcrkan cncr f6randrad

markanvhndning aven inom cn ratt liten yta av
alvaret kan komlna att bcrё ra rnanga alvartyper

Manga av dc unika cncr karaktaristiska in―
scktartcrna har som cn fojd av alvartypcrnas
iё rdclning ofta cn starkt bcgransad utbrcdning pa

alvarct och dct kan vara tanlligen lingt rnellan de
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Fig l Latt mulbete later sig Val fOrenas mcd ett bevarande av alvarets karaktaHstiska insektsfauna. Alvar vid

Dr6storp.Foto:Tor噺 6rn Kronestedt cuni 1983).

Light grazing by cattle and horscs is in good agreement with a conservation of the charactcHstic inscct fauna of
the Great Alvar.

lokala bestandcn Mcd hinsyn till att flera av de

unika alvarartcrna ar ving16sa eller kortvingadc

och kan formodas ha en bcgrinsad eller dalig

spridningsf6rmaga kan cn ncgativ pavcrkan ener

fOrst6randc av ett alvaromride inncbara att cn

kanske betydandc dcl av alvarcts bcstind av vis―

sa unika arter starkt hotas.I detta sanlmanhang

bёr papCkas att uppgiftcr om de flesta artcrnas

kvantitativa f6rdcining och spridningsfё rmaga
saknas.

Eftcrsom insektfaunan ar dirckt cner indirekt

bcrocnde av vcgctationcn kommcr alla negativa
f6rindringar av alvarcts kakraktaristiska v,xt―

samhalen att,i vattc fall pa langrc sikt,inncbira

ncgativa f6randringar av alvarcts karaktaristiska

fauna Exempel pa orsakcr tili sidana fOrind―

ringar ar intcnsivt firbctc, Inarknё tning genom
trampning och bilkё rning(tyVarr numcra cn rca―

litet pa vissa dclar av alvarct!),fOrbuskning och
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igenvaxning.Alla dessa typer av paverkan fё re―

komlner cller har tilis nyligen f6rekominit pa vis_

sa delar av alvaret.Verksamheter som liter sig

v五 l fё renas med bcvarandet av alvarets everte―

bratfauna ar mulbctc(Fig. 1), latt farbete och

mattligt rckreationsutnyttiande, t ex fotvand―

nng.

Effekter av farbete

Farbetets invcrkan pa alvarcts vegetation och

nora har studerats av Ros6n(1982)som oCkSi
framhancr att betningcn skapar starkt fbrandrade

miu6おrhallanden br cvertebratfaunan.Fё rutom
genonl vixtsamhallcnas indradc artsanllnan―

sattning Skcr detta genom t cx markpackning,

uppkomst av kala rnarkytor,gё dsling samt and―

rade nlikroklimatiska bctingelser beroende pl att

gras Och ёrter ncdbctas och buskar dё das.Sada‐

na fё randHngar kan forvantas att starkt paverka

alvarfaunan. Undersёkningar i England 6ver
farbeteseffekter pa insckter och andra everte‐

brater pa kalkrika grasmarker visar att fё rand‐

Hngarna kan vara myckct stora(MorriS 1973,
King&Hutchinson 1976,Smith 1980).

Fran Stora alvaret f6religger endast resultaten

av en opublicerad undcrsё kning ёver farbetets

invcrkan pa faunan. Dcn avser stHtar, skinn―

baggar och skalbaggar pa AIThenatherum― sam‐

hallen pa vicklcby och Resmo alvar(BOrnfeldt i

manusknpt 1968).Rcsultaten konlmer att publi‐

ccras i annat sammanhang men nttra exempel
skall med fёrfattarcns benagna tillstand namnas

har.

En sammanfattning av artantal samt diversitet

fёr de tre insektgrtlppcrna pa olika grader av

饉rbetad mark framgar av Fig.2.Artantalet sJun―

ker fran betesgrad l(inga ener inyCket sma vege―

tationsfё randringar)till grad 3(mattligt Stora ve‐

gctationsfё rand面ngar)fё r att ёka i grad 5(myc―

ket stora vcgetationsfё randringar). Detta galler

saval vegetationsfaunan(havningar)sonl den to―

tala faunan pa mark och vegetation.Fё randring―

arna i artantal ar dOck Obetydliga med undantag

16r marklcvande skinnbaggar och skalbaggar.
Diversitetsfё randringarna ar eJ sarskllt stora rncd

undantag fёr skinnbaggarna, som uppvisar en

kraftigt rninskad divcrsitct.

Dylika sanllnanfattandc sifferuppgifter och in‐

dex som ofta anvandsiinventcHngssaminanhang
ger dock inga upplysningar om ett mycket be―

tydelsefunt rcsultat namligcn att artsaminan―

sweePtng

oll methods

o Auchenorhyncho
o Heteroptero
x Coleoptero

05

1     3     5               1      3     5

Be,esgrOd _ C rOzing  intensily

Fig 2.Antal arter(S)。Ch diVersitet(H'=diVersitets―
index eni ShannOn― Weaver)av Stritar, skinnbaggar
och skalbaggar(eXkl. Staphylinidac)pa AIThenathe―
rum pratense― vegetation utsatt fё r olika grad av far―

bete  Bctesintensiteten angiven  som astadkomna
mark― och vegetationsfё ぬndHngar i tre betesgrader

ofr Ros6n 1982,Fig 26): 1=inga eller mycket sma,
3=rnattliga,5=mycket stora forandHngar 4 1okaler av
Vatte betesgrad ar unders6kta.4 prov′ lokal.Insanlling
med siaghav,o,25 rn2 ramprover,fall[i1lor samt tidsba‐

serad plockning Data fran Bornfeldt(ms 1968)

No of species(S)and diVersity(H'= ShannOn― Wea―
ver― index) Of Auchenorhyncha,  Heteroptera and
Coleoptera(excluding Staphylinidac)on AIThenathe―
rum pratensc― vegetation subJected to three different
intensities of sheep―grazing causing different changes

of soil and vegetation (Cf Ros6n 1982, Fig 26) 1 =
slight or nonexistent, 3=small, 5=very far― reaching

changes. 4 1ocalities of each grazing intensity with 4
samples/10cality′ methOd were investigated Vegetation
fauna was sampled by sweeping;ground fauna by 0 25
m2 squares, pitfan― trapS and time― based hand― conec―

lng Data from Bornfeldt(unpubl 1968).

sattningen ar myckct 。lika i dc tre betesgra―

derna.Vissa arter ёkar signiflkant i antal,Inedan

andra minskar eller f6rsvinner helt. Nagra cx_

empel framgar av Tab. 1.Vissa av de 6kandc
arterna upptrader i bctcsgrad 3 och 5 i mycket

stort individantal,t cx/4gα ′JJα l・ ′″OSα OCh り`SI―
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vid intensiv farbetning. Betesgrader se text Siffrorna

anger totalantal funna individer.Abundansskllnaderna
mellan grad l och 5(3 och 5 br χ.′力ο″sο″′)ar
signiflkanta(P<0,01).Data fran Bornfeldt(ms 1968).

Some species of Auchenorhynca,Heteroptera and Co―

鷺

pさ

風「 肌 計響 棚 l∫Ⅷ rttTTlhll
abundance in connection with sheep grazing of differ―
ent intensities(SCe Fig. 1).TOtai number ofindividuals
found.Differences between l and 5(3 and 5 for χ.

′/1ο
“

sο″′)are signiflcant at P<0.01.Data from Born‐
feldt(unpubl. 1968).

Insekter och naturvdrd pd Olands Stora alvar 239

Sverige. Striten Dο ″α′″′α ′χ′′′S ar dOck endast

kand frin sK,OL,VG.De exemplirlerade,
ёkande arterna fё rekommer alla aven under rner

opaverkade fbrhananden (beteSgrad l). Av de

totalt patraffade 26 st面 tarterna upptradde 4 en‐

dast i betesgrad 5. Fёr skinnbaggarna ar mot‐

svarande siffror 27 resp.3 arter och fё r skalbag―

garna (exkl. Staphylinidac)50 resp. 1l arter.

Dessa arter som antsa uteslutande fё rekom pa
starkt farbetad mark patriffades i regel endast i

enstaka exemplar och ar ana pOlyfaga torr―
marksarter.

Flera av de arter som■ linskar vid kraftigt far―

bete ar eJ tillrackligt kanda betraffande nlij6krav

Och vardvaxter for att tillata slutsatser om orsa―

kerna till deras lninskning.Fё r nagra arter later

detta sig dock gё ra.Macrop′αχ ρ′′ッSS′ι″′(oligO―

fag pa 〃′″α″r/1θ

“
″
“

‐arter)oCh ιο″g′ rα rs′rs

ρ″αr′″s′s (lever bla pa P′′
“
′agο  ′α″ε′ο′αra)

■linskar beroende pl att vardvaxterna nedbetats.

χy′οCο′′S r/70″ SO″′ OCh Sryg″ οεο″′s sα b′′′οs″s

missgynnas av att nlikroklimatet i markens yt―

skikt och tunna fё rnalager starkt fё randrats mot

alltfOr varmt och torrt fё r att passa dessa arter.I

allmanhet ar de nlinskande arterna mer ener
mindre oligofaga.Nttra av dem h6r ocksi dn de

fё r alvaret karakぬHstiska iner exklusiva arterna,

teX χッ′οεο″sr/1ο

“
sο′′. Vissa av de i Tab. 1

namnda arterna ar goda indikatorer pa ёkande

betestryck.

Art
Species

Betesgrad
Grazing intensity
135

Minskande / Decreasing spp.

Auchenorhyncha

Kelisia monoceros Ribaut
N e op h i lae nu s exclamatio ni s
(Thunberg)
Tu rr il t u s socialis (Flor)

Heteroptera

Xyloc ori s t ho ms oni (Reuter)
M a c r op I ax p r eyss/eri (Fieber)
S ty g noc ori s sab u los u s (Schilling)

Coleoptera

C alat h u s fir sci pes (Goeze)
Lon g i t ars u s prat e ns is (Panzer)

1

一
２
　
一

“

６

一

黎

０９

Okande / Increasing spp.

Auchenorhynca

Agallia venosa (Fall€n)
Dorat ura exilis (Horvath)
Limot ett ix tansv ers u s (Fall6n)

Heteroptera

Nysirs tftyrni (Wolf0

Coleoptera

C alat h u s errarrrs (Sahlberg)
C h a e t oc ne ma c onfu sa (Boheman)

Fёr att kunna gё ra en bedё mning av de

langsiktiga  konsekvenserna av  farbctet
evertebratfaunan ar fortsatta undersё kningar

nёdvindiga.Bl a bё r ytterligare diurgrupper och

alvartyper undersё kas.Fё religgande resultat vi―

sar dock att faunan starkt kan fё randras pa ett

satt som bara kan uppfattas som negativt bl a
genom att vissa karaktaristiska alvararter nlin―

skar i abundans eller fbrsvinner och ersatts ined

mer triviala torrinarksarter av den typ som ka―

raktariserar s k kulturstapper.

Den st6rsta fё randringen av alvarets vaxtsam_

hanen har skett pa platser dar faren samlas eller

vistas under vintem,dvs i hagn ener kring far‐

husen.Sadana platser har koloniserats av kultur‐

spridda vaxtarter (ruderatvaxter)i sadan ut_
strackning att de ursprungliga vaxtsamhttnena
helt fёrsvunnit(Ros6n 1982).Har sker en inycket

stark utarmning av evertebratfaunan,som efter―

hand kommer att besta av ett fatal, kulturgyn―

nade,triviala artcr ofta i myckct individrika be―

stand.

ｍｅ
ｂ

θ

‐７

２

H4
31

11

71

３５

”

８６

　

　

２‐

″s r/7ッ ″′. Den nlinskade diversiteten ar framst

ett resultat av sadana effekter.

De arter som ёkar i abundans vid ёkad betes―

intensitet ar polyfaga torrmarksarter,sonl ofta ar

kulturgynnade och har vidstrackt utbredning i
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PlarknOtningens inverkan

Prclinlinara data fran Riksmuseets unders6kning

1977-1979 visar att cn stark fё randring och ut―

armning av alvarets insektfauna iven uppkom―
mer pa marker som ar kraftigt pavcrkade av
marknё tning genom intensiv trampning och bil―

kёrning. Sarsk‖ t markanta faunafё randHngar
upptrader pl dc alvartyper, vars vaxter ar sar_

sknt kansliga for nё tning och dar skadOrna
kvarstar undcr inyckct lang tid,storleksordning

100 ar En sadan alvartyp ar hanmarker mcd
lavar och mossor kantade med bl a rて )″′′′′″och

S′
`ノ

′′″, α′わ″″,(Ros`n 1982). Denna hyscr ncra
fё r alvaret exklusiva insektarter.

Naturvardsatgarder

Hittins fё retagna undersё kningar visar att ctt

bevarande av de olika alvartyperna och deras

opaverkade vaxtsamhallen ar en nё dvandig fё r_

utsattning fё r bevarandet av alvarets fauna av

insckter och andra evertebrater Dctta ganer sa_

val den totala faunan som de fOr alvarct unika

ener sarpraglade faunaelementen.

Fёbaktligcn maste samina synpunktcr och at_
ghrdsfё rsiag gttHa fё r skydd av alvafaunan som
fё r alvarcts vcgctation och florao Nagon konnikt

meHan dcssa intressen fё religgcr intc. Dct bё r

framhaHas att till alvartypcrna har avcn raknas

vatarna Och alvar"ёarna med deras strandvege―

tatlon.

Det ar 6nskvart att man i naturvardssamman_

hang uppmarksaminar vissa grupper av insektcr
och andra cvcrtcbratcr vars f6rekomst pl alvaret

annu inte undcrs6kts ener ёver v‖ka det intc

flnns aktuella undcrs6kningsrcsultat samman―

sta‖ da.Dct g,ller frimst vissa grupper av mark―

levande ttur, t ex kvalstcr och iandmonusker.

Vissa typcr av mi16cffcktcr f6rlanar ocksi att

undcrsё kas t cx cventuena faunaforandringar

som en bjd av ёkad igenvaxnmg Och brbusk―
ning

Dct fOrefaner helt klart att det stё rsta hotet

mot alvarcts f・ auna liggeri sidan typ av paverkan

sonl under langre tid skcr ёvcr stora arealer,t ex

intcnsivt farbete, 。lika former av stark mark―

nёtning Sadan paverkan kanske intc marks sa

mycket och paverkar intc dcn allmanna land―
skapsupplevelsen i en naturtyp av alvarcts ka―

raktar. Den ar dOck bctydligt incr fOrё dandc f6r

sival fauna som nora an cnstaka,starkt bcgran―

sade men valdsamma ingrcpp som t cx upp‐
sprangning av en vattentakt sOm naturligtvis ёde―

laggcr vaxtcr och ttur pa den flacken men som
framst upplevs sonl sarskilt st6randc ur den so‐

ciala naturvardens synpunkt.

En viktig utgangspunkt fё r meningsfuna na―

turvirdsitgarder fbr skydd av Stora alvarets
fauna ar att man maste bedё ma de olika alvar‐

typernas vaxt_Och tturSamhallen som en helhet

och det ar denna som kraver skyddsatgarder_
inte enstaka arter. Nar det ganer insekter och

andra evertebrater ko■lmer man inte att kunna
bevara de mer exklusiva faunaelementen genom

att freda dem som arter,om de hin宙 sas Jll sma

rcfugicr av vcgetationsfragment eller onl den ur―

sprungliga vcgctatiOnen hclt utplanas Gfr Mar_

tinsson 1967).

Ett fOrhallande som b6r framhanas i detta

sammanhang ar att dl en art fitt en antfё r lag

populationstathct inom ett omrade ener helt fё r―

svunnit darifran,kan det vara mycket svart e‖ er

omojligt att genom inplanteringar aterstana per_

manenta bestind av arten.Detta kan exemplifle‐

ras av de brsё k som giortS i England att atenn_
plantera vissa dag「Jarilar till omradcn dar de tidi_
gare fёrckominit men av ollka anledningar dё tt

ut i sen tid.Det ghiler t ex makaonlaril(Pα ρ′″ο

″α(ノ ,α ο″  Linnacus),  sVartflackig  しlavingC

(1イα(″′′′′a rI″′ο″(Linnacus))oCh StOr guldvinge

(Ly(・ r7′ ″α″Isρα″(HawOrth)).Trots att dessa ar―
ters biologi och nlijё krav tack varc ingaende
undersё kningar ar rnyCkct v01 kanda och trots att

stora anstぬ ngningar」ortS br att skapa mijё eri

6verenssぬ mmelsc med arternas mijё krav,har
brsё ken att atc面 nplantera dem● lyckats Gfr

Snlith 1980).

Detta understrykcr vikten av att nar naturvard

ur cntomologisk synpunkt blir aktueli maste det

vara en fё rebyggande naturvard som ar inHktad
pl att bevara― och om sa erfordras gcnom lamp―

liga sk6tsclatgarder vidmakthalla ― tinrackligt

stora arealer av skyddsvarda ntibё er ined deras

karaktaristiska vaxt-Och ttursamhancn.

l detta sammanhang ar det viktigt att man

bcaktar och nyttiggёr resultaten av senarc ars

ekologiska forskning t ex teorier om ёbiogeo―
gral och samhallcns stabilitet Gfr Diamond&

May 1976,Spenerberg 1981,Haga 1981,Bcngts―

son et al. 1982).Av stortintrcse f6r naturvard pa

Olands Stora alvar ar dc undcrs6kningar som
fё retagits ёvcr fauna och flora pa kalkmarker i

England och de fё rslag tili naturvardsatgarder



man dar宙 d kOmmit fram dH.En brlanstftlH
rcdovisning av dessa finns hos Snlith(1980).
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