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Insekterna utgdr en mycket stor del av artmlngfalden i vAr natur. De borde diirfcir vara viktiga vid bedcimningar av olika omrAdens naturvArden. Just mAngfalden skapar dock en del problem
med artbestiimning och inventeringsmetoder mm,

vilket gcir att insektema mAnga gAnger inte tas
med vid naturv6rdesinventeringar. Bevarande av
lokaler som dr rika pA vexter och ryggradsdjur
fnngar antagligen in en hel del av insektsmAngfalden, men man fiirlorar insektsrika lokaler som
saknar betydande indikatorer bland vAxtema och
ryggradsdjuren.

I

dessa tvA inventeringar har dock insekterna

i centrum och anvlnts som indikatorer pA
olika miljiier som kan vara v6rda att bevara. Fcirekomster av vissa insekter anvlnds ocksA fcir att
satts

belysa omrAdenas historia. BAda rapporterna berdr
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gynnas och gynnas av igenvdxningen runt vAra
slattsjiiar. Svenska namn p[ djuren har ocksi anviints fcir att g6ra det hela l5ttAtkomligare fijr den
inte helt inbitne entomologen.
Mikael Srirensson har besdkt fem lokaler i "det

niistan plAgsamt hArdutnyttjade sydviistskAnska
flker- och kulturlandskapet" precis scider om
Lund. Hiir giiller det att riidda de fA kvarvarande
spillror av natur som pAminner om det landskap vi
hade fcir 100 ir sedan. Tre av lokalerna ?ir vAt-

svEAf,AN L,UNGBERG
roea

skalbaggar. Ljungberg inskrAnker sig enbart till
jordldpare, medan Stirensson istiillet utstrecker

sig till att even ta med landsniickor. Bland insekterna hiir skalbaggama, och bland dem kanske
framftir allt jordliiparna, till de ordningar vi har
biist kunskap om vad giiller utbredningar och krav
p[ livsmiljd, vilket verkligen motiverar att de an-

marker, med inslag av torrare iingsmarker, medan
de andra tvfl dr parkliknande skogsbestAnd ddr det
ena dessutom innehlller en damm. En del naturviirden finns kvar trots ganska stark ptverkan av
den moderna miinniskan, frdmst genom dikningsfiiretag. Jiimfiirt med Ljungbergs rapport iir fiiltinsatsen betydligt mindre. Endast en av lokalerna,
Vesums mosse, har genomscikts mer systematiskt
och 226 arter har listats. P[ tre av lokalema har
endast ett bescik gjorts vilket naturligtvis inte kan
ge nflgra rdttvisande artlistor, men fdr den vane
feltentomologen gAr det iindA att gdra vissa naturviirdesbedtimningar.
Ur sina listor lyfter bAda fcirfattarna fram vissa
indikatorarter, vilket kan kiinnas nAgot vanskligt
eftersom vi iindA vet relativt lite om de flesta
insekters specifika krav pA sin livsmiljci (se t ex
debatten om vedinsekter i nr l-2 av denna tidskrift). En indikator ska helst ocksi vara latt att
inventera, vilket insekter oftast inte Er. Entomologer som iir verksamma i fAlt har dock oftast goda
bilder av hur "deras" arter ftirekommer i naturen uppgifter som inte stAr att finna i litteraturen. Att
med sldana erfarenheter lAta arter indikera milj6variabler tycker jag kiinns motiverat om man gcir

det med lite eftertanke och fiirsiktighet. Hlkan

viinds i naturvlrdsinventeringar.
HAkan Ljungbergs inventering bertir strdnderna
runt slettsjdn Kvismaren i Ndrke samt en grusAs i
anslutning till sjrin. Liksom pi de flesta andra liknande lokaler hotas Kvismarens strdnder av igenviixning d[ betesdriften upphdr pA strandilngarna.
Materialet kommer frAn spridda bescik under l5
Ars tid, samt en mer koncentrerad insats under
1994. Aven gamla fynduppgifter frAn Anton Jans-

Ljungberg, som gltt l[ngst i sitt resonemang, skriver ocksi att hans indikatorsystem ska ses som en
aning preliminiirt. Man ska ocksA minnas att beda
fiirfattarna har stor erfarenhet av "sina" djur.
Det iir bra att vAra myndigheter tar med insekterna i naturvArdsarbetet. Det iir ocksA mycket viirdefullt att det arbete som liiggs ner av inventerare
inte enbart blir listor som samlar damm i arkiven.
En tryckt och distribuerad rapport iir mycket viir-

sons tid (1930-talet och framlt) har han griivt
fram. Med detta material iir antagligen stOrsta delen av jordlciparfaunan p[ platsen dokumenterad,
liksom en del fcir?indringar 6ver tiden. Till detta
finns en mycket intressant, om iln nlgot spekulativ, redog<irelse om hur olika jordltipararter miss-

defull som referens vid utviirderingar av
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andra

omrAden och fcir naturvArdsforskningen i stort,
inte minst dA fiirfattama dr sA pass kunniga som i
dessa

blda fall.
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