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Beetles dependent on wood, bark and associated fungi (here called 'wood beetles') were
searched for in about 60 ha natural forest remaining on the 350 ha island Marsholm in Lake
Mijckeln, province of Smflland in southem Sweden. The island is now dominated by spruce,
but until about 120 years ago the island was covered by deciduous trees. About 300 years
ago oak and beech dominated, but later birch prevailed due to influence of man. The present
natural forest is dominated by oak, birch and spruce, but aspen and alder are also common.
Until now 302 species of wood beetles (45 only collected in window traps) have been found

in the natural forests of Marsholm. Of these, 24% is dependent on deciduous trees, 22Vo on
coniferous trees, while the remaining can live in both deciduous and coniferous trees. Number
of wood beetle species in relation to the size of the studied area is higher than in old-growth
taiga and similar to that in Swedish temperate deciduous forests. Among 90 rare species
listed in this paper, 387o is dependent on deciduous trees. We found 38 species on the Swe-
dish red list, and among these 53% is dependent on deciduous trees, while only 87o is dependent
on conifers. This dominance of rare and threatened species dependent on deciduous trees is
probably due to long-term, continuous supply of large, dead deciduous trees and on the contrary
a short history for spnrce on the island. There are few very large, hollow southern deciduous
trees on the island, and a lack of species dependent on such trees. On the other hand, beetles
dependent on dead trees and wood fungi are well represented. We discuss the cause of this
and different kinds of forest continuity.
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Vi ger fyndomstiindigheter fiir 90 siillsyntare ar-
ter och diskuterar orsaker till den stora artrike-
domen. Har artema civerlevt som relikter pA loka-
len, eller har de koloniserat i sen tid? Vilken typ
av skogskontinuitet tir olika grupper av skalbag-
gar beroende av?

Omrfrdesbeskrivning
Undersiikningen omfattar delar av den ca 350 ha
stora 6n Marsholm i sj0n Miickeln. Stcirre delen
av tin domineras nu av skdtta granskogar, men ca
30 ha liingst i S och ungefer lika stor yta liingst i
N utgtirs av gammal, sjiilvfiiryngrad blandskog.
Den domineras av bjiirk, ek och gran, med inslag

Inledning
Bland hotade arter i Norden utgdr insekter en do-
minerande grupp. Forskningen niir det giiller ho-
tade arter har emellertid niistan helt koncentrerats
pA fAglar, dAggdjur och kiirlviixter. Det finns diir-
fiir ett stort behov av att understika miljtikrav etc
ftir hotade arter i andra organismgrupper. Vi har
de senaste lren arbetat med sAdana frigor niir det
giiller de drygt 1000 arter skalbaggar i Sverige som

dr beroende av bark och ddd ved eller de svampar
som lever pi dessa substrat (termen vedlevande
anviinds nedan fcir dessa arter).

Hiir redovisar vi en inventering av en urskogs-
artad blandskog i scidra SmAland som visar pA en

mycket stor artrikedom av vedlevande skalbaggar.
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Fig. I . Naturskogen pd Marsholm dr en blondskog dominerad av ek, gran och bjdrk. Spridda stdrre ekar med
ddda grenar pd nedre delen av stammen visar pd en tidigare glesare skog. Foto: Sven Nilsson.

The natural forest on Marsholm is dominated by oak, spruce and birch.

av tall, asp, klibbal, rdnn samt friimst i norr av lind
och enstaka andra sydliga liivtriid. Mdngden diida
trdd iir stor, slirskilt i scider diir tiver 20 Vo av basal-
ytan av stlende stammar utgdrs av dcida tr[d,
friimst bjiirk (fcir en kvantitativ beskrivning, se
'natural forest' i Nilsson 1979). Boniteten i bland-
skogen iir mycket hcig, troligen p.g.a. inflytande
frlln grcinsten i berggrunden och ett rcirligt grund-
vatten. Flera granar med en Alder av ca 125 Lr har
en briisthd,jdsdiameter pe ca en meter och en htijd
pl niirmare 40 m. Flera ekar har samma stam-
tjocklek, men den maximala Aldem som konstate-
rats pe avverknings-stubbar iir ca 170 lr och ihA-
liga jiitteekar saknas. Topografin iir flack ftirutom
en htijd llingst i norr. Sme skogskiirr och
iiversilningsklirr finns hdr och diir. Sjiin Mtickeln
silnktes ca 1.5 m pf, 1850-talet, men vattenstendet
iir inte reglerat. Den f.d. sjiibottnen, som riversviim-
mas vid hcigvatten, upptas av lcivdominerad bland-
skog som mot sjrin oftast kantas av en videbArd.
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Metoder
Inventeringen grundar sig bAde pA konventionella
metoder och pA sAdana som utvecklats genom er-
farenheter frAn inventering av vedinsekter i andra
omrAden i landet. MAnga arter iir svira att pAvisa,
bl.a. diirfcir att de endast lever en kort tid som
vuxna. Vi har anviint fdljande metoder vid inven-
tenngen:

Bland de konventionella metoderna iir sdllning
en av de viktigaste och kan utfiiras hela Aret om
viidret tillAter. Basta utbytet fls oftast p[ vlren och
h<isten dA de flesta arterna fcirekommer i fullbildat
stadium. Man slllar mulm och lcis ved i ihAliga,
levande triid, stubbar och lAgor, eller trtidsvampar,
fAgelbon i hfltrAd, mossa och bark pl gamla triid-
stammar, ftirna under rishdgar osv. PA Marsholm
har vi tagit nio sAllprover under mars och 19 sAll-
prover under augusti-oktober, frdmst 1987-88. Av
proven har 19 varit p[ ltivtriid, mest bjdrkhiig-
stubbar, Atta pl gran och ett pe tail.
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Slaghdvning har praktiserats nAgra dagar i juni
1987-88 di vegetationen var torr. F<ir ett gott re-
sultat erfordras att det finns ett nAgorlunda sam-
manhiingande skikt av griis eller annan ldgre ve-
getation i eller i direkt anslutning till det invente-
rade omrldet. Det var svlrt att hitta sldan vege-
tation pA scidra Marsholm. Temperaturen bcir vara
relativt h<ig och med en viss luftfuktighet. Diirfiir
iir ofta varma eftermiddagar och kviillar de mest
gynnsamma.

Bankning innebiir att man slAr pA eller skakar
dcida grenar eller blommande buskar och trad (dit
mlnga vedinsekter sciker sig) och fAngar upp de
nedramlade djuren med en sk slagskiirm, t ex ett
upp och nedviint paraply.

Lyse med ficklampa pl kviillen och natten un-
der sommaren hcir till de biista och skonsammaste
setten att uppspAra mlnga nattaktiva arter. Man
lyser i allmiinhet p[ drida triid, siirskilt pA bark-
l<isa stubbar och pA en del triidsvampar, men pl
stiillen diir djuren Ar letta att upptiicka mot ett ljust
eller sliitt underlag. Pi Marsholm har denna me-
tod endast anvents nAgra f[ ginger.

Bland metoder som bygger pA egna erfaren-
heter hcir framfrir allt sbkandet efter angrepp
(gnagspAr) av vedinsekter, bAde fiirska och gam-
la. MAnga arter iir svAra att finna med nlgon
av de ovanniimnda insamlingssiitten, men gir
att pAvisa med hjiilp av de ofta specifika an-
greppsbilderna. Sdrskilt giiller detta lAnghor-
ningar, praktbaggar, tregnagare och barkborrar.

)\ven handplockning av vedinsekter krtiver fiir-
kunskaper eftersom man mAste kiinna till hur de

olika arterna lever. Man letar aktivt pA alla typer
av dtjda och dciende stammar och grenar samt pt
triidsvampar. PA Marsholm har djur under sporu-
lerande tickor, friimst fncisktickor, efterscikts vid
ett l0-tal bescik vid varmt viider. Finns inga djur
utanpl stammarna kan man med hjAlp av en kniv
sdka dem under bark eller i ved. I denna under-
sdkning har det mest blivit en notering i an-
teckningsboken vilka arter vi ser och deras frek-
vens och triidslagsval. En del arter hittar man inuti
vissa triidsvampar. Eftersom de som fullvuxna i
allmiinhet Ar kortlivade pltr[ffar man vanligen lar-
ver som det giiller att kiinna igen. Ibland hittas lar-
ver som misstiinks tillhcira nAgon art som inte setts

tidigare i det aktuella omrAdet. Det kan dA lcina
sig att ta hem larver och fcirstjka fcida upp dem.
Aven puppor har tagits hem ftir kliickning.

Tre fdnsterftillor har varit uppsatta pl sddra

Fig.2. Fdnsterfdllan vid grov ddende gran pd sddro
Marsholm. Fdngsttrottens stdrsto diameter dr 40 cm.
Foto: Sven Nilsson.

One of three window-traps used in 1990-92 at a big
dying spruce.

Marsholm i direkt anslutning till en grov dtjende
gran med klibbtickor och en grov vindbruten
(1989) bjtirk l99O-92 samt vid en fiirsk vindfiilld
gran 1990, en fiirsk vindftilld ta[ l99l och en grov,
sedan ntgra Ar vindfiilld gran 1992. Fiilloma har
varit uppsatta frln mAnadsskiftet mars/april till
biirjan av oktober. Ingen av fiillorna har stltt sol-
exponerat, utan flertalet har stAtt i halvskugga.

Artemas triidslagsberoende har vi bedtjmt uti-
frAn litteraturen (t.ex. Saalas 1917, 1923, Lund-
blad 1950, Palm 1959) samt egna observationer.
Triidslag har konsekvent angivits vid undersdk-
ningarna p[ Marsholm. Insamlingen av artema har
vi bAda deltagit i, men artbestiimningarna har ut-
fcirts av en av oss (R.B.)

Ved s ka I ba g gar i ur s ko g sa rtad b I ands ko g
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Fig. 3. Grovo hdgstubbar och ldgor har troligenfunnits
kontinuerligt pd Marsholm sedan urtiden. Fdrekomsten
av grova bjdrkhdgstubbar, som pd bilden, hor sannolikt
varit avgdrande fdr att mdnga av urskogens kriivande
arter har lverlevt pd Morsholm. Foto: Sven Nilsson.

Big standing and lying dead trunks have probably been
present on Marsholm since the primaeval forest existed
here several hundred years ago.

Resultat
Artrikedom
Pfl stidra Marsholm har vi pAtriiffat 278 vedskal-
baggsarter (varav 58 endast i fcinsterfdllor), och
pe norra Marsholm l7l arter. Totalt er nu 302 ar-
ter vedskalbaggar (varav 45 endast i ftinsterfdllor)
konstaterade p[ tin, men det verkliga antalet er
siikerligen hdgre (t.ex. blev l7 nya arter funna pA

Marsholm 1992). Det finns fA andra noggrant in-
venterade urskogsartade omrAden att jtimfiira med.
I den ytterst viilinventerade Fiby "urskog", med
angrensande skyddsomrlde (totalt ca 60 ha skog)
har 353 vedskalbaggsarter patraffats 1937-48 (riik-
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nat frAn Lundblad 1950), och i det ca 60 ha stora
reservatet p[ Birtjiimsberget i Dalamadr ca22O
vedskalbaggsarter funna (Baranowski 1980). I
Pyhiin-Hiikki nationalpark i stidra Finland, som
ockse undersdkts med olika typer av f?illor, har man
funnit 180 arter vedskalbaggar inom 580 ha ur-
skog (riiknat frAn Bistrcim & Viiisiinen 1988). Inom
150-200 ha stora omriden med bokdominerad ur-
sprunglig lcivskog vid Maltesholm i SkAne
(Baranowski 1991) och Tromtci i Blekinge (Mark-
lund 1979, Baranowski & Nilsson ms) har 317
resp. 3 l2 arter vedskalbaggar hittats efter flerlriga,
noggranna inventeringar. PA Tromt<i har vi funnit
288 arter 1990-92 och ytterligare 24 arter har ti-
digare rapporterats av Marklund (1979), men ej
Aterfunnits av oss. Detta visar svArigheten att gdra
en fullstiindig artinventering av vedskalbaggs-
faunan. Det tir uppenbart att artrikedomen pA Mars-
holm, i fcirhAllande till omrAdets storlek, iir bland
de hdgsta kiinda i Norden. BAtforsomrAdet, vid ne-
dre Daldlven torde i sina mest ursprungliga par-
tier hysa ett hcigre artanial iin Marsholm, men inget
avsnitt av jilmfdrbar storlek iir inventerat. Som jiim-
fdrbara siffror kan ndmnas att inom Bltforsom-
rAdets ca 1000 ha skog iir ca 470 vedskalbaggsar-
ter kiinda (Palm 1942, Baranowski 1975, 1977,
1982), medan vi i MdckelnomrAdets naturskogar
som niistan iir lika stora hittills konstaterat4l9 arter
(opubl.). I ett ungefiir lika stort omrAde i Dege-
bergatrakten i cistra Sktne iir ca 450 vedskalbagg-
sarter funna (R. Baranowski, opubl.). Det iir up-
penbart att artrikedomen i hemiboreal blandskog
(Mtickeln och Bltfors) iir hiigre iin i boreal skog
och j?imfcirbar med den i tempererad lcivskog.

Sdllsynta och hotade arters substratval

Av alla vedskalbaggsarter vi petreffat pa Marsholm
dr 24?o beroende av lcivtrdd, 22Vo av barrtriid,
medan 54Vo kan leva bAde pl lciv- och barrtriid
(Tab. 1). Bland de 90 siillsynta arter som redovi-
sas nedan iir barrtriidsberoendet detsamma, men
38Vo av artema iir liivtriidsberoende. Ser vi enbart
pA de 38 arterna pA nya hotlistan (Ehnstrdm et al.
1993) som vi funnit p[ Marsholm 'dr hela 53Vo be-
roende av lcivtriid, medan endast 87o iir barrtriids-
beroende(se nedan). En betydligt htigre andel av
de siillsynta och siirskilt av de hotade arterna iir
sfledes ltivtriidsberoende jiimfrirt med de allmiinna
arterna.

Av de 90 siillsynta arter som vi funnit pi Mars-
holm (Tab. 2) har 30 arter petreffats p[ bjiirk eller
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Tab. l. Andel av vedskalbaggsarterno som helt rir
beroende av liiv- resp. barrtrdd av alla funna arter pd
Marsholm, sAilsynta arter samt orter pd hotlistan.

Proportion of the species of wood beetles that is
dependent on deciduous and coniferous trees among all
species, rare species and red list species on Marsholm.

Triidslagsberoende
Tree dependence

Alla Siillsynta Hotade
All Rare Threatened

Lrivtriid / Declduous 24Vo 38Vo 53Vo

Barrtriid / Conifers 22Vo 22Vo 87o

L6v- och barrtred 54Vo 4OVo 39%o

Declduous and conifers

Antal arter 302 90 38
No. of species

svampar pA bjiirk pA Marsholm (Tab. 2 & 3). Diir-
efter kommer gran med 24 arter, asp med 11, ek
med 9, klibbal med 5 etc. Som viintat utifrAn fiil-
lornas placering (se ovan) var de flesta siillsynta
arter som ocksA fAngades i fcinsterfiillorna fdr Ov-
rigt mest funna pA bjiirk och gran pA Marsholm.
Ser vi endast pA de 38 arter pe hotlistan som pa-
trAffats pA Marsholm blir ltjvtriidens, siirskilt bjiirk-
ens, dominans ennu mer pltaglig (Tab. 3). Aven
gran, asp och al iir viktiga triidstag frir de hotade
artema p[ Marsholm, medan endast 4 hotade ar-
ter lir funna pfl ek. TvA av dessa arter, fjiidewingen
Ptenidium turgidum och kortvingen Quedius
microps,6r beroende av grova lcivtriid och har Aven
pAfieffats pA andra triidslag lin ek. Den gulbandade
brunbaggen Orchesia fasciata, kao iiven utveck-
las i gran eller andra ltivtriid iin ek (Palm 1959).
Den mindre larvmcirdaren Calosoma inquisitor
iir vid Mrickeln endast funnen i ekdominerade
lcivskogar. Av civriga ovanliga arter som ej finns
pA hotlistan 2ir troligen endast praktbaggen
Chrysobothris affinis beroende av eken pA

Marsholm.
Bland de granberoende arterna finns endast tre

av arterna pl hotlistan: Triignagaren Anobium
thomsoni, mrigelbaggen Enicmus planipennis och
lflnghorningen Callidium coriaceum. NAgra hiin-
synskriivande arter, som vanligtvis fiirknippas med
gran, fuktbaggarna Atomaria sahlbergi och
Pteryngium crenatum samt trddsvampbaggen Cis
quadridens tycks iiven kunna leva pA ddda lciv-
tr5d. Vi har vid flera tillfiillen funnit dessa arter
pl klibbtickor p[ bj<irk och bok i Sydsverige. Av

Vedskalbaggar i urskogsartad blandskog

de siillsynta artema pA Marsholm, som ej finns pA

hotlistan, iir ftiljande l5 sannolikt beroende av
gran: kortvingama Leptusa norvegica och
Tac hy p o r us c o r p ul e nt us, mtigelbaggen C o r t ic aria
lat e r i t i a, triignagarna E r nob i us a n g us t i c o I I i s och
M icrob re g ma emar g i nata, svartbaggen Ne mozo rra
elongatum,glansbaggama Epuraea thoracica och
Epuraea oblonga, barkglansbaggen Rhizophagus
grandis, fuktbaggen Cryptophagus longitarsis,
v ivlarna H y I o bi us p i c e us och P i s s o de s gy I I e n ha I i
samt barkborrarra Dendroctonus micans, Xyle-
chinus pilosuJ och Dryocoetes hectographus.
Glansbaggen Epuraea deubeli har i Finland fiir-
utom pe gran ocksl pltrriffats pi al och asp (Muona
& Viramo 1986). Ingen av de hotade artema pa
Marsholm iir beroende av tall, och av rivriga siill-
synta arter Ar endast fuktbaggen Cryptophagus
dorsalis tallberoende.

Sammanfattningsvis kan kons0ateras att det stora
flertalet av de hotade och hiinsynskriivande artema
pA Marsholm har ett brett triidslagsval, men utveck-
las huvudsakligen i "trivialkivtrdd", friimst grova
stubbar och lAgor av bjcirk. Aven gran iir ett vik-
tigt triidslag ftir de siillsynta arterna.

Fynd av sdllsynta arter pd Marsholm
I Tab. 2 redovisar vi fyndomstdndigheterna fcir i
Sverige siillsynta arter, samt mindre allmdnna ar-
ter vars ftjrekomst i inre Gritaland iir anmiirknings-
viird. Eftersom naturskogen pA scidra Marsholm iir
skyddad i reservat sedan 1983, medan stora ingrepp
har skett i naturskogarna i norr i slutet av 1980-
talet, redovisar vi fdrekomsten i dessa tvA del-
omreden var fiir sig. Sridra och norra Marsholm
fOrkortas S och N. Fynden av artema p[ hotlistan
redovisas nedan mer detaljerat. Vi har hiir iiven
tagit med arter ftir vilka fynd i scidra SmAland iir
anmiirkningsviirda.

Calosoma inquisitor (L.). En siillsynt art, som i
t ex Danmark har minskat dramatiskt (Bangsholt
1983). I ex pl ek i S den 9.VI.88. Upptriidde
1987-88 rikligt i ekdominerad liivskog pl
grcinstenshcijder pA Mcickelsniis, Taxls och TAng-
arne vid Mdckelns ristra sida.

Ptenidium turgidum Th. Tiimligen s[llsynt. Sil-
lad i antal bAde i S och N vid flera tillfAllen, mest
frAn grova bjttrkhttgstubbar, men iiven frln grov
ihAlig lind.

Micridium halidaii (Matth.). En mycket siillsynt
art, som sillats frAn grova bjiirkhdgstubbar i S vid
tre tillfdllen 1987-88, med som mest 8 ex i ett prov.
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Tab. 2. Fynduppgifter fi)r i inre Gdtaland stillsynta arter
som pdtrriffats pd sddra (S) och norra (N) Marsholm.
Trridslagen som o.rternd pdtrdffats pd (exklusive

fdnsterfrillsfynden) fdrkortas som B-bji)rk, A-asp, E-
ek, L-lind, S-stilg, H-hassel, K-ki)rsbdr, G-gran och T-

tall. Hotkategorierna iir l-akut hotad,2-sdrbar, 3'
sA4synt och 4 -htinsynskrtivonde. Arternos nomenklatur

fdljer Lundberg ( I 986 ).

Records of rare species on southern (S) and northern
(N ) Marsholm with indications of tree species where they

have beenfound: B-Betula spp., A-Populus tremula, E-

Quercus spp., Al-Alnus glutinosa, L-Tilia cordata, S-

Salix caprea, H-Corylus avellana, K-Prunus avium, Ask'
F raxinus etcelsior, G-P icea abies and T- P i nus sylvest ris.
Red list categories are 1-endangered,2-vulnerable, 3'
rare and 4-care-demanding (Ehnstrdm, Gtirdenfors &
Lindeldw 1993). Taxonomy according to Lundberg
( 1986).

Art
Species

Hotkat. Delomr. Trfldslag

Cat. Part Tree

Lucanidae, ekoxbaggar

C e r uc hus c hry s ome I inus

Lycidae, riidvingebaggar

Dictyopte ra ni groruhro
Elateridae, kniippue
Horminius undulotus

Hypoganus inunctus
Ampedus cinnabarinus
Ampedus pomonae

Ampe du s sa n gui no I e n I us

Ampedus nigroJlavus
Ampedus /ristis
Eucnemidae, halvknippare
Hylis foveicollis
Xylophilus corticalis
Buprestidae, praktbaggar

Chrysobothris alfinis
Dermestidae, [ngrar
Globicorni s emorgi nala
G lo b ico r nis cort ica I i s

Anobiidae, tregnagare

E rno b i us angusl i c o I I i s

Anobium nitidum
Anobium rufipes
Anobium lhomsoni

M icrobregma emorgi nala

Ptilinus fuscus
Dorcdtoma rohusla
Trogositidae, miirkbaggar
Peltis grossa

Osloma fenuginea
Thymalus limbatus
Cleridae, brokbaggar

Nemozoma elongolum

Nitudulidae, glansbaggar

Epuraea neglecta

Epuraea deubeli
Epuroea lhoracica
Epuraea anguslula
Epuraea ohlongo

Epuraea adumbrata

Epuraea longiclavis
Rhizophagidae, barkglansbaggar

Rhizophagus grandis
Rhizophagus cribratus
Cucujidae, plattbaggar

Dendrophagus crenotus

Cryptophagidae, fuktbaggar
Pteryngium crenalum

C ry p top hagu s I on g i t arsi s

Cryptophagus confusus

Cryptophagus dorsalis
Atomario sahlhergi
Latridiidae, mtigelbaggar

Latridius hirtus
Enicmus planipennis
Cartodere conslricla
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B,G

.SA

4 S,N B,A,T,G
4SAt
2NB
- S,N B,T
4 S,N AI,B
4S,NB
-S,NG

4 S,N G,AI,A
2 S,N B,G,A,AI

4

4

s

s,N
s
s
s,N

4

4

N

s
S

S

N
S

S

S,N

S,N

S,N

L

G

G

A,B,AI,S
B

Carabidae, jordl6pare

Calosoma inquisitor
Ptil iidae, fjiidew i ngar

Ptenidium turgidum

Micridium halidaii
Ptinella limbota
Ptinella optera

Leiodidae, mycelbaggar

Agathidium mandibulare

Agathidium confusum

Agathidium nigrinum
Scydmaenidae, glattbaggar

Scydmoraphes minutus

Staphylinidae, kortvingar
Scaphisoma boreale

Ouedius microps

H apa la rea grac i I i corni s

Hapalarea pygmaea

Phloeonomus
punctipennis
Lordithon speciosus

Tachyporus corpulenlus

Oxypoda recondita

Oxypoda lucens

H a pl oglos sa morgi no I i s

Zyros lugens

Leplusa norvegico

Cyphaea curtula
Pselaphidae, klubbhornsbaggar

Bihloporus minutus

Euplectus bescidicus

Balrisodes venustus

Histeridae, stumpbaggar

Plegaderus coesus

138

S

S

S

E

B,L
B,K
B,G
B,A

G,B

B

B

SB

s-
S,N A,E
SG
S,N L

NG
SG
S,N B,G

S-

S.
S.
S.
SB
S.
S.
S.

SG
SB

NB

S,N G

S,N G

S,N B,Ask
ST
S,N G,B

S.
S,N G

SG

S,N

s
s
S,N

s
S

S
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Corticaria lapponica 4
Corticario lateritia
Cisidae, triidsvampbaggar

Cis lineatocrlhralus 4
Cis micans 4
Cis quadridens 4
Salpingidae, tredbasbaggar

Rahocerus gahrieli
Tenebrionidae, svartbaggar
Prionychus eller
Pseudocistela (larv) 4
Melandryidae, brunbaggar
Hallomenus axillaris
Orchesiofosciata 2

Phloiotrya rufipes 4
Cerambycidae, lAnghomingar

G ra m mopte ra rufic o r n i s

Callidium coriaceum 4
Exocentrus lusitanus

Anthribidae, plattnosbaggar

D i ssoleucas niveirostris
Curculionidae, vivlar
Hylobius piceus

Pissodes gyllenhali
Scolytidae, barkborrar

Xylechinus pilosur -

Dendroctonus micans

D ry oc oe t e s he c I o gra p hu s

Trypoph I oe us bi spi nulus
Xylohorus dispar

N-

S-
SG

S,N C
SG
S.
SA
S,N E

Aven I ex sellat frAn mulm i grovt solexponerat
kcirsbiirstriid vid Liljeniis pa iistra Marsholm
8.III.90.

Agathidium nigrinum Sturz. Siillsynt. I ex pe
fnciskticka pA bjiirklAga i S 16.VI.88 och I ex i
fcinsterfiilla i S l-19.X.90.

Quedius miuops (Grav.). Siillsynt. SAllad frln
ihllig ekstubbe med I ex 25.III.9l i S samt med 3

ex fran gamla asplegor i N 26.VIII.87.
H apa lare a py g mae a (Payk.). Tlimligen sellsynt.

I ex i fcinsterfiilla i S I3.VII-I.VIII.92 och I ex
sAllat frAn grov ihalig lind i N 20.IX.89.
Lordithon speciosus (Er.). Siillsynt, men i scidra

Sverige mycket siillsynt. 12 ex i frinsterfiillor i S

l.ylll-2.1x.92 och I ex 3.lX-6.X.92.
Oxypoda /ucens Muls.&Rey. Mycket sellsynt.

I ex i frinsterfiilla i S 2-\9.VIIL90. I SmAland iir
den iiven funnen i I ex i fdnsterfella i Siggaboda
do miinreserva t 25 .V Il -22.Y III. 90. Fcirsta fynde t i
SmAland gjordes pi Skillingaryds skjutfiilt 1986
(Andersson & Appelqvist 1987).

Cyphaea curtula (Er). Slillsynt. 2 ex under bark

Ve ds kal ba g gar i ur s ko g sartad bla nds ko g

pA grov vindfiilld (1991) asp i N 14.V.92. Det hit-
tills sydligaste fyndet i Sverige gjordes pi grov
asplega p[ Tingame, Stenbrohult sn, ca 2 km SO
Marsholm 30.V.91.

Euplectus bescidicus Reitter. Siillsynt. 2 ex i
fcinsterfiillor 6-13.VI.90 och I ex 5-12.VII.92 i S.

Batrisodes yenustus (Reich.). Tiimligen sAllsynt,
i inre Gcitaland siillsynt. 3 ex sillade frAn murken
ved pe grova ekar i S 25.III.91.

Plegaderus caesus (Herbst). Siillsynt. I ex sAl-
lat frAn mulm i en mycket grov, ihAlig bjiirkh<ig-
stubbe i S 25.X.92.

C e ruc hus c hry so me I i nus (Hoch.). Mycket siill-
synt. Funnen pe tre platser i S 1988, pA tvi endast
t[ckvingar (bjrirkliga och granstubbe) och pA den
tredje en larv (senare kliickt) i en grov, rcidmurken
bjtirklAga. Mindre dn 7 Vo av liimpligt substrat un-
derscikt, men populationen iir uppenbarligen liten.
Fcirgiives efters6kt p6 andra delar av Marsholm,
diir liimpliga ligor finns.

Harminius undulatus (DeGeer). S[llsynt, i scidra
Sverige mycket siillsynt. Flerstiides i S, diir adulta
ex tagits nlgra gAnger, bl.a. i fcinsterfzillan vid dci-
ende gran. I N iir larver funna (l senare kliickt) i
grov bjiirkliga resp. bjrirkstubbe 22.Y.87, men
bestindet gallrades den ftiljande vintem och ar-
ten kunde ej Aterfinnas 1992.

Hypoganus inunctus (Lac.). Tiimligen sdllsynt.
I larv i grov allAga i strandskogen i S 8.V.91.

Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz). Numera
troligen siillsynt (lfr Silfverber9 1992).7 ex. un-
der bark pe en grov, solexponerad bjcirkllga i hag-
mark i N 23.Y.87.

A. sanguinolenra.s (Schrank). Siillsynt. Funnen
i flera gamla bjtirk- och allAgor, bAde i N och S.

A. nigroflavus (Goeze). Siillsynt. Funnen i grova
hcigstubbar och lAgor av bjtirk, flera gAnger i N
och 8.V.91 i S.

Hylis foveicol/is (Th.). Siillsynt. Funnen flera
glnger i gamla lAgor av gran och al i S och I ex i
asplAga i N 23.V.87. 1 ex i fcinsterfiilla i S l-
l6.VIII.9l.

Xylophilus corticalis (Payk.). Mycket siillsynt.
Fijrst funnen av Bengt Ehnstrcim, 2 ex. krypande
pA grov bjtirkltga i S 18.VII.84. Senare har frag-
ment hittats i flera grova lAgor och stubbar av bjrirk,
gran, asp och al b6de i S och N 1985 och 1987-
88. BestAndet i N, diir arten hittades i mer iin tio
dcida bjcirkar v6ren 1987 gallrades den fciljande
vintern. Fragment iiven i bjcirk vid Liljeniis 1988,
men aven detta bestend dr nu kraftigt gallrat.

S

S

S,N
N
S,N

S

A

A
B

SB

S,N B

S,N E
s,N H,S

N
S

N
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Tab. 3. Antalet siillsynta arter som pdtrd{fats pd olika
trddslag pd Marsholm, samt motsvarande fdr hotade
arter. Samma art kan fi)rekomma pd Jlera triidslag. De
sdllsynta arterna iir uppdelade pd de som togs i
fi) ns t e rfii I lo r na ( t r dds la g fd r fy nde n i fd ns te rftil I o r na
ingdr ej) och de som endast togs pd andra sdtt.

Number of rare species recorded on different tree species
on Marsholm, and the same for the threatend species

found.
S6llsynla er Rde specis

Ej i ftlnsterfiillor I fiinslerallor Holade eEr
Not in window In windowtsopc ThEotened

hpc spec€s
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ma borde dock kunna utgdra fdrutsettning fcir ar-

tens existens i omr[det.
Ostoma ferruginea (L.). I Giitaland sallsynt och

inskriinkt till urskogsartade best6nd. Funnen f6rst
22.Y och 26.Y.92 med l+4 ex under klibbtickor
pA grova granhcigstubbar i S.

Thymalus limbatus (F.). Upptriider som ftiregA-
ende. Funnen flera gAnger bide i S och N, frdmst
under klibbtickor pI grova bjrirkhcigstubbar.
Epuraea deubeli Reitter. Mycket siillsynt. 2 ex i

f<insterfiilla i S 25.VII-1.V[I.90. Ny fcir SmAland.
E. longiclavis Sjciberg. Mycket siillsynt. I ex

hlvad i S 18.VI.88. Ny ftir Smlland.
Rhizophagus cribratus Gyll. Siillsynt. I ex sil-

lat frAn grov bjcirkhrigstubbe i S 19.IX.88. I ex i
ftinsterfdlla l4-30.VI.90, 25.VII-l.VIII.90 samt 2
ex 3-14.VI.92 i S.

Dendrophagus crenatus (Payk.). I Sydsverige
siillsynt. 2 ex pL bjdrklAgor i N 22.V.87 i ett be-
stand som gallrades den fciljande vintern.
Pteryngium crenatum (F.). Siillsynt. I ex i fcinster-

fiillor i S 6-13.VI.90,27.y-2.Y1.92 och 5-
12.Y11.92, samt I ex under klibbticka pA granhiig-
stubbe i N 14.V.92.

Cryptophagus longitarsis J.Sahlb. Mycket siill-
synt. I ex hAvat i S 18.VI.88 och I ex i ftjnster-
f?illa i S 2'7.Y-2.Y1.92. I ex pl fiirskt grantimmer
i N 9.V.89.

C. confusus Bruce. Siillsynt. 4 ex i sAllprov frAn
mycket grov, ihAlig bjtirkhcigstubbe i S 25.X.92
och I ex stllat frAn grov, ihAlig ask i N 31.III.93.

Atomaria sahlbergi Sjriberg. Siillsynt. 2 ex pi,
granvindfiille i S 13.5.88. 3 ex i fcinsterfiillor i S

14-25.4.90 och I ex 7-16.4.91. I ex p[ bjiirklAga
22.5.87 och I ex under klibbticka pA gran 14.5.92
iN.
Enicmus planipennis Strand. Mycket siillsynt, och

i Gdtaland endast rapporterad fren Tranls-trakten
1962 (Lundberg 1963). I ex i fcinsterfiilla i S

25.VII-I.VIII.90 och 1 ex under barken pA liten
dcid undertryckt gran i N 9.V.89.
Corticaria lapponica (Zett.). Siillsynt. Funnen pA

fn<isktickor pl grova bjiirkhrigstubbar i S med 2
ex 26.V.88 och I ex 1.V.90. I ex sAllat frAn bjcirk-
hrigstubbe i S 19.IX.88. Det hittills sydligaste fyn-
det i Sverige gjordes vid Stockaniis, Stenbrohult
sn, 7 km S Marsholm 1985 (R. Baranowski).
Cis lineatocribratus Mellie. Siillsynt. I ex hAvat

i S 18.VI.88 och I ex sillat frin gammal asphcig-
stubbe i N 26.VIII.87. Aven I ex i fcinsterfzillai S

3-l3.VII.gl.

Trlidslag

Tree species

Bjdrk Betula spp, 20

Asp Populus temula 8

EkQuercus spp. 8

Al Alnus glutinoso 4

LindTilio cordata 2

SilgSalix caprea 2.

Hzssel Corylus avellana I

Kdrsbdr Prunus ovium I

Ask Fraxinus excelsior I

Gw Piceo obies 14

Tall Pizas sylveslris I

9

3

0

I

I

0

0

0

0

t2
I

9

I

Globicornis corticalis (Eichhoff). Mycket siill-
synt. I ex i frinsterfiilla i S 7-16.IV.91. Ny fcir
Smlland.

Anobium thomsoni (Kraatz). Tiimligen siillsynt.
Funnen flera g[nger pA grova granhcigstubbar i S.

I fiinsterfiillor i S funnen med 2 ex l3-30.VII.91,
5 ex l5.VI-4.VII.92 och 2 ex 5-12.Y1I.92.
M icrobre g ma e mar g i nata (Duftschmid). Siillsynt.

Flyghll i mycket grova levande graniu, som ster i
gliintor, flera i S 1988 och en i N 1991. Rapporte-
rad som ny fcir SmAland frAn Siggaboda domiin-
reservat 1988.

P tilinus fuscus (Fourcroy). Mindre allmiin, men
i G<italand siillsynt. Flera platser, bAde i S och N,
i htigstubbar av asp, bjrirk, al och en gAng siilg.
Den niirstlende P. pectinicornis (L.) har tagits i
glngar i blixtskadad ek i S, samt pi al och l<inn i
N, men ger annars mest i bok.
Dorcatoma robusta Strand. Mindre allmiin. I ex

i fiinsterfiilla i S 3-13.VII.91 och I4-30.VII.91,
samt utflygningshil funna i fnciskticka pt bjrirk i
N.

Peltis grossa (L.). Mycket siillsynt. Flera gamla
flyghAl (fr[n 1970-talet?) i mycket grov granhiig-
stubbe pfl hygge i N. Anses utdrid i sridra Sverige,
och det iir mdjligt att den nu ocksi iir fcirsvunnen
frln Marsholm. De mlnga grova bjcirkhcigstubba-

140
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C. micans (F.). Mycket siillsynt. I ex pl svam-
pig asplAga och 2 ex bankade frAn dcida lcivtriid i
N ll.vI.87.

C. quadridens Mellie. Siillsynt. Funnen vid tre
tillfiillen pA grova bjrirkhiigstubbar: I ex 7.VI.88
och I ex pA klibbticka I.VII.90 i S samt I ex pi
fniiskticka i N 18.VI.88. 3 ex slllade frln grova
granhcigstubbar i S 25.III.91. I ex i f<insterfrilla i
s r9-26.v.92.

Prionychus ater (F.) eller Pseudocistela
ceramboides (L.). En larv av nflgon av dessa
hiinsynskriivande arter i sillprov frAn grova bjiirk-
hcigstubbar i S 19.IX.88.

Orchesia fasciata (Ill.). SZillsynt. 2 ex i dtida
ekgrenar i S 8.VI.88 och 1 ex bankat frln ddda
lcivtriid i N I 1.VI.87. Den senare fyndplatsen gall-
rades den fciljande vintern.

Phloiotrya rufipes (Gyll.). Siillsynt. Kliickt frAn
stAende dcid silg i S 1989 och flera ex i dtid hassel-
stam i N 11.VI.87. Tidigare troligen ej funnen i
siilg (Palm 1959).

Callidium coriaceum Payk.. Tiimligen siillsynt.
1 ex i ftinsterfiilla i S l5.VI-4.V11.92.
Xylechinus pilosus (Ratz.). Tiimligen sAllsynt., i

Sydsverige mycket siillsynt. Funnen i barken pA

mindre, dcida och undertryckta granar i tiit skog i
S 25.III.9I och i N 9.V.89. Aven 2 ex i fcinster-
fiillor i S l9-26.V.92. Funnen som ny fijr SmAland
i Siggaboda domiinreservat ll.VI.88 (R. Ba-
ranowski), men senare ocksl i flera naturskogar
vid Mcickeln. Kanske expanderar arten nu norrut
i Gcitaland, men det kan ocksA rtira sig om gamla
men tidigare okiinda fcirekomster. Nutidens t[ta
granskogar torde vara liimpligare fcir arten dn de
glesa bondeskogarna frAn ftirr.

Try pop hl o e us b i s p i nulus Eggers. Tiimligen siill-
synt. 2 ex krypande pfl grov vindfAlld asp i S

25.IV.91. Det hittills sydligaste fyndet i Sverige
gjordes ca 2 km SO Marsholm p[ TAngarne, Sten-
brohult sn, I ex pA grov vindfiilld asp 30.V.91. Frin
Smflland har tidigare endast rapporterats ett fynd
i nordost (Lekander m.fl. 1971).

Diskussion
Art rikedom oc h sko gs histori k

Trots den mycket htiga artrikedomen av ved-
skalbaggar pi Marsholm dr de arter som lever i
grova ihlliga lcivtriid dAligt ftiretriidda jiimfiirt med
andra ursprungliga skogar vi inventerat i s<idra

Sverige. Aven i vissa andra naturskogar vid
Mdckeln finns en hdgre artrikedom av triidhAlslev-

Vedskalbaggar i urskogsartad blandskog

ande skalbaggar. Minst 20 skalbaggsarter ir be-
roende av grova ihAliga lcivtriid och funna vid
Mdckeln, men ej pA Marsholm. Sannolikt finns
nAgra av dessa arter diir, men vi tror att kontinui-
teten av mAnga grova iidelkivtriid har brutits pA
Marsholm under 1800-talet (se nedan). FOr detta
talar ocksi frAnvaron av vissa epifytiska lavar pi
Marsholm jiimfcirt med fcirekomsten i niirliggande
skogar (Nilsson, Arup och Ekman, opubl.).

I kontrast till detta finns indikatorer bland
mossoma och vedskalbaggarna som visar att kon-
tinuiteten av grova lflgor har varit tillfred-
stiillande fdr minga kriivande arter pA Mars-
holm. Vedtrappmossan Anastrophyllum hel-
lerianum, en art som kriiver en kontinuitet av
grrivre lAgor (Hallingbiick 1991), hittades pA scidra
Marsholm 1990 (Lars Hedeniis, muntl.). Enligt
Ingeltig m.fl.(1987) vdxer vedtrappmossan i gamla,
vdl slutna skogar och kan endast civerleva i
urskogsliknande omrAden diir grova ltgor hela ti-
den nyskapas. Vissa av de sdllsynta skalbaggama
iir sannolikt ocksl indikatorer pi en kontinuitet av
grova lAgor. Helidvaara & Viiisiinen (1984) listar
arter som iir knutna till urskog i norra Europa. Av
dessa dr svartoxen Ceruchus chrysomelinu.r, stcirre
flatbaggen Peltis grossa och mrirkbaggen
T hy ma I us I i mbat u s konstaterade p[ Marsholm, men
tycks saknas i andra naturskogar vid Mrickeln
(Thymalus iir dock funnen pA Skalsri, som ligger
intill Marsholm och ingAr i reservatet). Av de an-
dra s?illsynta arterna kan Atminstone fjiidervingen
Micridium halidaii, kniipparen Harminius un-
dulatus, halvkniipparen Xylophilus corticalis,
mcigelbaggen Enicmus planipe nnis och triidsvamp-
baggen Cis quadridens riiknas som urskogsrelikter
i stidra Sverige.

Martin (1989) menar att vedlevande kniippare
pga sin begriinsade spridningsf<irmAga 2ir indika-
torer pl skogskontinuitet. Pl Marsholm har vi pA-
heffat tolv arter vedlevande kniippare, varav Atta
Ampedus-arter. Detta iir en hcig siffra (Martin
1989), som tyder pA en god kontinuitet av grova
lAgor och hrigstubbar. Anmiirkningsviirt iir emel-
lertid att ingen av de vedknlippararter som iir be-
roende av grova, ihiliga lcivtriid hittats pl Mars-
holm (fr ovan).

Hur stiimmer dessa indikatorarters f<irekomst
med det historiska materialet om skogama pA

Marsholm? Pi en karta <iver Sunnerbo frln 1680-
talet stlr det p[ Marsholm "Ek och bok-skog". PA
generalstabskartan frAn 1863 iir iin markerad som

l4r
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ren lrivskog, medan kartan frLn 1952 visar unge-
fiir den nuvarande ftirdelningen mellan lciv- och
barrskog.

Marsholm uppges vid mitten av 1800-talet ha
varit en blandning av hagmark och svedjeskog
(Fries 1958), fiirutom 7 ha 6ker friimst i N (Christ-
offersson l98l). Diir fanns di ftirutom gArdens

egna djur 25 par oxar frAn andra gArdar under som-
maren. Detta visar pA iiverskott av betesmark pl
cin, och fcirmodligen var inte skogen sA hArt riijd
som p[ mlnga andra hAll diir det var brist p[ be-
tesmarker. PA Marsholm fanns pA 1800-talet fiir-
utom huvudgerden i N tre torp och tvi backstugor
(Anon. 1988). Det stdrsta torpet lAg i S, och diir
hrill man 4-5 kor, nlgra ungniit och kalvar samt
flr, getter och grisar. Torpet var bebott till 1925.

Enligt muntliga uppgifter giordes omfattande av-
verkningar av bjtirkved p[ Marsholm i biirjan av
1940-talet. Trots detta fanns det i mitten av 1960-
talet en stor miingd grova bjiirkhdgstubbar, iiven
gamla, ijver stcirre delen av iin (egna observatio-
ner). Dessa, liksom mAnga grova levande bjdrkar,
har tyviirr systematiskt avverkats inom de grando-
minerade omrAdena under 1970- och 1980-talen.
Om vi fcirstiker rekonstruera skogshistoriken fr6n
dessa uppgifter ser vi en utveckling frAn en gam-
mal ek- och bok-dominerad skog ftir 300 Ar sedan

till en delvis luckig och olikAldrig bjcirkdominerad
ldvskog fcir 150 Ar sedan. Svedjebruk, troligen i
kombination med avverkning av grov ek och potta-

skebriinning av bok, iir nog orsak till denna utveck-
ling. En hel del arter torde ha fiirsvunnit frln Mars-
holm under I 800+alet, speciellt arter beroende av

grova ekar och bokar. En bidragande orsak till den
relativt fattiga ekfaunan kan vara att skogen nu iir
tiit, vilket missgynnar mAnga siillsynta ekskal-
baggar (Giirdenfors & Baranowski 1992). Den
nuvarande grandominansen p[ Marsholm tycks ha

utvecklats fdrst de senaste hundra Aren (den iildsta
funna granen dr ca 130 ir), vilket kan fdrklara att
det fcirekommer relativt fA hotade granskalbaggar
p[ Marsholm. Det vore viirdefullt att undersdka
hur denna rekonstruktion av skogshistoriken stiim-
mer genom pollenanalys frln nlgra smlkiirr.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det fun-

nits rikligt med grova bjiirkhiigstubbar och llgor
p[ Marsholm de senaste 50 nren, och troligen iiven
tidigare. De urskogsrelikter och flertalet dvriga
siillsynta arter som vi funnit p[ Marsholm har tro-
ligen riverlevt pA <in sedan den tiicktes med urskog.
De grova bjiirkarna har sdkert spelat en nyckel-

Fig. 5. Svortoxen Ceruchus chrysomelinus dr i Sverige
en akut hotad art beroende av ldgakontinuitet. Bilden
visar en hane och en larv och iir tagen i ett
urskogsreservat vid Yaksha i nordiistra Ryssland. Foto:
Sven Nilsson.

Male and lartta of Ceruchus chrysomehnus in primaeval
forest at Yaksha, northeasten Russio. This species is
probably a useful indicator of a continuous supply of
big windfallen logs.

roll ftir reliktfaunans civerlevande pA Marsholm
under 1800-talet. De s[llsynta helt granberoende
artema har uppenbarligen koloniserat 6n i sen tid
frAn fastlandet en km V om iin, diir granen domi-
nerade redan i slutet av 1600-talet. De historiska
k[llor vi hittat ger inte information om miingden
diida trdd. Diirfcir iir det viirdefullt om vi kan ta
fram indikatororganismer fcir kontinuitet av hiigs-
tubbar och lAgor.

Olika typer av skogskontinuitet

Det iir uppenbart att inom begreppet skogskon-
tinuitet finns flera typer. Den fcirsta nivAn ?ir att
marken har varit i halv- eller helskugga. Detta kan
uppnAs genom kontinuerlig frirekomst dven av
unga triid som avverkas innan de drir. Denna typ
av kontinuitet kan vara viktig ftir att bevara ut-
torkningskiinsliga kdrlviixter, mossor, sniickor och
markinsekter.

Den andra nivln innebdr att ett stdrre antal
gr6vre trdd successivt dcir sf, att arter som er be-
roende av hdgstubbar och lAgor kan leva kvar.
Denna typ av kontinuitet, vi kan kalla den ldga-
kontinuitet, tycks ha funnits pl Marsholm, 6ven

Vedskalbaggar i urskogsartad blandskog
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Fig.6. Ogallrad 6versvtimningsskog med hdgstubbar och
ldgor pd norra Marsholm. Genom att sjbn iir oreglerad
bibehdlls en ren ldvskog liings striinderna. Hiir
fdrekommer bl.a. kniipparna Ampedus sanguinolentus
och A. nigrotlavus samt holvkniipparna HylisJovebohis
och Xylophilus corticalis. Foto: Sven Nilsson.

Unmanaged shore forest with standing dead trees and
windfallen logs. Due to the natural water-regime a pure
deciduousforest occurs along the shore.

om skogen diir har brukats pA olika sett etmins-
tone nlgra hundra [r. Den tredje nivAn iir att flera
mycket grova, bl.a. innanmurkna triid hela tiden
funnits inom ett omrAde sedan urtiden. Denna
' jdttetrddskontinuitet' har funnits pA minga stcirre
gods, t.ex. blde i Danmark (Martin 1989) och i
Sverige. Detta har gett f<irutsdttningar fcir
<iverlevandet av bl.a. mAnga lavar, triidsvampar och
vedskalbaggar beroende av grova, innanmurkna
Itivtriid. Ndr bade lAga- och jeuetredstred-
kontinuitet har funnits inom ett st6rre omrilde har
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vi den fjlirde typen, en fdr mAnga kriivande arter
funktionell'urskogskontinuitet'. OmrAden med
denna typ av kontinuitet iir mycket siillsynta i Eu-
ropa, men linnu pAfallande vanliga i viistra Norda-
merika. I omrAden med urskogskontinuitet har en
mycket artrik flora och fauna kunnat civerleva, iiven
om skogen inte har varit helt ordrd av miinniskor.
Exempel pl sAdana omrAden iir Bialowieza natio-
nalpark i Polen och BltforsomrAdet i Sverige.

Det iir osAkert vilken roll de stora v6xtiitarna
har fiir f<irekomsten av ursprungliga arter i ett om-
ride (Ahl6n 1966, Nilsson 1987, 1992, Anderson
& Appelkvist 1990, Giirdenfors & Baranowski
1992). Sannolikt samverkade eld och stora viixt-
iitare till att uppriitthllla en mosaik av solexpo-
nerade och skuggade triid, hiigstubbar och llgor i
urskogen innan miinniskan utrotade de flesta stora
vextdtama (Nilsson & Ericson 1992). Om sl var
fallet finns den femte nivAn av skogskontinuitet i
omreden diir skogsbete av flera stora vAxtetare har
fdrekommit kontinuerligt, skogsbruk ej bedrivits
intensivt samt dilr brand ocksA fcirekommit regel-
bundet. Det iir osiikert om det finns nAgot omrAde
med denna typ av skogskontinuitet i Europa. Det
vore emellertid inte omrijligt att eterskapa ett s[-
dant omrAde ur nAgot stdrre naturskogsomrAde med
hagmarksrester. Man bdr dA viilja ett omrAde med
jettetradskontinuitet.i nAgon del av omrfldet. Liiv-
skogen pl centrala Oland har frireslagits (Nilsson
1987).

Artrikedom av vedskalbaggar och naturvdrd

Den hemiboreala skogen, blandskogen mellan tai-
gan och den tempererade ltivskogen, iir den fAgel-
rikaste skogen i Europa (Nilsson 1 992). Vi har visat
att de hemiboreala blandskogarna i BAtforsomrl-
det, Fiby urskog och vid Mikkeln har artrikare ved-
skalbaggsfauna iin ursprunglig taiga (Birtjiirns-
berget, Pyhiin-H?ikki nationalpark) och att artrike-
domen iir jdmfcirbar med den i nemoral lcivskog i
Sverige (Maltesholm och Tromtti). Uppenbarligen
beror detta pa att arter beroende av blde barrtrtid
och liivtriid, inklusive sydliga lcivtriid, kan leva till-
sammans i dessa blandskogar. I en separat upp-
sats skall vi utfrirligare diskutera orsakema till
skillnader i artantal mellan olika skogar.

Vi menar att det er nOdviindigt fiir bevarandet
av den biologiska mlngfalden att skdta de syd-
svenska skogama s[ att alla de hiir naturligt fOre-
kommande triidslagen blir sl vanliga att bl.a. de
triidslagsbundna insektema kan civerleva i livskraf-
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tiga populationer. Detta innebiir en omfattande
plantering av sydliga lcivtriid i f.d. utmarksomrAden
diir dessa l<ivtriid nAstan fdrsvunnit genom sved-
jebruk och hArt bete under friimst 1800-talet (Nils-
son 1992). Fcirst nAr de sydliga lcivtriiden efter ca
200 Ar har blivit gamla kan vi frirviinta oss en Ater-
hiimtning av den nu starkt utarmade floran och fau-
nan i brukad skogsmark. Detta kan visserligen
synas vara en utopi, men skulle inte hindra ett eko-
nomiskt utnyttjande av en majoritet av de uppviix-
ande triiden i en sAdan blandskog. Speciellt vik-
tigt iir det att restaurera skogarnas biologiska va-
riation i anslutning till omrlden med skogs-
kontinuitet deir ett stort antal hotade arter har kun-
nat riverleva. NaturskogsomrAdena pA Marsholm
iir exempel pA smA reliktomrAden med naturskog
som mAste ut6kas i framtiden, om deras fauna inte
skall utarmas pl sikt. En angeliigen ftirsta etapp
vore att utcika det befintliga reservatet. Det avgran-
sades innan Marsholms miirkliga reliktfauna blev
klind. Dessutom mlste de brukade skogarna pl
Marsholm skritas sA att grova bjtirkhcigstubbar Ater
blir vanliga diir, om de hotade arterna skall kunna
civerleva pA lAng sikt.

Slutligen vill vi plpeka att det er insamlings-
fiirbud i naturreservatet p[ Marsholm. Nyligen har
vi sett att nAgon brutit mot detta. MAnga substrat
fiir specialiserade vedinsekter finns i sI smA miing-
der att omrAdet iir oliimpligt fcir allmiint samlande,
vilketju ofta innebiir att vedsubstrat bryts scinder.
Diiremot vill vi naturligtvis inte avrAda frtn sam-
lande utanfcir reservatet pA Marsholm, om det inne-
ber att enstaka djur som sitter p[ vegetationen el-
ler ddd ved tas. Vi tar g[rna emot fynduppgifter
fcir ovanligare arter frin Miickelnomridet, efter-
som vlr understikning skall fortsiitta diir ytterli-
gare nlgra Ar.
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Underscikn ingen har finansierats av Vilrldsnaturfonden,
Naturvetenskapli ga forskningsrildet, Naturskyddsftiren-
ingen och Naturvlrdsverket. Liinsstyrelsen i Kronobergs
liin har givit oss insamlingstillstllnd i reservatet. Vi tackar
ocksA Bengt Ehnstriim f6r lAn av fcinsterftillorna.

Litteratur
Ahl6n, I. 1966. Landskapets utnyttjande och faunan. -

Sveriges Natur, Arsbok 1966:73-99.
Andersson, L. & Appelqvist, T. 1987. Naruren inom Skil-

Ved s kal ba g gar i ursko gsartad blandskog

lingaryds skjutfiilt, Vaggeryds kommun. En dokumen-
tation av biologiska fdrhAllanden. Liinsstyrelsen i Jtin-
k6pings lfln, NaturvArdsenheten, rapport. 156 s.

Andersson, L. & Appelqvist, T. 1990. Istidens stora
vextetare utformade de nemorala och boreonemorala
ekosystemen. En hypotes med konsekvenser fdr na-
turvArden. - Svensk Bot. Tidskr. 84: 355-368.

Anonym. 1988. De sme stugorna och deras folk i
Agunnaryd. Agunnaryds hembygdsfdrening.

Bangsholt, F. 1983. Sandspringemes og ltibebillemes ud-
bredelse og forekomst i Danmark ca. 1830-1981
(Coleoptera: Cicindelidae og Carabidae). Dansk Fau-
nistisk Bibliotek, Band 4. Kripenhamn.

Baranowski, R. 1975. NAgra bidrag till kiinnedomen om
coleopterfaunan vid nedre Daldlven. l. - Ent. Tidskr.
96:97-115.

Baranowski, R. 1977. Natur vid nedre Daldlven. 2.
Insektsinventering. Statens NaturvArdsverk, PM 849.
73 s.

Baranowski, R. 1980. Entomologisk inventering av Bir-
tjiirnsberget i Vansbro kommun sommaren 1978. In-
formation frln liinsstyrelsen i Kopparbergs liin, Nr N
1980:5. Falun.

Baranowski, R. 1982. NAgra bidrag till kdnnedomen om
coleopterfaunan vid nedre Daliilven. 3. - Ent. Tidskr.
103: 65-70.

Baranowski, R. 1991. En inventering av skalbaggsfaunan
vid Maltesholm. Ldnsstyrelsen i Kristianstads liin.
Kristianstad.

Bistrrim, O. & Vdisiinen, R. 1988. Ancient-forest in-
vertebrates of the Pyhiin-Hiikki national park in Cen-
tral Finland.- Acta Zool. Fennica 185: l-69.

Christoffersson, I. I 98 l. Marsholm. Naturvilrdsinvente-
ring och fdrslag till naturvArdsAtg?irder. Lensstyrel-
sen i Kronobergs liin. Viixjri.

Fries, C. 1958. Uppfiir Helge [. - Svensk Turistfdren-
ingens Arsskrift 1958: 234-255.

G6rdenfors, U. & Baranowski, R. 1992. Skalbaggar an-
passade till 6ppna respektive slutna Adelliivskogar fii-
redrar olika trddslag. - Ent. Tidskr. 113 (l-2): l-ll.

Helidvaara, K. & Viiislinen, R. 1984. Effects of fores-
try on Northwestern European forest invertebrates: A
synthesis. - Acta For. Fenn. 189: l-32.

Hallingbiick, T. 1991. Mossor som indikerar skyddsvdrd
skog. - Svensk Bot. Tidskr. 85:321-332.

Ingel6g, T., Thor, G. & Gustafsson, L. 1987. FloravArd
i skogsbruket. Del 2 - Artdel. 2:a uppl. Skogsstyrel-
sen, Jtinkiiping.

Lekander, B., Bejer-Petersen, B., Kangas, E. & Bakke,
A. 1977. The distribution of bark beetles in the Nordic
countries. - Acta Ent. Fenn. 32: l-102.

Lundberg, S. 1963. Bidrag till kiinnedom om svenska
Coleoptera.6. - Ent. Tidskr. 84: ll9-124.

Lundberg, S. 1986. Catalogus Coleopterorum Sueciae.
Entomologiska ftireningen i Stockholm och Natur-
historiska Riksmuseet. Stockholm.

Lundblad, O. 1950. Studier 6ver insektsfaunan i Fiby

145



Sven G. Nilsson & Rickard Baranowski

urskog. Kungl. Sv. Vetenskapsakademiens avh. i Na-
tur-skyddsiirenden No. 6. Stockholm.

Marktund, S. 1979. Naturskogar i Blekinge. Ekologi -

Naturvlrd. Liinsstyrelsen i Blekinge, Karlskrona.
Martin, O. 1989. Smaeldere (Coleoptera, Elateridae) fra

gammel lcivskov i Danmark. - Ent. Meddr. 57: l-107.
Muona, J. & Viramo, I. 1986. The Coleoptera of the

Koillismaa area (Ks), North-east Finland. University
of Oulu, Oulu. - Oulanka reports 6: l-51.

Nilsson, S.G. 1979. Effect of forest management on the

breeding bird community in southern Sweden. -Biol.
Conserv. 16: 135-143.

Nilsson, S.G. 1987. Flglarna i det svenska landskapet.
- In: Schreiber, Diamond, Nilsson & Ulfstrand, (eds.).

Skydda FAglarn a, s.342-366. Stockholm (Streifferts
fdrlag).

Nilsson, S.G. 1992. Forests in the temperate-boreal
transition - natural and man-made features. - In: Hans-

son, L.(ed.). Ecological principles of nature

Ent. Tidskr. 114 (1993)

conservation, s. 373-393. London (Elsevier Applied
Science).

Nilsson, S.G. & Ericson,L. 1992. Conservation of plant

and animal populations in theory and practice. - In:
Hansson, L. (ed.). Ecological principles of nature
conservation, s. 7l-112. London (Elsevier Applied
Science).

Palm, T. 1942. Coleopterfaunan vid nedre Daliilven. -
Ent. Tidskr. 63: l-58.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-kdfer der Siid- und

Mittelschwedischen Laubbiiume. - Opusc. Ent. Suppl.
XVI.

Saalas, U. 1917. Die Fichtenkiifer Finnlands I. - Ann.
Acad. Sci. Fenniae Ser. A 8: l-547.

Saalas, U. 1923. Die Fichtenkdfer Finnlands II. - Ann.
Acad. Sci. Fenniae Ser. A22: l-746.

Silfverberg, H. 1992. Fdriindringar i fijrekomst av kndp-
pare i Finland (Coleoptera, Elateridae). - Ent. Tidskr.
rr4 (3):39-44.

Lindroths Vflra skalbaggar eter!

Lindroth, C.H. 1993. Vdra skalbaggar och

hur man kinner igen dem. Flltbiologerna,
Stockholm. ISBN 9l -85094-7 22. 234 si-
dor, inneh. 21 planscher varav 6 i f[rg.
Distribueras av: Filtbiologerna, Box

6022,19L 06 Sollentuna, tel. 08-7544640.

Pris 200 kr.

Carl H. Lindroths klassiska verk "VAra skalbag-
gar och hur man kiinner igen dem" har Aterupp-

sdtt. Den f6rsta upplagan kom ut fcir 50 Ar sedan

och senaste tryckningen iigde rum 1967. Fiiltbio-
logerna har nu gett ut en faksimilutgiva av den

senaste upplagan. Inga dndringar har giorts i Lind-
roths text. Den stAr sig gott tin!

Visserligen har det skett en massa namn-

dndringar pA senare tid, men det hindrar inte att

boken iir superb fdr bestiimning av skalbaggar. En

f?irsk synonymlista ingAr i boken till hjalp fiir den

som vill vara uppdaterad.
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Ddr finns ocksA en artikel om bark- och ved-
levande skalbaggar skriven av den pA omrAdet
mycket kunnige Bengt Ehnstrcim. Entomologens
budord, faststiillda av Sveriges Entomologiska
Fcirening finns med liksom Roger Petterssons lista
pA svenska namn p[ skalbaggsfamiljer.

Allt detta er utmerkt bra! Mindre bra 2ir att de

gamla illustrationerna - tavlorna med fotografier
pA en del av skalbaggarna - er ersatta med nytagna
foton. Tyviirr maste konstateras att dessa nya bil-
der iir av betydligt s[mre klass iin de gamla. Siimre

skiirpa, siimre ljussiittning och siimre fiirgAtergiv-
ning pA f?irgtavlorna. Var det omcijligt att plocka
fram de gamla originaltavlorna, eller varfd,r iindra?

Detta ar inte fdrsta gAngen jag nddgas konstatera
att iildre tiders illustrationer m6nga g6nger civer-
gliinser vad dagens, som man tycker, bettre tek-
niskt utrustade utgivare kan Astadkomma.Trots det-

ta iir boken viil viird att infcirskaffa.

Gdran Andersson


