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Habitat selection of threatened (according to Swedish national red data list) nemoral and
boreo-nemoral forest-living beetles (and, as comparison, snails) are discussed. An analysis of
their preferences regarding choice of tree species, degree of openness (i.e. whether the orga-
nisms prefer shaded or light-exposed trees) and degree of dampness of the forests is presen-
ted. More than 60 % of the threatened beetles prefer forests with light-exposed trees to
dense forests, while 1/4 prefer dense to open. In contrast, more than 213 ofthe snails prefer
dense forests and remaining 1/3 are indifferent to degree of openness. There was a marked
difference in preference of openness due to which tree species the beetles are adapted to live
with. 70 o/o of beech-living species prefer dense, shaded forests, while ca. 1/4 prefer open
forests. Among beetles living with oak and other deciduous tree species except beech 70 o/o

prefer open forests, 16 7o dense and some 1L %" arc indifferent. In general beech-living beet-
les also prefer more damp forests than oak-living do. These adaptations to different forest
structures probably result from different affects on the forests by grazing megaherbivores,
now mainly extinct. Differences in light permeability of beech canopy (low during summerti-
me) contra other deciduous trees (higher, with better developed undergrowth vegetation),
altitude occurrence (at least during pleistocene the beech has to a large degree been restric-
ted to mountains, while oak-dominated forests have grown in lowJand), ability to grow on
thin soils (higher in oak than in beech), fire inclination and fire resistance, may have initiated
the process. The observations have implications for nature conservation and management of
forests.
Key words: beetle, snail, megaherbivore, wood insect, red data list, nature conservation,
Sweden, Coleoptera, Pulmonata.
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miinniskan troligen avsevArt bidragit till att skapa
och vidmakthAlla gliintor i Europas ldvskogar,
bitvis kanske t o m ett parkartat landskap. Euro-
pas lov- och blandskogar (allts6 inte bara stapper
och andra <ippenmarker) har under Armiljoner pA
l[mpliga platser hyst tiita populationer av stora
vAxttitande diiggdjur. In till slutet av senaste isti-
den strcivade hjortdjur, hiistar, elefantdjur, visen-
ter, uroxe och stdppnoshcirning runt i Sydeuropas
och sOdra Mellaneuropas skogar (Nilsson 1983).
Djuren kan genom sitt bete ha skapat ett mosaik-
artat landskap med stort ljusinsliipp och bitvis
viilutvecklad grassvel. Fcirmodligen uppstod djur-
skapade glAntor liittast och frirst liings strander
med saftigt bete, i stormluckor och eventuellt

Introduktion
Ur- och naturskogar och deras organismer har
under senare tid utgjort ett av de centrala diskus-
sionsobjekten i naturvirdsdebatten. En underfcir-
stidd tes har ofta varit att skogslevande organis-
mer iir evolutionArt anpassade till att leva i slutna
urskogar eftersom vAra skogar, sAniir som pA

stormluckor, bergknallar etc, fore mlinniskans
ankomst maste ha varit slutna och skuggiga.

Det har f<irvisso i olika sammanhang (t ex
Ahl6n 1965, 1966, 1977, Owen-Smith 1987, 1988,
Andersson & Appelqvist 1990 och Nilsson &
Ericson under tryckning) framfcirts att denna bild
inte fullt ut stammer med verkligheten. Men det
iir forst under senaste tid som idderna mer all-
mdnt diskuterats om att stora vaxtatare lAngt f<ire
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Fig. 1. Historiska srudier, friimst pollenanalyser, visar stt boken under dtminstone de senaste od drmiljonerna mes-

tadels varit inskriinkt till Syd- och Sydosteuropas bergstrakter. Organismerna har fdtt anpassa sig efter de fdrhdllan-
den som rdn diir. Abruzzerna, Italien. Foto: Ulf Giirdenfors.

kring bergknallar med tunt jordlager (Ahl6n
muntl.). Mflnga vaxter och sm6kryp anpassades
under sin utveckling till att leva i dessa halvoppna
skogsmiljcier.

Huruvida namnda stora vAxtatare, s.k. mega-
herbivorer, ocksd fanns i de svenska skogarna
under pleistocens (1,65 miljoner till ca 10 000 fore
nutid) interglacialer vet vi inget om med saker-
het. Det har niimligen inte gjorts ett enda diigg-
djursfynd fr6n kvartAra mellanistider i Sverige (J.
Ekstrcim och R. Liljegren muntl.) - eventuella
liimningar har effektivt sopats bort av efterfoljan-
de ismassor (det iir dock inte uteslutet att sedana
fynd kan komma att gdras i t.ex. sprickor i berg-
grunden). FrAn senaste istidens (Weichsel) inter-
stadialer finns ett 20-tal fynd av mammut frAn
Skine upp till mellersta Norrland (Berglund,
HAkansson & Lagerlund 1976). NAgot av de fynd
av myskoxe som gjorts i Sverige kan eventuellt
iiven hdrstamma frdn Weichsel (Borgen 1979).
FrAn Danmark finns diiremot n6gra iildre fynd av
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kronhjort och vildhiist och frin Eem-interglacia-
len (ca. 130 000 - 110 000 6r fore nutid) finns en
rad fynd av bl a dovhjort, kronhjort, stiippvisent
och skogselefant (Aaris-Sdrensen 1988, Aaris-
Scirensen, Strand Petersen & Tauber 1990). Det
iir dock inte sjiilvklart att dessa djur samtidigt
mAste ha funnits i Sydsverige eftersom vArt land
kan ha varit isolerat genom mellanliggande hav,
hiirom finns emellertid fdga kunskap (Nilsson
1e83).

Hur det lin fdrholl sig med den tidiga niirvaron
av stcirre vaxtatare s6 iir det iind6 rimligt att anta
att atminstone delar av den fauna och flora vi
idag har i Sydsveriges lovskogsbiom iir utveckla-
de i och anpassade till.ett landskap med piverkan
av megaherbivorer. Aven om dessa organismer
inte skulle ha funnits hos oss tidigare sA fick de en
mOjlighet att kolonisera Sverige allteftersom
miinniskan med eld, yxa, betande tamboskap och
senare 6rder oppnade det efteristida landskapet.

A andra sidan finns det alltjiimt en rad skogsle-
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vande arter som kraver helt slutna skogar utan
niimnviirda yttre st6rningar for att trivas. Vi har
haft en kiinsla av att det f<ireligger en skillnad i
preferens av skogstyp beroende pA vilket triidslag
som organismerna ar anpassade att leva med.
Arter adapterade till bok tycks foredra slutna
skogar medan de som iir adapterade till ek nor-
malt tycks fdredra oppnare, torra skogshabitat.

Oppet

TM

Skalbaggar i tidelldvs kog

F<ir att testa dessa erfarenhetsmiissiga intryck
valde vi att titta ndrmare pA de skalbaggsarter
som iir upptagna i kategorierna 0, 1 och 2 pA sven-
ska listan civer hotade evertebrater (enligt
Andersson et al. 1987). Eftersom det rimligtvis
kan foreligga en skillnad i generella preferenser
mellan skalbaggar som lever i t ex nemorala lciv-
skogar och i h6gboreala barrskogar sA valde vi att

Slutet Indif- Ej klassi-
ferent ficerade

EK

Quercus

Bok
Fagus

Bok eller ek
Fagus or Quercus
Lind
Tilia

Bjcirk
Betula

Alml-1--0-l
Ulmus

Al -11--0-1
Alnus

Ask-11--0-1
Fraxinus

Asp0-11 -1
Populus
Ronnl-l--0-1
S. aucuparia

Tall 6-6-1--12t-10
Pinus

Granl-1--0-l-2
Picea

Tallelgran 2 - 1 - 3 - - 0 3
Pinus or Picea

Diverse142-117-41510-9238
Various

Summa6751982221 19333122132
Total

Tab. l. Hotade arter (hotkategori 0, 1 och 2) av skogslevande skalbaggar i G<italand, uppdelade efter preferens for
skogens grad av oppenhet och fuktighet, samt tradslagspreferens. Fuktighet klassificeras som: (T) torrt, (M) Medel-
fuktigt, (K) kdrrigt och (I) indifferent.

Beetles on Swedish red data list (category 0, I and 2) in Gotaland (nemoral and boreo-nemoral zone in Sout-
hern Sweden) classified according to preferences for degree of openness and dampness, and for tree species.
Oppet : open , Slutet = dense, Ej klassificerade = not classified. Degree of dampness is classified according
to: (T) dry, (M) intermediate, (K) marshy, and (I) indifferent.

KI'TMKI>TI

-634 12326

11

3l

22

Salix
Salu

I



Ulf Giirdenfors & Rickard Baranowski

Hotkategori

012>.
Exponerade trdd 12 27 43 82
Exposed trees

Sluten skog 1 19 13 33
Dense forest
Indifferentl'7715
Indifferent

Ejklassificerade I 1 0 2
Not classified

Summa 15 54 63 132

Tab. 2. Hotade arter av skogslevande skalbaggar i

Gdtaland uppdelade pA hotkategori resp preferens fdr
tred som star dppet eller i slutna bestflnd.

Threatened (according to red data list) forest-dwelling
beetles in Gdtaland categorized according to threat
category (hotkategori) and preference for degree of
openness.

begriinsa testen till arter i G6taland, vilket bety-
der att vi tittar pi nemorala och boreonemorala
arter. Med skogslevande skalbaggar menar vi
s6viil strikt triidlevande arter, inklusive sedana
som ar bundna till triidsvamp, trAdlevande myror
eller hAlbyggande f6glar (de allra flesta av de
klassificerade arterna), som sedana som lever pa
buskar och 6rter som uteslutande fdrekommer i
skogar (ett fatal inom kategorin hotade). Vi klas-
sificerade arterna i kategorier efter preferens fdr
trAdslag, grad av cippenhet samt fuktighet. Hiirvid
nyttjade vi information i tillganglg litteratur (i
forsta hand Palm 1959 och Ehnstrdm & Walddn
1986) samt egna erfarenheter av arterna.

Som en jiimforelse med en annan organism-
grupp tittade vi ocks6 pA motsvarande arter av

Hot- Sluten skog
kategori
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landlevande sniickor. Dessa 2ir inte bundna till
enskilda triidslag men har iindA specifika krav pA
habitatet.

Resultat

Mer iin 60 "/" (82 av 132 klassificerade) av de
hotade skogslevande skalbaggarna i Gotaland
foredrar dppet stlende triid framfor slutna sko-
gar, en fjiirdedel f<iredrar slutna skogar och en
knapp tiondel har ingen preferens hiirvidlag
(Tab. 1). Dessa siffror 5r i samklang med de som
Nilsson & Ericson (i tryck) presenterar fdr ved-
skalbaggar generellt i hela landet. En granskning
av triidslagspreferenser avsldjar att mer iin tvfl
tredjedelar av de hotade bokskalbaggarna lever i
slutna skogar och endast ca en fjiirdedel vill ha
oppet st6ende triid. Av de som inte iir bundna till
bok foredrar mer iin tvi tredjedelar (76 av 110)
6ppna skogar, en sjattedel (18 av 110) slutna
medan ungefor en tiondel (12 av 110) lir indiffe-
renta for cippenhetsgrad. Mest slAende Ar forhil-
landet fcir ekskalbaggarna, av vilka over 90 %
fciredrar 6ppet stdende triid.

Av de arter som redan fcirsvunnit ur vAr fauna
(dvs i "entomologisk tid"; kategori 0) hade den
helt civerviigande delen preferens fcir 6ppet stien-
de triid (Tab.2). Endast Rhysodes sulcatus vet vl
med sakerhet friredrog slutna skogar (Palm
1959). Ocks6 inom hotkategorierna 1 och 2 Ar
antalet arter som lever pfl oppet stAende trlid fler
iin de som vill ha sluten skog (vilket fciljer av att
antalet hotade arter i rippna skogar tir fler). Om
man driremot tittar pa den relativa fordelningen
av arter i olika hotkategorier inom resp. skogstyp
f<irAndras mdnstret: Av de skalbaggar som vi
klassificerat som prefererande cippet stiende triid

Indifferent

K
1

1

Tab. 3. Hotade arter av strikt skogslevande sniickor i Gotaland, uppdelade efter hotkategori resp preferens for sko-
gens grad av rippenhet och fuktighet. Hotade arter med preferens for 6ppen skog saknas. Fuktighetsgrad forkortas
som i Tab. 1.

Threatened (according to red data list), strictly forestdwelling land snails in Gotaland categorized according to threat
category (hotkategori) and preference for degree of openness (none of the species prefer open forests). Degree of
dampness is abbreviated according to Tab. 1.
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tillhcir ca 33 % hotkategori 1 (akut hotade) och ca
52 o/" hotkategori 2 (sArbara), medan motsvaran-
de siffror fcir de arter som prefererar slutna sko-
gar iir 58 respektive 39 o/o (G-test av kolumnerna
0, 1 och 2 samt raderna "exponerade triid" och
"sluten skog" i Tab.2 ger G=7.49, p<0.025, dvs
skillnaden i fcirdelning iir statistiskt signifikant).
Om man inte tar med de redan fdrsvunna arterna
i berAkningen blir skillnaderna lite mindre: 39
resp. 61 % i <ippna och 59 resp. 41 o/o i slutna sko-
gar (G-test av kolumnerna 1 och 2 ger G=3.77,
p=0.06, dvs skillnaden iir inte helt statistiskt
siikerstiilld). Det indikerar att av de hotade
skogsskalbaggarna iir numera de som ar anpassa-
de till slutna skogar i genomsnitt mer illa ute an
de som lever i tippnare skogar.

Skogslevande landsniickor dr inte bundna till
enskilda triidslag och kan diirfcir inte klassificeras
pa ett motsvarande siitt som skalbaggarna i Tab.
1.. Dtiremot har sniickorna ofta klara krav pi 6vri-
ga habitatparametrar. En indelning av de av
Gdtalands hotade, strikt skogslevande, lands-
niickor efter preferenser fcir <ippenhets- och fuk-
tighetsgrad (Tab. 3) visar att mer iin tvA tredjede-
lar av arterna lever i slutna skogar, ca en tredjedel
har ingen klar preferens och ingen art fciredrar
<ippna skogar (Tab. 3). Mojligen skulle stcirre
grynsnticka (Vertigo moulinsiana) kunnat fciras
till kategorin Oppna, bl6ta skogar eftersom den
pA sin enda kiinda lokal i Sverige lever i ett cippet
kiirr i en alskog (Giirdenfors et al. 1988). I andra
delar av sitt utbredningsomride fcirekommer den
dock iiven i helt <ippna kalkktirr (Ehnstrcim &
Wald6n 1986) och kan diirfdr inte anses kriiva
triidbevuxna habitat.

Diskussion

Det iir uppenbart att mAnga skogsorganismer iir
anpassade till att leva i anslutning till trad som
st6r m el m oppet och ljusexponerat. Om sedana
f6rhAllanden ritt i Sverige fdre nuvarande efteris-
tid vet vi foga, men det spelar mindre roll fdr
resonemanget.

De arter som kriiver <ippet stAende trAd finns i
dag dels i naturliga vindfiillsluckor och i triidens
Oversta delar i naturskogsomrAden, dels i utprii-
glade kulturbiotoper som lOvangar, hagmarker,
all6er, kyrkogArdar och parker. Under Arhundra-
den dA skogsbete var utbrett i utmarksskogar var
m6nga arter i denna kategori sannolikt gynnade.
Anpassning till mer oppet stAende trtid finns
ocksi inom en rad andra grupper, slsom minga
ktirlvhxter (Andersson & Appelqvist 1990), lavar

Skalbaggar i iidelldvskog

(G. Thor muntl.), mossor, svampar, klokrypare,
fjiirilar och steklar. Huruvida det som hos skal-
baggar och sniickor finns en motsvarande uppdel-
ning i trtidslagspreferens ocksA hos dessa grupper
har vi inte narmare undersiikt, men det fcirefaller
rimligt. Till grupper som ddremot i hcig utstrdck-
ning fciredrar slutna bestind hdr, frirutom mAnga
vedskalbaggar, friimst mollusker och mAngfoting-
ar. Generellt giller att organismer som lever i fcir-
nalagret (ofta kiinsliga fcir uttorkning och omr0r-
ning i form av t ex tramp) prefererar slutna sko-
gar medan organismer som Ar knutna till <irter
oftare fciredrar dppna skogar. Bland organism-
grupper som iir knutna till sjiilva triiden (och
deras svampar, etc) finns sAviil arter som prefere-
rar <ippna skogar, som arter som vill ha slutna
skogar.

Av Tab. 1 och 3 framgAr att de arter som fcire-
drar gliintor och <ippet stiende triid ocksA tycks
preferera torra skogar medan de som ftiredrar
slutna skogar i stcirre utstriickning vill ha relativt
fuktiga skogar. Denna koppling iir sannolikt del-
vis en spegling av att Oppnare skogar p g a solin-
strAlningen liittare torkar ut. Vidare viixer t ex ek
i snitt pe torrare marker iin vad bok gdr, vilket
betyder att val av fuktighet delvis dr en direkt
foljd av trddslagspreferens. Men uppenbart finns
en primlir adaptation hos mAnga vedskalbaggar
till torrare och varmare habitat. Hos triidslag som
kan vdxa sAviil torrt som fuktigt (t ex skogslind, al
och ask) sA f<iredrar etminstone de hotade skal-
baggarna sAdana triid som star torrt och solexpo-
nerat. Det lir mcijligt att menga torrskogsiilskande
arter ar att betrakta som viirmerelikter (f<ir att
klarliigga detta kriivs en jiimfcirelse med levnads-
sattet hos samma arter inom varmare delar av
arternas utbredningsomrAden) men f<ir det fort-
satta resonemanget spelar det ingen avgcirande
roll om sA Zir fallet eller ej.

Anpassningens uppkomst

Niir vi skall tolka organismers anpassning till
olika biotoper och omviirldsfaktorer mAste vi inse
att Europas (och ovriga v2irldens) skogar inte all-
tid sett ut som de gcir idag. Skogarna och de dliri
ingiende vhxtsamhAllena har haft skiftande sam-
mansdttning under de senaste Armiljonerna. Det
har funnits en rik fauna av stora vaxtatare som pA

minga hAll drastiskt har piverkat de mindre
organismernas levnadsforhAllanden. De arter
som befolkar nutidens skogar har utvecklats i
dessa forg6ngna, dynamiska milj6er.

Organismer som ar anpassade till slutna bok-
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skogar har sannolikt till stor del evolverat i Syd-
europa eftersom bok praktiskt taget saknades hos
oss under pleistocen (Huntley & Birks 1983, Nils-
son 1983). Fagushade i Europa dA sina huvudsak-
liga frirekomster i bergsomraden i Jugoslavien,
Bulgarien, Italien, sddra Karpaterna och eventu-
ellt i s6dra Frankrike. Liingre norrut finns det
fynd av lAga bokpollenvlirden pA brittiska 6arna
frAn Holsteininterglacialen (ca 240 000 Ar sedan)
men inget dlrefter (Huntley & Birks 1983).

Detta innebAr ocksA att bokskogar under
atminstone pleistocen, kanske dven under delar
av tertiAr, har vuxit under andra htijdf<irhAllan-
den iin ekdominerade Sdellovskogar som i stdrre
utstriickning har vuxit i lAglandet (Huntley &
Birks i983). Hdjdskillnaderna kan ha inverkat pA
mlingden storre vaxtatare som funnits i skogarna
och diirmed indirekt pA graden av cippenhet.

Adaptationer hos organismer till olika grad av
tippenhet i bok- resp. ekskogar (eller med andra
triidslag) kan ocksA ha initierats av att en sluten
bokskog (under sommartid) iir mycket mdrkare
iin en sluten ekskog. Bokskogsorganismer mAste
diirfcir tAla mer skugga och liigre temperatur an
ekskogsorganismer, medan de senare kan ha stcir-
re krav pA h0ga temperaturer. Stcirre ljusmiingd i
ekskogarna innebAr ocksA ett bdttre utvecklat
fZiltskikt som lockar till sig fler vaxtatare. Detta
blir en sjdlvfcirstiirkande process. Vidare klarar
ek, i motsats till bok, att vexa pe torra bergknallar
och andra omr6den med tunt jordlager, dvs pA
marker diir naturliga luckor i skogen existerar
oavsett vextetares nlirvaro. Det borde ha varit
naturligt fcir viixtiitare att beta i sAdana gliintor
med resultat att skogarna oppnades iinnu mer.
OcksA det blir en sjAlvfdrstlirkande process. Viix-
ter, evertebrater, grod- och kriildjur och f6glar fAr
helt enkelt anpassa sig diirefter.

MAhiinda kan graden av brandbeniigenhet
ocksA vara kopplad till problematiken. Oppna
skogar med torrt griis antiinds liittare iin fuktiga
skogar med ett sparsamt fiiltskikt. Skogsbriinder
bidrar temporArt till att hAlla skogarna <ippna och
ytterligare cika attraktiviteten fdr betande djur.
Mycket talar fcir att briinder varit vanliga i
Atminstone Sydostsveriges ekskogar och bland-
skogar med ekinslag (O. Zackrisson muntl.). Om
sA iir fallet borde man vdnta sig att finna en del
brandgynnade arter i de <ippna ekskogarna men
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fA eller inga i de slutna bokskogarna. De brand-
gynnade skalbaggsarter som finns i Gritaland och
anges som hotade av Andersson et al. (1987) iir
huvudsakligen knutna till bjiirk och barrtriid
(Lundberg 1984). Ingen s6dan art fcirekommer pA
ek eller bok. Detta indikerar att de brandgynnade
arterna har ett borealt ursprung och att branden
under gingna tider spelat en avsevart stcirre roll i
boreala dn i nemorala skogar. Om vi emellertid
iiven inkluderar brandgynnade skalbaggar utan-
frir nuvarande hotlista, si finner vi, frirutom ytter-
ligare ett stort antal bjdrk- och barrtrfldslevande
(boreala) arter, tva (Lyctus linearis och Lymexy-
lon navale) som lever pA ek i <ippna liigen men
fortfarande ingen pfl bok. Det iir inte otiinkbart
att det tidigare funnits fler arter som var bundna
till brandskadade ekar men att dessa dcitt ut
under de senaste tre Arhundradenas hArda explo-
atering av eken da d6d, brandbeniigen ekved
forekommit i mindre kvantiteter i kombination
med en allt effektivare brandbekiimpning. Det iir
ocksi mcijligt att arter som anpassats till brand-
skadade triid i Mellan- och Sydeuropas ekskogar
ej lyckades ta sig till Sverige niir eken kolonisera-
de vArt land efter istident det vore vart att under-
scika trAdslagspreferenser for brandfciljande ved-
skalbaggar ute i Europa.

Vi har bara tittat pa de skalbaggar och sniickor
som finns eller har funnits i skogar i Gotaland,
dvs huvudsakligen lcivskogsarter. Man kan iindA
inte lata bli att sttilla sig frAgan om det iir vanligt
att organismer iir anpassade till oppna skogar
ocksA i de boreala barrskogarna. VAr kiinnedom
om ddggdjursfaunan i nordliga barrskogar under
de kvartiira mellanistiderna lir mycket dAlig.
MAhiinda kunde mammut, bredpannad iilg
och/eller ren finnas hAr, men dess pAverkan pA
skogarna var rimligtvis mindre iin den som Astad-
koms av den diversa fauna av stora diiggdjur som
fanns inom den nemorala zonen. SA om viixtiitan-
de stdrre diiggdjur iir en fcirutsAttning f6r upp-
komsten av 6ppna skogar sA borde organismer
som prefererar cippna bestAnd vara proportionellt
fiirre i Norrland dn i Gotaland. A andra sidan har
Aterkommande naturliga briinder spelat en avgd-
rande roll fcir de norrlAndska skogarnas utform-
ning fcire miinniskans aktiva brandbegriinsning
(Zackrisson 1977, Lundberg 1991). Det iir diirfcir
mrijligt att elden i stor utstrackning spelat mot-

Fig. 2. I foma Europas ekdominerade skogar skapade sannolikt sloro viixliitarc gott om gliintor med solexponerade
triid. Mdnga av de organismer som utvecklades under dessa fdrhdllanden gynnades av att miinniskan med eld, yxa,
kreatur etc dppnade de elteristida skogarna. Torsebro, Skdne. Foto: Ulf Ciirdenfors.
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svarande roll i de boreala skogarna som de stora
vaxtatarna glort i de nemorala skogarna. Diirtill
finns ocksA i de boreala skogarna en naturlig triid-
slagsuppdelning, ddr tall och vArtbjdrk klarar att
viixa pi tunt jordlager medan gran vill ha biittre
fdrutsiittningar. Detta stammer ocksA viil med
vAra erfarenheter av de boreala skogarnas skal-
baggsfauna. De som f0ljer gran fdredrar slutna,
ofta fuktiga bestAnd medan de som foljer tall eller
vArtbjcirk garna utvecklas i solexponerade solitiir-
triid pA torra marker.

Hotade arter i olika skogstyper

En friga som dr intressant ur naturvArdssynpunkt
i dagar dA resurser m{ste prioriteras iir: Vilka
organismer er mest hotade (dvs har svlrast att
hitta lamptga habitat) - de som 2ir anpassade till
slutna urskogar eller de som behriver cippet stAen-
de triid? Om vi bcirjar med de skalbaggar som vi
vet redan Ar utrotade si levde nAstan alla i cippna
skogshabitat (Tab. 2). Detta kan dock vara en
chimiir i ett lAngre historiskt perspektiv, eftersom
vi inte har n6gon substantiell kunskap om insek-
ter i Sverige fdre slutet av 1700-talet. Det ar tro-
ligt att innan miinniskan genom skogsbete, svedj-
ning och liknande aktiviteter kraftigt cippnade
vAra sydsvenska efteristidsskogar sA dominerade
trots allt de slutna skogarnas fauna och flora.
Miinniskans aktiviteter ledde rimligtvis till att

Ent. Tidskr. ll3 (1992)

minga av de arter som iir anpassade till slutna
skogar fick det sv6rt och att en del iiven b6r ha
helt utrotats, men om detta vet vi praktiskt taget
inget. De arter som entomologerna hann doku-
mentera innan de frirsvann (hotkategori 0) till-
hcirde niista fas i den miinskliga omdaningen av
landskapet, niimligen de kulturskapade rippen-
skogarna (huvudsakligen triidbevuxna indgor).
FrAn mitten av 1800-talet och framAt har andelen
triidbevuxna naturbetesmarker och skogar med
<ippet stiende trdd kontinuerligt minskat. Infri-
randet av konstgddning och dArmed vallodling av
foder samt permanenta Akrar ledde till upphciran-
de av skogsbete, lcivdngsbruk och svedjning av
skogsmark. Diirmed frirsvann ocksA mAnga stdrre
solitertrad.

I hotkategorierna 1 och 2 (akut utrotningshota-
de resp. sArbara arter) iir i absoluta tal rippen-
skogsarterna flest men proportionellt sett dr i dag
de slutna skogarnas skalbaggsfauna mer hotad
(Tab. 2). Det tyder pA att vi nu iir pA viig in i en
tredje utrotningsfas genom utplAning av de sista
slutna bokdominerade iidellcivskogarna med kon-
tinuitet. Dliremot finner fortfarande m6nga av de
dterstAende dppenskogsarterna en tillflyktsort i
och pA gamla solitdrtriid pA Akerholmar, vid gAr-
dar, i allder och i parker liksom i flera av de st<ir-
re, varierade ekbestAnden som trots allt finns i
Blekinge, dstra SmAland. Ostergcitland och
Miilardalen.

Fig.-3. Kniipparna frdn viinster Denticollis rubens och Ischnodes sanguiaicollis liksom brunbaggen Melandrya
barbata iir exempel pd vedskalbaggar som lever i slutna bokskogar. Fito: Rune Axelsson
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Fig. 4. Ldnghorningarna frdn viinster Cemmbyx cerdo (stora ekbocken) och Xylouechus antilope tir exempel pd
vedskalbaggar som lever i mer eller mindre dppet stdende ekar. Foto: Rune Axelsson.

All erfarenhet tyder pe att triidens Alder
(dimension) samt biotopens skogskontinuitet dr
nyckelord f<ir mAnga vedorganismer, oberoende
av om de friredrar solitera tr2id eller slutna
bestAnd. SmAkryp som lever i mulm (tramull) i
ihAliga triid, eller som er associerade med vissa
svampar, liksom epifyter som vaxer p6 triid finner
endast liimpliga livsbetingelser i och pA riktigt
gamla triid. I dagens skogsbruk avverkas triiden
innan de uppnAtt tillrackligt h6g ilder. En hel del
arter, speciellt i de slutna skogarna, iir ddrtill san-
nolikt svArspridda och kriiver tillgAng till l2impliga
habitat och substrat fcir att kunna fortleva i en
region. Praktiskt taget alla Sydsveriges bokskogar
iir resultatet av sentida igenviixning, eller i vissa
fall planteringar, av 6krar, iingar eller gamla
utmarker med en helt annan vegetationshistoria
(Emanuelsson et al. 1985). Dessa nya skogar
skcits rationellt - d<ida trad och vindfiillen tas bort
och de viixande triiden awerkas lAngt fore sin
maximala Alder. Slutna bokdominerade skogar
med lAng skogskontinuitet och Aldre triid finner
man i dag endast i smi bestflnd i SkAne (friimst
Lindercids- och SdderAsen), Blekinge och ett fetal
lokaler i s<idra och syddstra SmAland pA platser
diir bondens aktiviteter av speciella skiil har fdr-
hindrats eller fcirsvArats. Det iir friimst frAga om
(1) raviner och branter (2) tatblockig terriing och

(3) vissa herrgirdsskogar. Solitiira trAd (ekar m
fl) i hagmarker, pA Akerholmar och i all6er kan
diremot ofta ha en lAng kontinuitet diir dagens
triidbjiissar Ar direkta efterfoljare till tidigare
trddgenerationer. Det iir diirfcir inte alldeles fdr-
vAnande att det iir de slutna bokskogarnas orga-
nismer som forefaller att vara vdrst ansatta i dag.

Skogarnas eventuella skiitsel

Det Ar viktigt att nu vunnen kunskap om att
mAnga organismer lir anpassade till och kriiver
oppet stAende triid fcir att Overleva inte misstol-
kas sA att man slutar att verna om och skydda de
sista urskogsresterna. Trots att de slutna, niirings-
rika och ofta fuktiga skogarnas fauna Ar den pro-
portionellt mest hotade sA iir andelen naturskyd-
dad skog i kategorin mycket liten. Merparten av
den skyddade iidellovskogen ligger i dag vid bio-
mets nordgrAns, dAr slutna bokskogar dverhuvud
taget inte existerar. VAstmanlands liin iir det l5n
som har stcirst areal skyddad ddellcivskog i landet
(Terstad 1990). DZirtill domineras generellt natur-
reservat och nationalparker i Sverige av nerings-
fattiga omrAden. Arealen gammal bokskog pA
fuktig och niiringsrik mark som dr naturskyddad i
Sverige iir synnerligen liten. Tyviirr tycks Statens
NaturvArdsverk heller inte under den nArmaste

9



Ulf Gdrdenfors & Rickard Baranowski

tioirsperioden ha nAgra ambitioner att satsa pa
reservatbildning eller annat skydd fcir skogen
inom den scidra l<ivskogsregionen. Denna skeva
syn pA landets ldvskogar speglas ocksA i den av
naturvArdsverket nyligen utgivna boken Ldvsko-
gens naturvarden (Osterberg m fl 1991); de ldv-
skogsbiotoper som skildras i detalj ryms under de
fyra rubrikerna: fjallbj<irkskog, lcivskogsbiilten
inom skiirgirdsomriden, sumpskogar samt lund-
artad natur i Mdlardalen.

Vad betriiffar skdtseln av gamla ek- och andra
icke bokdominerade Sdellcivskogar som undkom-
mit genomgripande mdnskliga aktiviteter sA lir
det ntistan alltid sklil att lata ocksA dem, trots det
ovan sagda, fi fortsiitta att utvecklas fritt. Sidana
skogar ar fataliga men existerar siirskilt i Gijta-
lands <istra kustband och i Miilardalen. Dessa
hyser faktiskt en stor del av de arter som prefere-
rar solexponerade triid. De uppvisar niimligen i
regel en stor variation i habitat diir de vArme- och
ljusAlskande arterna finner platser i naturliga
vindfdllsluckor, i strandkanter och i de stdrsta trii-
dens toppar. Att i dessa skogar ge sig in med aktiv
r<ijning skulle vAlla mer skada an nytta.

Diiremot tyder vAra resultat entydigt pe att i
igenviixande habitat, typ tidigare hagmarker och
lciv5ngar (dvs gamla in2igomarker), gynnas fau-
nan och floran av att man <ikar ljusinsliippet kring
de iildre trdden. Fcir dessa arter ar ett mosaik-
landskap med olika sm6habitat - omvtixlande
stora frist6ende soltartred, smflskog, buskage,
gltintor, kirrdrAg, etc. - ofta gynnsamt; biotopdi-
versitet eller heterogenitet Ar hiir nyckelbegrepp.
Det Ar alltid farligt att stirra sig blind pA enstaka
parametrar, t ex niiringsviixt eller fOrekomst av
ratt sorts dcida triid, sAsom varande den allena
avgdrande faktorn fcir enskilda arters overlevnad.
Vi tror att det kommer att visa sig, allteftersom
olika arters autekologi studeras, att menga orga-
nismers krav pA omgivningen Zir komplexa. Ddr-
fcir lcinar det sig att skydda strirre omrAden som
innefattar olika typer av smAbiotoper, ocksA dAr
endast en mindre del utgrirs av naturskog.

I praktiken iir emellertid mAnga iidellcivskogs-
omrAden smA och i synnerhet dA tir det viktigt att
ha klart fcir sig att olika typer av skog med olika
slags vegetationshistoria hyser olika sorters smA-
kryp med skilda krav. Eventuell skcitsel mAste
utformas diirefter. Slutna och fuktiga bokdomine-
rade iidellovskogar skall helt liimnas till fri
utveckling medan marker med ett mer <ippet fcir-
flutet, i synnerhet ekbevuxna sAdana, bcir hAllas
6ppna; gallring, skogsbete, slAtter, l0vtiikt och
selektivt skottskogsbruk ?ir positivt i dessa senare
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skogar. PA alla typer av triidbiirande mark skall
man alltid hirt viirna om gamla triid och dcid ved.

Praktisk erfarenhet har emellertid visat att det
inte alltid er latt att utifrin endast skogens nuva-
rande struktur och vegetation avgcira om de orga-
nismer som lever diir vill ha skuggade eller solbe-
lysta tred. En inventering av vedinsektsfaunan
ger besked om detta och diirmed Sven om sko-
gens tidigare historia.

Jonas Ekstrcim, Ronnie Liljegren och Sven G.
Nilsson tackas frir vdrdefulla synpunkter pA tidi-
gare versioner av manuskriptet. Arbetet har
utfdrts med stdd av WWF.
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Myggornas meny avsliijar motmedel

Studium av myggors matvanor kan bland
annat hjelpa till att finna naturliga anti-
myggmedel. Det forklarar Helena
Andersson i sin doktorsavhandling vid
Uppsala universitet.

Att myggor suger blod iir ingen nyhet. Det iir
honorna som beh6ver blodet fcir att kunna bilda
2igg. Men fcir bAde hannar och honor iir socker i
form av blomnektar den viktigaste fcidan, den
som direkt pAverkar deras livsl?ingd.

Helena Andersson har i fem olika omrAden i
Sverige observerat myggor och f6ngat in dem fcir
artbestamning och laboratorieforsok. Siirskilt har
hon intresserat sig f<ir deras dygnsrytm, val av
nektarkiillor, beteende vid blombesciket samt hur
sockermAlen piverkar livsliingd och 2iggproduk-
tion.

Varje mygga intar sockerm6l en ging per dygn,
eller vid lAga temperaturer vartannat dygn.
Under den tid som iigganlagen utvecklas till fiirdi-
ga agg - upp till 30 dagar - behdver honorna kon-
tinuerlig sockertillfdrsel, annars avstannar aggut-
vecklingen. Mygghonorna kan ocksA inta uppre-
pade blodmAl, men loper dA varje gAng risk att bli
dodade.

Dygnsrytmen fcir nektarintagande visade sig
vara densamma som fdr blodsugande, det vill
siiga hcigst aktivitet vid skymningstid, i scidra och
mellersta Sverige.

Nektarsdkande stickmyggor finner blommorna
med hjiilp av luktsinnet. Fiiltobservationer och
laboratorieexperiment visade att myggorna f<ire-
drar vissa blommande vaxtarter framfcir andra.
Trots att myggorna - till skillnad frAn humlor och
bin - anses ospecialiserade i sitt blomval, fanns
det alltse vissa slags blommor, som inte utnyttja-
des alls. Det tycks ocksi som om myggorna gcir
ett klokt val; de, som hade tillgAng till attraktiva
blommor levde liingre iin de, som enbart hade till-
gAng till mindre attraktiva.

Vissa blommor utnyttjades aldrig, iiven om
myggorna inte hade tillg6ng till nAgot annat och i
praktiken svalt. Dessa blommor kan innehAlla
myggfrAnstdtande iimnen och Helena Andersson
tror att ytterligare studier av myggornas blomval
kan vara till hjalp fcir framstiillning av naturliga
myggmedel.

Kiilla: Pressmeddelande frln Uppsala universitet 1991-
1 1-28

Omslagsbilden
Dicerca moesta dr funnen frin Smiland till Norr-
botten. Utvecklingen sker i doda grenar och
stamdelar pi senvuxna tallar. Flest fynd pi hiill-
marker vid kusten och i skdrgirden. En del
inlandsfynd iir gjorda i gamla kdrskador och

brandljud pA solexponerade tallar. Nykldckta ex.
som pa bilden har en beldggning pi kroppen som
grir dem mycket svira att upptiicka pA en torr
tallgren. Foto: Rune Axelsson.
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