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Nytt och gammalt om skogsskador
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"Silverbibeln" har den på skämt blivit kallad,
Skogsstyrelsens nyutgivna fiilthandbok, Skador
på barrträd. Den tar upp skador på gran och tall
orsakade av insekter, vilt, svamp, klimat, nårings-
obalans och luftföroreningar. Insekterna, tätt följ-
da av svamparna, tar upp största delen av utrym-
met. Insektskapitlet är författat av Bengt Ehn-
ström, landets utan tvekan meste skogsentomolog.
Överskådliga bestämningsnycklar baserade på ut-
märkta teckningar av Martin Holmer gör det möj-
ligt att redan i ftilt reda ut vad som orsakat skador
på barrträden. Hänvisningar ges sedan till uppslag
somjust behandlar den skadan. Här tas upp före-
komst, symptom, biologi, skoglig betydelse,
orsaksdiskussion och med vilka andra skador för-
växling kan ske. Samtliga skador är illustrerade
med minst ett fotografi. Ett kompakt format
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(11x20 cm) gör att handboken lätt kan tas med i
frlt.

En klassiker med samma ämnesinnehållär Ska-
degörare i skogen vars första upplaga kom redan
1976. Denna behandlar även skador på lärk och
lövträd. Detta är dock ingen ftilthandbok, men be-
tydligt mer användbar i undervisningssamman-
hang. Här ges en gedigen bakgrund till skoglig
ekologi och de olika skadeorganismernas biologi.
Bildmaterialet, såväl som arturyalet, är mindre
omfattande. De för skogsbruket viktigaste skade-
görama, t.ex. snytbagge och rotticka, är mycket
utförligare behandlade än r Skador på barrtrrid. I
denna har ett påtvingat format (som förvisso un-
derlättar bestämningsarbetet) gort att nästan bety-
delselösa arter fått uppta lika stort utrymme som
de som orsakar skador i hundramiljonersklassen.

Jaha, vilken ska man välja då? Som entomolog
vill jag nog rekommendera "gamlingen". Här ges

betydligt mer kött på benen om skogsinsekter.
Som skogsman väljer man nog utan tvekan dess

efterföljare, som plötsligt har möjliggjort för lek-
mannen att snabbt ställa diagnos på skadade träd.
Idealiskt är nog att införskaffa båda eftersom de

kompletterar varandra bra, en iärobok och en ftilt-
handbok.
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