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Vird av skogens ldgre fauna
Ehnstrom. B. & Waltldn. H. W. 1986. Faunavdrd
i skogsbruket. Del 2 - den ldgre faunan. Skogssty-
relscn, Jrinkoping. 3-51 sidor, rikligt illustrerad.
Pris ca l4ll SKr. ISBN 91-85148-44-7.

Egcnligen bchovcr dcnna bok ingen recensiort
utan dct bordc rzicka med en piminnelse riktad till
dc som intc rcdan har inkopt den. Kort sagl, bo-
ken ar ctt rt(:.rte intc bara fcir den svenske entomo-
logen. Den har sin sjiilvklara plats i bokhyllan hos
alla Nordens naturvirdsintresserade. speciellt de
skogligt aktiva.

Varf0r iir di innehillet sa viktigt och finns det
verkligen inga brister i denna volym? Jag har om-
betts att forsdka besvara bl a dessa frigor i en re-
cension som jag undrar om nAgra andra in forfat-
tarna siilva Ar kompetenta att skriva. Bokcns va-
riationsbredd ir av sidan art (allmdnna forcskril-
tcr, lagstittning. hotade biotoper, sntckor. spin-
dcldjur. rnyriapodcr, ndtvingar, halvvingar, {ziri-
lar, stcklar. skalbaggar m m). att en enskild per-
son fiir nrija sig mcd att kritiskt granska delar av
innchillct.

Bokcns inlcdande kapitel redovisar den liigre
taunans behov av vird, och utg6r tillsammans
med de tvi f<iljande kapitlen en introduktion med
en allmin 6versikt av djurgrupperna och kunska-
pen om den lAgre faunan i Sverige. Kapitcl ,t-9 bc-
handlar som foljcr: hotadc djur i olika skogstypcr,
naturliga faktorcr som piverkar skogens liigre
djur, inverkan av minniskans etgArder, behovet
av bcvarandc och vird, hlnsynstaganden och vird-
etg,irder, samt lagstiftning och samrid. Dbrmed
avslutas bokens fdrsta allmiinna del.

Den andra delen omfattar ca 190 sidor med art-
faktablad, vilkas uppliiggning fdrklaras i ett inle-
dande kapitel. Hiir behandlas ca 250 arter fordela-
de pi olika hotkategorier frin grinsfall till for-
svunna. F6r varje art ges utbredning och status,
ekologi, hot, erforderliga itgiirder och rcfcrenscr.

En stor fordel 1r att si minga personer kan dra
nytta av bokcn, dcn forsta delen med bl a viktiga
hdnsynstagandcn, vdndcr sig inte minst till de som
iir involverade iskogsskotsel och skogsbruk. Ett
annat stort plus ir den smakfulla layouten med en
mingfald av bilder i sjalva textmassan. Flcrtalct
av arterna i faktadelen dr illustrerade habitucllt.
vilket intc bara ldttar upp artredovisningen
utan ocksh blir som en referenssamling tiver skogens

hotade legre djur. I fcirordet pipekas helt riktigt
att "den omfattande artfaktadelen bor i fcirsta
hand kunna tjana som uppslagsbok och riktar sig
till de som arbetar med naturvirdsplanering".

Si till nackdelarna. Det talades redan frir flera
ir sedan om att denna bok snart skulle komma i

tryck. Frigan dr om inte dess betydelse i det all-
mdnna naturvirdsarbetet minskat genom denna
forsening. Under de sista iren har vissa mer vi-
sentliga lokaler for den ligre faunan iSverige, t ex
Hiickeberga i Skine, frirlorat de sista eller mer-
partcn av den fitaliga eterstodcn av doda triid. I
den'industrinostalgiska vAg' som svcpcr genom
samhiillet idag fir naturvirden allt svararc att hev-
da sina intressen. Trots detta fir vi hoppas att na-
turvirdsansvariga vaknar till liv och mcd denna
bok som grund gor nagot fdr bevarandet av loka-
ler som ovan nimnda Hiickeberga eller Bitfors
vid nedre Daltilven.

Nigot som ocksi upplevs som negativt ar det
diliga trycket som har drabbat nigra av sidoma i
bokcns forsta del, itminstone i de l0 ex som jag
har tittat igcnom. Famfrir allt Ar dct fotograficr
som tappat skdrpa och diirmed i ftirmedlandet av
innchill.

l-ite trakigt mcn ocksi forklarligt iir att utbrcd-
ningsuppgifterna fdr arterna i faktadelen delvis ar
felaktiga och/eller redan f0rildrade. Som exempel
kan namnas att Pltho kolwensis hittills inte har pe-
traffats i Vasterbotten men 1986 i Lycksele lapp-
mark, Nu iir troligen inte syftet att ge en uttdm-
mandc faunistisk beskrivning fdr de hiir upptagna
250 artcrna utan att sammanstalla och redovisa
"hotbilden" for den liigre faunan iskogcn. Flerta-
lct rcdovisade utbredningsuppgiftcr iir troligen
korrekta mcn bl a olyckliga stavfel. t ex "Tuvang"
istzillct fdr Tuvans brandfiilt gor att faunistcn fer ta
textdelen mcd en nypa salt och sjiilv sammanstiilla
utbredningsdata vid studier av faunaf<irindringar
etc.

Bokens stora viirde ligger framfor allt i urvalet
och kategoriindelningen av de hotadc arterna. och
dcn illustrativa redovisningen av dcssa iartfakta-
dclcn. Bokens fdrsta del kommer forhoppningsvis
att fA en framtida betydelse iskogsbruket for vArd
av och hinsyn till den lagre faunan i Sverige.
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