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En praktfutl bok om naturen i Östra Småland
Forslund, M. (redaktör) 1991 . Natur i
Östra Småland. Länsstyrelsen i Kalmar
Län, Miljöenheten, 391 86 Kalmar. 382s.
ISBN 91 630 5998 3. Pris 240 kr. Vid
köp av 10 eller fler exemplar, 2I5 fu.
Den här boken är kanske inte bekant för

så

många trots att det var drygt ett år sedan den kom

ut. Boken är utgiven av Länsstyrelsen

i

Kalmar

län och behandlar värdefulla naturmiljöer i länet,
närmare bestämt länets Smålandsdel, från Väs-

terviks skärgård

i

Norr

till

Torsås odlingsland-

skap och Emmabodas skogs- och myrområden i
söder. Olands särpräglade natur behandlas inte i
detta verk. En ny version av Olands natur är planerad att komma om några år.
Den här boken behandlar mer eller mindre detaljerat inte mindre än 750 olika områden i länet,
vilka tillsammans omfattar cirka 280 000 hektar.

Den utgör en del av länets naturvårdsprogram
och är bl.a. tänkt att vara ett underlag för länets
kommuner i deras fysiska planering regionalt.

Boken bygger till stora delar på den inventering
av värdefull natur, som gjordes i länets fastlandskommuner under åren 1965-1914. Dessa uppgifter, liksom nya synpunkter och kunskaper som
kommit fram under senare år, har nu sammanställts i denna länstäckande redovisning.
Naturligtvis dr kunskapen bristfällig inom
många områden, framför allt när det gäller den
lägre faunan och floran. Boken skall därför, som
det också påpekas i inledningen, ses som en redovisning av länsstyrelsens nuvarande kunskap och
inte betraktas som ett slutgiltigt dokument. Innehållet kommer att revideras allt eftersom ny kunskap inhämtas om olika områden inom länet. I
slutet av boken finns också en förtryckt blankett
där man kan lämna in uppgifter till länsstyrelsen
om värdefulla naturmiljöer och sällsynta växtoch djurarter i länet
Boken har sammanställts av en rad personer
verksamma vid länsstyrelsens miljöenhet, men
även personer utanför länsstyrelsen har varit engagerade för att skriva en del av de inledande kapitlen. Länets geologi har behandlats av Jan Mikaelsson och Tommy Claesson, den lägre faunan

av Nils Ryrholm och delar av florakapitlet och
vegetationsbeskrivningarna har författats av Ake

Rtihling. Arnold Samuelsson har bidragit med

text om klimat och naturgeografiska regioner.
Mats Lindeborg och Bengt Andersson har tagit
fram listor över rödlistade fiärilar respektive
skalbaggar som påtraffats i länet.

I ett 33 sidor långt kapitel behandlas det
mycket mångskiftande natur- och kulturlandskapet i länet. Förutom de olika naturtypernas förekomst inom länet ges även beskrivningar av
berggrunden och förekommande jordarter, väl
illustrerat med utbredningskartor. Aven odlingslandskapets utseende och dess historiska bakgrund behandlas på ett intressant och illustrativt
sätt.

Den biologiska mångfalden behandlas i ett
särskilt kapitel, med en rad exempel på arter, som
saknas eller är mycket sällsynta i andra delar av
Sverige, men som i länet är mer eller mindre vanliga. Flera arter med isolerade populationer i länet har sin huvudsakliga utbredning i Mellanoch Sydosteuropa, där klimatet är både soligare
och varmare än i Sverige. Områdets relativt stora
antal soltimmar under sommarhalvåret i kombi71
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nation med gynnsamma markförhållanden, gör
att många djur och växtarter här har sin nordgräns.

Större delen av boken presenterar kommun-

vis de mest intressanta områdena inom länet.
Dessa har delats in i tre klasser där klass I omfattar de med högst naturvärde. Till denna kategori förs bl.a. kust- och skärgårdsområden av
riksintresse, stora naturskogsområden, områden
med rik förekomst av hotade arter samt sådana
naturtyper som är av internationellt intresse för
forskning och som studieobjekt. Ungefär 20 7o
av de 750 behandlade delområdena inom länet
har förts helt eller delvis till denna klass. Hit förs
t.ex. Emån, som är sydöstra Sveriges kanske
värdefullaste vattendrag med mer än 30 olika
fiskarter som bl.a. mal, färna, nissöga, vimma
och asp. Till denna klass förs även det för entomologer välbekanta Strömsrumsområdet med
sitt gamla ekbestånd som hyser en exklusiv fauna och flora med ett stort antal rödlistade arter.
För varje behandlat delområde anges förutom
klassning dess omfattning i hektar, vilka kriterier som föranlett klassningen (landskapsbild, na-

tur, botanik, zoologi, geologi, kultur eller friluftsliv) samt en beskrivning av området. För
varje kommun finns en översiktskarta där alla
områden är utmärkta. Två större detaljerade kartor i skala 1:100 000 som täcker hela länet medföljer boken. På dessa är samtliga behandlade
områden markerade med respektive klassningsfärg.

Ett kapitel i boken behandlar skyddad natur
inom länet. Här finns en förteckning över länets
samtliga naturreservat och nationalparker, men
även områden som godkänts eller föreslagits att
ingå i det ekologiska nätverk av skyddade natur-

I boken finns även förteckning över rödlistai Kalmar län (exklusive
Oland). Bland insekterna finns endast fiärilar

de arter påträffade

och skalbaggar listade och även för dessa grupper är listorna att betrakta som mycket preliminära då många uppgifter ej kunnat kontrolleras.
Boken är inbunden och rikligt illustrerad med
över 200 vackra färgbilder på djur, växter och
olika naturmiljöer. Den finns att köpa hos Länsstyrelsen i Kalmar län till ett mycket rimligt pris,
med tanke på att detta är ett praktverk. Boken
rekommenderas varmt till alla intresserade av
djur och natur då den innehåller flera kapitel av
allmänt intresse, och den borde vara ett måste
för alla naturintresserade, som bor i eller ämnar
besöka denna del av vårt land. Med hjälp av kartor och beskrivningar i boken är det lätt att hitta
de speciella miljöer man är intresserad av. Glädjande dr att den lägre faunan och floran beaktats
i så stor utsträckning. För en entomolog finns
här mycket intressant läsning. Mindre bra är
dock att man inte varit konsekvent vad beträffar
artnamnen. I kapitlet om den biologiska mångfalden har genomgående både det svenska namnet (där sådant finns) och det vetenskapliga
namnet getts för de omnämnda arterna. Tyvärr
är detta inte fallet i områdesbeskrivningarna där
som regel endast det ena eller det andra namnet
används. När det gäller växter är det naturligtvis
inget problem, men speciellt bland skalbaggarna
är de svenska namnen för många arter ganska
nya företeelser och inte lika allmänt bekanta.
Något register för artnamnen finns tyvärr inte i
boken.

Även områden som enligt naturresurslagen skall
klassas som riksintressen för naturvård respekti-

Slutomdömet om boken är dock mycket gott.
det vackra småländska
landskapet. Boken pryder sin plats i bokhyllan
och som reseguide i bilen. Tyvärr är den för stor
attha med sig i fält men kanske det finns planer
att ge ut en förkortad version av den i pocket-

ve friluftsliv är listade.

upplaga?

områden inom EU som kallas Natura 2000.

Köp den och njut av

Roy

l8

Danielsson

