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I Eulopa hiil vedskalbaggar beroende av håltrld
till de mest hotade djurgruppernr. Många artcr
lijrekommer numera endast i smir teliktpopula
tioner son förmodligen konlmcr att dij ut om inte
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In old oaks. hollows with wood mould otien t'onn in the trunks xnd these hilrboll I \peiri
alized tirllna tlrainly consistin[l ol beelles. tlies and pseldoscorpitns. This is a summary of
lhc lirst quanlitalive examin!tions ol lhe häbilal requirements and popnlirtion ccology ol
species belonging to this tauna.
The occuIrence of many beetle species wcrc fbund to be cofielated with tree charrclcl il'lies
rel0ted to the nlicroclimale and the successional stage ol thc trec hollows. The \pe(ie5
richness of beetles per olk was higher in plots that were o|iginally open and wcrc still
gr-azed. Many spccics wcrc harnred by tbrest regrowth and. thus, to preserve the rarer fauna
i11 old oaks it is inlportant to continuc thc manrgernent of pasture woodlands.
The populrlion dynanics hås been investigated on a ccrtain snrdy species. Osntodcrntct
.,/?rri1.l (Coleoptera: Scilrabaeidae). within the lilmework set by rDetapopulation ccology.
In 0. ctantita, the occupancy/trce wils higher in larger stands than in smaller stitnds. but
therc was no col.relation between occupancy/stand and isolation of stands. This suggests
th4t dispersal intluence the populåtion processes within stands. but rarely occuls bctween
st{nds. A mark rclease-rectpture expetiment on O, zrzrrrrra was perfomred over tr\e yeirr\.
The population sizc in cach trcc varied moderiltely between yea$, whercas the populalion
size variabilily in ill lrees corrlbined was not largcr than expected f;om sanrpling eours
alonc in a constant populirlion. This indicales that the popul{tions in each occ Uuctuate
independently of cach othcl. As only a minor piil1 ol all dispersals are observed by rnar-k

rele se-rcclp(ure. a simulation nlo.lel was constructed to reveal the dispersal rale per indi-
vidual. The nodelrcsults suggest lhal857. ofthe adults rernain in thc sanlc trce throughout
Ihcir cnlire lite. Thus. the individuirls ol exch lr-ee could be seen as a locll] population. and
the poplrlations in:lll occupied trees in a stand together fb r ii nletapopuliLti(D.
Alktt:lternas tritlari (Pseudoscor-pionida: Chemetidae) and Lrrra /drr (Pseudoscorpionidr:
Crrypidae) was s(udied by assessing genetic stl-Lrcture and occupancy pattems. Both spe-
cies occlrr in hollow trccs. but L. 1.//4 is a rarer and lnore specialized species than,.{- x,r./.,/i.
This papel is a Swedish slrmm:rry oi my doctoral thesis - Populalion biology and conser
vdtion ol- beetles and pseucioscorpions associatcd with hollow oaks - which is $ ritteD in
English.
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deras situation lirbättras. StrLdier av utrotnings-
hotade vedlevande skalbaggar har oftast handlat
om atl clokumentera t'örckomsten av rariteter på
olika lokaler. men det är tä som har studerat deras
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populationsekologi titr att lbrsti vad \()m krävs

tijr att bevara den vedlevande lirunan på lång
sikt. Detta iir en samrnanf'attning av min ckrk

torsavhandling, som är den första kvantittltiva
studien av faunan knLrten till ihåliga ekar'.

lnledning
Nil Iörtli,l rldrits hilJr\ hålighetcr i .lJrrrrncl
nr. I dcssa ansanrlm olia mulket vcclnjill sorl
tillslrmmans mcd rester av svilll'lpar och cliu|bon
bilclal s.k. mulm. Hirligheter rned nrulm hyset en

rik och specialiserad tauna sont framför'rllt ur
giirs av skalbaggar och tvåvingar. Avcn bland de

betydligt artfaltigale klokrypama iitefinns hål-
traidsarler I Sve|ige är clet ekar som har den ti-
kaste fäunan av mulnlevancle djur'(Palnr 1959).

Utvecklingen inorrjord och skogsbruket gör
at1 fauDru knulen till gamla ekar är utsltt tör sto-
ra fiiriindringar. I Sverigc lirns de flcsta grova
cklr i gamla iings och hagnrarkcr. När hiivdcn
upphi)r'cllcr minskar viixer omritdena igcn och
då kan den iikadc beskuggningen påverka rlik-
roklimatet iDne i ekstarrmarna. Anttlct ihitliga
träd har trinskal på rnånga Ioktlcr lör att ekarnr
hal blivil tällda eller utkonkurrerade av yngre
träd. Avstilndet mcllan hiltriiclsbcstånd har ock-
så ökat. För 200 år sedan liirekom gatnla ekar i

mcr eller mindrc sam)nanhaingandc bestånd iiver
stora onrriidcn i södra Svcrige, men tiamtiir allt i
början av I800-1alc1 höggs sk)ra miiDgder ekar
bort (Eliasson & Nilsson 1999). Dirlitr löre
korrnrer hirltriiclsbeslårrd nurnera som sluå. iso-
lerade iial i ett hav av skijtta skogat och irkcr'-

malk. I kombination med ett mindre antal be-

stind tillgängliga föt kolonisation och flir|c irr

clivicler som spriclcI sig, kan man fijwänta sig att
kontakten nlellan populationeI i olika hirltriicls-
bcstånd har rninskat kraftigt.

Det tirclcr en allmän uppfitllrlitlg att skalbag-
gar knuha till gtnrla ekar blivit ovanligare och
är hotade (Ehnström & Wrlclin 1986. Watren &
Key l99l ). Det hal dock inte utliirts niigra kvar
titativa studier rv faunan i gamla. ihåliga ekar.

En studie är kvantitativ n.ir en afts fiirckomst-
flekvens eller individantal mäls oclt relaterus till
en angiven tångstinsals. I Skandinavien och
Storbritannien har vi troligen bättr€ kiinnedom
orrr :.klrlbuggrlirunrin tin l)rlgoll rnnltnslltn. i
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viillden, men även här har kunskitpen oln ved-
skalbaggius habitatkrav huvudsakligen byggt pii
cntomologers pclsonliga erfarcnhct och inte pir

kvantitltiva data. Vedskalbaggar i,ir en relativt
dåligt studerad insektsgrupp. framl'ör allt i.iiim-
förelse med tjärilar. Min ambitioD hal varil iltt
arbeta med samma l'r'igestlillningal och använcla

liknande mctodik som man sedtn llinge gjort l-ö[

a1t l'örstå dagfjinilars habitatkrav och popula-
tionsekologi och som vistt sig ilrlvlDdbart tiir all
utalbeta etlektivr! plogram för' naturvrirdsåtgaiF
der (t.ex. Pullin 1995, Thomas & Hanski 1997).

Dettaeir en sarnmanlattring av ntin cloktors-
avhandling (Ranius 20004). som bestiu-rv kvrn-
titaliva studier av populationsekologi och habi-
tatkrav hos skalbaggal och kloklypare i gamla
ihåli-sa ekar. Sytiet har varit att identilier vilka
egenskaper hos traid och bestirnd som pitvetkar
tirunans förekomstrniinster. ef tersom mitn bättre
kan bedörra hur omritden mecl gamla ttiid biir'
skiitas orn man kainner lill arternas habitatkrav.
UtrotniDgsholade arters populltiollsstruktur och
spriclning är ocksir viktigt att känna till ur rlllur
viu'dssynpunkt, cftel.Son dct avgiir i vilken
rumslig skala håltriidstiithcl och isolcring blir
klitiska tnktolcr lijr faunans l:rngsiktiga övetlev-
rracl. Dällör'har vi undcrsiikt spridrringen gcnotrr
att iaktta förflyttningar av en enskild skarlbaggs-

art - liiderbaggen (O.;rnotlernu arenil/r) (Fig. l)
- vars populrtirxsekologi även studei'ades i an-
cha avseendcn.



Ent. Tjdskr. 122 (2001)

Undersökningsområden
Jag har studerat skalbaggar och klokypare i tre
områden i Östergötland: Bjär'ka-Siiby. Kättilstad
och Sankt Anna (Fig. 2). Bjärka Säby och dess
orngivninglr ilI eLr J\ de lii ,rmlidcnr i rrorru
Europa där det fbrtfarande finns ston mängder
gamla ekar (Antonsson & Wadstein 199 | ). I det-
ta omrircle finns den högsta tätheten.av gamla
träd i två kärnområden, Sturefirrs och Bjärka-
Säby, och iett tredje bestånd, Blokind, sorn
dock är mycket mindre. Kiittilstad visatle sig
vam ett idealiskt område fbr att studera eflekter
na av habitatfi-agnrentering, efiersom klimatel
och triidens tysiska egenskaper är i stolt sett de-
sarnma i Kättilstad och Bjlirka-Säby, men i Kät-
tilstad ir bestånden med ihåliga ekar betydligt
mindre. Förckomsten av klokrypare studerade

iag dessutom i Sankt Anna skärgård. Där'finns
en slor ö nära kusten D.iursö som hyser stora
mängder grova ihåliga ekar, men ju längre ut
man kommer i skärgården, desto mindre blir
både håltriidsbestånclen och stanmarnas om
krets.

Metoder
När vi inventerade håltlädsfaunan i fä]t använde
vi tre olika metoder: ( l) fijnsterfällor utplaceru
de i närheten av tr'ädhåligheter-, (2) lallfiillor
som ul!ör\ir\ hurkJri{,rn :J s\åatt rn5nningcn
kommer i nivå med mulmytan inne i trädhålig-
heterna, samt (3) mulmplovcr där levande ocl'r

diida djur eftersöks för hand. Dessa tre metoder
kompletteral valandra. efiersom va{e metod är
effektiv för olika arter Fönsterfällor tängar fly-
grnJe insekter'. Merl hjrilp uv.lcnr krn mrn in
ventera vedskalbaggar från 11era olika mikroha-
bitat, men nran tirr inte så mycket mulmlevande
artcr. Fallfällol fängar djul son krypel på mul-
mytan inne i tr-ädhåligheter. Det är en el'l'ektiv
mek)d tiamtijr allt för nul[rlevande skalbaggar
Mulmprovtagning är den eflektivaste nlctoden
fijr klokrypare. Däremot hittar man inte så

många levande, tullbildade skalbaggar. Vissa ar-
ter. t.ex. läderbaggen och håltddsknäppare, hit-
tar man ofta som liagment (halsskiildar, täck-
vingar) som går att artbestämma.

Nedan beskrivs hur var och en av delstudier-
na har utfiirts:

PopulationsekctIogilör skatbaggar orlt klokrl'parc i ihå[igt ekar

Fig. 2. Utll!ersöktlitlgsonråden. ( I ) Bitirka-Stibt, (2)
Kiittilstad, (3) S1:,1kt Att|1.t.

Studl tlt?as in the pbtirt(e ol Östergaitl.lnd, Sweden.
( 1) Bjiirka-Siib\', (2) Ktittilstal, (3 ) I11t1kt Anna.

Förekotst tlv vetlskulbttggur i ralution till ihci
lig,t tfur .\olt)po uiDg och gorlek
Vi valde ut arton lokaler så att de varierade såvlil
beträlTande den ursprungliga krontäckningsgra-
den som hur de hävdas idag. Den ursprungliga
kontäckningsgraden fick vi frarn genom irtt
mäta krontäckningen av fullvuxna och gamla
träd och boftse från det kronskikt som nyligen
uppstått genom att unga träd vuxit upp. Inom
varje grupp skilde sig lokalerna åt genom att
hälfien av dem fortfarande var hävdade medan
hälften av dem höll på att växa igen. I de igen-
växande lokalerna fijrekom 5 l0 m höga löv
träd av liamför allt asp och björk. I varje område
inventerades fem träd med hjälp av fönstefällor
och fallfällor som var placerade i närheten av
och iträdhåligheterna fiån maj till september.
Fälloma är avbildade av Jansson & Lr.rndberg
(2000). Undersiikta lokaler och funna arter är i
detalj redovisade av Jansson & Antonsson
( r99s).

l'') 't"'r{?
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Fiirckonst or k[okrypIrc i rclalion lill lriidllå-
lighetern!.\ kvdlital o(h tlithet
Vi undersökte lötekomsten av kkrklypare i 274
ihåliga ekar i tre onråden - Bjärka-Siiby, Kiittil
stad och Sankt Anna. Från varje lräd tog vi ett
p|ov om 8 I nulm som vi ltdc ut på ett vitl lakan,
varitr-irn vi sarnladc in klokryparna. Diireticr
lade vi omedelbart tillbrka mulmen i tr:idet. De
studeracle tftiden beskrev vi nrcd avseende på

egenskaper som kau tiinkas åte$pegla mikrokli
rnat. niiringstillgirng och successionsstadiunr.
Alla klokryparc artbestiirnclcs, men av sju linna
arter val det bttra tvä. Alloclrct-ires ritlcri och
LLlt( lul! - som t'anns i tilhäckligt miinga trlid
för att dcras törckomst skulle kunna analyseras
sfrrlistiskt.

Fairckonst qt' lti.l?rbuggen i relation till ttitllit
lighetet.t k|ulit?t och tlith(t
Liiclerbrggens tijrekomst pcr ek undersijktc vi i
stora sanlmanhäng^nde bestånd i Bjärka-Saiby
och Sturefbrs strnlt imindle bcstind i Kiittilslad.
Skalbag-qarna inventcrade vi framtirr allt genorrr

att el'tersöka dtida individer och fiagment i nlul
men. Vi mätte trädvariabler sorn krn länkas på-

verka tbrekomsten av läderbaggen och riiknade
antalet hiiltIäd inom vlrje bestånd.

Liitlc rbo g ge n s polt u I ut i t ut s e ktt kt g i
Liiderbaggen snrderades rned fängst-återtångst i

tallfällol undel fem års tid i Biaitka-Säby. Sytiet
var alt uppskatta populatioDenlas storlek och be-

riikna deras variation mellan traid och ntellan år.

Dessutom notelade vi vilka t'örllyttningar skal-
baggama gjorde mellan triid. Vi anviindc lalltäl-
lor fijr att fänga fullbildade liiderbaggar, törst i
26 och sedan i totalt 50 ekar. Liiderbaggalna fö-
rekommer sorr t'ullbildade unclel sex vecktlr pel
år under juli och augusti. så det var under den

periodcn som vi utförde fiiltarbetet valje rir'.

Fiilloma tijmclcs en gång per dag och varje skal
bagge rrärktes individuellt. Efier märkningcn
\liippre. llderhirg!:llna ut pi mttlntl litn igcn.

Fiir ttt en förflyttning skall kunna iakttagas
rråste en indivicl l'örst 1:ugas i ett triid och däret-

ter llyga till ett annat träd med fiilla och längas i

det lrädet. Efiersom det bart är en mindre del av
alla tiirflyllningal sont verkligen iakttages pir

detta sätt konstruclade vi ett datorsimulerings
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program för' att berlikna hur onfattande den

velkliga spridningen bijr vala för att gc upphov
till det antrl iakttrrgnl förllyttnirrrr:om \ i rrtr-

terade i fiilt.

Resultat och diskussion
Fuutttut i oliktt tylter ttv hålektr
Med fiinsterfaiIlor och lallfällor utsatla i totalt 90
ihåliga ekar kring Bjlirkr-Säby fångade vi 120

vedlevanclc skalbaggsalter (Ranius & Jansson

2000). 40o/o av dessa var tijdlistade (enligt Ehn

ström m.11. I993). Antalet arter per ek varierade
mellan 7 och 34. Artrikeclontcn var hitgst i be

stånd som ursprr.rngligen har valit öppna och
som fbrtfärande är betade. Traiden i dessa be

stånd var bättre för vedskalbaggatna av tvi skäl;
dels var de rner solexponerade och dels var de

grövre (Fig. 3). Fristiiencle traid vat mcr artlika
iin träd som står halvöppet eller slutet. medrn
skillnaden mellan de två sistnämnda kategorier-
na var liten. Artrikedomen var lägre liamtijr allt
i de klenrste hålträden (cliameter'< liO cm), mecl-

an -srövre storleksklasser inte skilde si-g så

mycket i artrikedom.
Tr:id i betade omriden iir llrh ikare än i igen-

växta områdcn. fötmodli-qen t'ör att iikad solex-
ponering gör mik|oklimatet varmare. I hagmar-
ker ä[ det inte bara betet som ökar solexpone-
ringen, Lrtan det pilverkas ocksii av annan skijt-
sel, t.ex. niir rran tar bo buskar och ungir traid

tör att Iörblittra betet. Att solexponerade ekar iir'

bättre än beskuggade har hiivdlrts av flera svens

ka entomologer tidigare (Palrn 19-59, Glirden-
fbrs & Baranowski 1992. Jonsell rn.fl. 1998),

lnen dcl här är första gången s()m cletta hal visitts
kvantitativt.

I Svelige ir det nlår]ga vedskalbagga- sorr
l'öredrar solexponetade ekal och som borde ha

svårt alt överleva i slutna skogar stlnl är opåvet-
kade av människan. Situationcn för vedskalbag
garna påminner kanske om den fin många dag-
tjärilsa er, som cnbart tiirekontmer i siirskilt
varrna miljöer i England, men är-mindre beroen-
cle av ett varmt mikroklirnat Iiingle söderut i Etr

ropa (Thomas [993). Del kan bero pir atl a erna
ursprungligen iir anpassade till ett varmare kli
mat och när cle lever nära nordglainsen av sitt ut-
bleclningsonuåde måste de söka sig till slir-skilt
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Fig. 3. Atttctl r,edlevcutde skulbaggur per trtial, t11ed traderl in.lelade i kategorier nted avseetde på krontäcknings'
gftkletr i onlgivningeli kritry trtidct o(h triidcns grcvlek. Dcrta Jrån RtnriLts & Junt;.nn (2000).

Nunber of saprcx)-lit: bectle .rpe(ies per trce, witlt the trces livided itlto categoties ofdifferettt sLtrnutrling cover
and trunk tlianteter Dato ftolt Rdnius & Jdnsson (2000).

t0 30./. 30 70% 70-904/.

Krontäckning

varma platser för att klafa sig. Förmodligen
spred sig ekens vedskalbaggsl'auna till Skandi-
navien under värmetiden (6000 2000 t-. Kr.), när

ädellövskog täckte stora delar av Skandinavien
och klimatet var varmare. Då kunde sannolikt
vissa idag solälskande vedskabaggar för'ekom-
ma även i slutna skogar, och det kanske var först
när klimatet blev kallar€ som många arter blev
beroende av ekar i människoskapade, solexpo-
nerade miljöer. En annan blkning är att även
ekskogar i naturtilståndet utsattes för omfattan-
de störningar av t.ex. brand och bete, vilket ska-
pade solexponerade miljöer som faunan anpas-
sades till (Warren & Key l99l ).

Vi studerade också solexponeringens bety
delse för enskilda arter (Ranius & Jansson
2000). Den ende som har skivit om detta tidiga-
re beträflände skalbaggar i gamla ekar' är Palm
(1959), och det visade sig att hans uppfattning
stämde dåligt överens med virra resultat (Tab. l,
nästa uppslag). Palm grundar sina uppgifter'
främst på egna observationer som inte kvantifie-
rats, varken vad gäller studerade träd ellel anta
let gånger han har träffät på en ar1. Vi tror att vår
studie kommer att vara mera användbal f'ör'

framtida fomkning ettersom vem som helst kan
använda samnla metodik och göra Iiknande stu-
dier, t.ex. i andra naturtyper, traidslag eller geo-
grafiska områden. Då kan man jänföra resulta-

<80 80-100 100-120 120-140 >i40

Stamdiameter (cm)

ten med vår studie och upptäcka skillnader som
ökar kunskapen om vedskalbaggsfaunan.

Många skalbaggar föredrar hålträd som är
grova (> 80 cm) och det finns flera tänkbam för
klaringar till att det iir så. I ett grövre träd är mik-
roklimatet mera stabilt och det kan i sig själv
vara gynnsamt för skalbaggarna. Det kan också
ha en indirekt påverkan genom att mikroklima
tet påverkar viJka vedsvampar som finns i
veden. Vedsvarnpar avgör vilken röta som upp-
står, och det har visat sig påverka förekomsten
av vedlevande skalbaggar (Araya 1993). En an-
nan möjlighet är att det inte är-grovleken i sig,
utan successionsstadiet som stammen befinner
sig i som avgör stammens lämplighet. Hålighe-
temas kamktär förändras med trädens ålder
(Kelner-Pillault I974), som i sin tur korelerar
till grovleken.

Vi har utfört denna studie inom ett område
som både nu och historiskt setl har haft hög tät-
het av ihåliga ekar Detta för att minimera effek-
terna som eventuellt skulle kunna uppstå p.g.a.
kontinuitetsbrott eller brist på spridningskällor.
Jämfiir man träd som står mera isolerat med var-
andra skulle de grövre träden kunna hysa en -

kare fäuna enbart för att de är äldre och har kun-
nat bli koloniserade under en längre tid, och inte
fijr att de är mera lämpliga, men det iir en rnindre
trolig förklaring i denna studie.
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Tab. L Sktlbctggsurtct i gIot\l ckur som fiitt(lftl1 sole\PotlerinS rcspcktive beskuggtting, u1li8t Pulnl ( 1959) oLlt

llaniut & .lanssott (2000). Afcr son \nr obero?nd? dt' sol/skuggu i båtla "tutlienta tit utsI tnu.lrån tubcll(rt.

Tab. L lSeetla qteties itt oltl ottks ltrcferrittg .tut1 ?.tPosuta ar sllode. tu(2ftling lo Palm (1959) und Runiur &
Jtursson (2a00). Species itrdiJJerettt it hotlt stulics ot( c.\( ludcd.

Ranius & Jansson

Solexponering Oberoende Skugga

Solexponcring

Oberoende

Skugga

Ar tt 11 t u I u t r( t-0 l) 11 u I n i d (
Htlvbaeus lluripa.;

C r t n r t p u I p t r.r I c.t ta c e u t
M \'(c k )L h d tu f( s l0 (e ! t,
Orchctiu linturis
I'ctttupht I Ius tt.;tuce u s

Tenclrtio nnlitur

Agrilus sLt lt i<:r t lli.r
Antpedus holtedtt!t
Antpcdtrs turtlinuIis

Atthrenus nrusaorunt
P h\'tnat bde s te sta(e t t :i
Protraeru.t tihiulis

Ptitttrs.rrrbpilorus

Våra studier av habitatkrav llar gett kunskap
om hur vedskalbaggar påvertas av beskugg-
ning, glovlek och successionsstadium i den träd-
stam de lever i. Men fb tarande har.iag svåft alt
bedöma orn ett enskilt träd hyser den ena eller
andra lrrten bara genom att titta pi tlädets utse-
ende. Ett ploblerr nrir man stutlerrr vedskalbag-
gar tu att de huvudsakli-sen lever sitt liv sorn lar-
ver och det lör'nodligen air deras livsbetingelser
djupt nele i mulmcn eller i den omgivandc
nulkna veden sonl är avgör.rDde 1ir oln al1en

kan finnas i ett tr',id .3ller inte. Eftersom det är
omöjligt att se hur larverna vcrkligen har det
utan att förstöfa delas livsmiljö får rran nöja sig
med att stuclcra lörekorrsten av fullbildade skal
ba-qgal och tr'ädens egcnskapel som kan nriitas
utjfiån eller strax innanlör hilliippningen. Det
gijr det svårare att förstir vedskalbaggars habitat-
krav i detalj jiimlört med t.ex. dagtjiirilar.

Fiirekotll.\t i rckttion lill tiitllete (lt llilllrtitl
Både läderbaggen och klokrypalen L. /rrtrr förc-
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kom otiarc i stora än i smir bcstånd också per

träd räknat (Fig.4). Ingen av artetna halja-e vicl
något tilllälle hittat i solitära hålträd (Ranius
2000b, Ranius & Wilander 2000). Detta mijnster
air vad man skulle förr'änta sig enligt Levins re
gel om artelna förekommcl i netapopulationer
(Hanski & Sinberloff 1997). En mctapopula
tion är en sanrling gcograliskt åtskilda popula-
tioner som val och en har sin egen populations
dynamik och är sir små att de ständigt löper lisk
att dii ut. I en metapopulation fiilekommer en
viss spridning, sir att "lcdi-qa" habitatfläckar kan
koloniseras av individer' lrirn intilliggande habi
lallläckar. I ett landskap sonr bebos av en meta-
population linns det både lämpliga habitatfläck-
ar soln hyser och de som saknaren lokal popula-
tion. Orn rnclrpopulalioner) belinner 'ig r jJtn
vikt inträffar utdöenden och kolonisationer lika
ofta. sår att antalet bebodda habitatfläckar fiirblir
ot'iirändnt över tiden. Fiirckomstmönstren för
läderbaggen ctch L. luta innebär att populalio-
nerna inom varje bestånd skulle kunna nrotsvala
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metapopulationer och att enskilda träd kan hysa
lokala populationer. Vår studie av läderbaggens
spridning visar att de flesta individel håller sig i
ett och samma tläd under hela sin livstid (Ranius
& Hedin 2001). Dä1ijr tu det rimligt att läder-
baggens förekomst i hålträd verkligen har med
metapopulationsdynamik att göm. Beträflande
l. lata har vi dålig uppfättning om hur.stor andel
av individerna som lämnar tddet. så för den ar-
ten kan vi ännu inte att bedöma vilken betydelse
metapopulationsdynamik kan ha.

För läderbaggen studerade jag även före-
konst/icke-förekomst per bestånd, d.v.s. i en
större geografisk skala (Ranius 2000b). Då visa
de det sig att läderbaggens förekomst berodde
på antalet hålträd i beståndet, men däremot sak-
nade mängden av hålträd i intilliggande bestånd
helt betydelse. Det innebtu att det numera är så

sällsynt att en individ flyger och koloniserar ett
intilliggande bestånd att det inte påverkar läder-

Populationsekologi .för skalbaggar och klokrypare i ihåliga ekat

baggens förekomstmönster. Trots det förekom-
mer läderbaggen fortfarande i nästan alla lite
stöne bestånd i Kättilstad-trakten och det kan
bero på att tätheten av ihåliga träd har varit
mycket högre tidigare i historien än vad den är
idag. Förmodligen koloniserades de flesta be-
stånd för mycket länge sedan och det är först
under de senaste 200 åren som läderbaggspopu-
lationerna har blivit små och isolerade.

Läder-baggen saknas systematiskt i solitära
träd och små bestånd. Förmodligen beror det på
att arten har dött ut från dessa bestånd. Detta är i
enlighet med resonemanget bakom begreppet
Minimum Viable Metapopulation Size (MVM)
som är ett mått på det antal lokala populationer
som krävs för att upprätthålla en livskafiig me-
tapopulation (Hanski m.fl. 1996). Min studie be-
kräftar att metapopulationer' överlever längre ju
flera habitatfläckar' (d.v.s. hålträd) de har till-
gång till, men för-modligen far man en alltför

100

Osmodenna erenita

t4 5-9 I (Ft9 50 100

Beståndsstorlek (antal hålträd)

Allochernes vvideri

t4 5 9 10 49 50-100
Beståndsstorlek (antal hålträd)

Larcn lata

t 4 5-9 10-49 50-100

Beståndsstorlek (antal hålträd)

Fig. 1. Andel tiid med förckomst av kirlerbagge
(Osrnodema eremila) och klokryparna Larca lata
och Alhchernes wfuleri i relatio till bestånds
storleken (d.v.s. ant.tl hålekat). Datdför Osmodema
eremita är från Ranius (2000b), n ( l-1) - 35, n (5 9)

= 52, n (1049) = 42, n (50 100) = 43. Data.föt L.
lata och A. t|idefi arlfin Ranius & llitander (2000),
n (14) - 12, n (5 9)=57,n(1049)=60,n(50
100) = 115.

Fraction of trees with occurrence of Osnodenna
ercmita Jragnleits and the pseudoscorpions Itrrca
latat and Alloche tes tideri in relation to stand size
(i.e. wrmber of hollow oaks).
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positiv bild av hur små bestånd som liiderbaggen
kan ijverleva ipå lång sikt (Ranius 2000tr). Det
beror pä att beständsstorleken iallmiinhet har
minskat pir senare tid. Där'lijr kan man inte för
värlta sig att metapopulationernr belinner sig i

.jtiDrvikt, utan alt uldöendcn sker oftare in kolo
nisalioner. I ett bestånd med 1ä trid gijr dessut-
om slumpen alt kolonisation och utdöenden inte
inträf}:tr jännt över tiden, och det ijkar risken
för utdijende i metapopulationen son helhet.

Studiel av artel.S lörekolnstmöoster är ofia en
bra biirjan pir en metapopulalionsstudie. men de
kan inte användlrs fbr att töfstå hlrr en rnetapo-
pr.rlation f'ungerar'. Fijr atl liirslå det krävs det in
gående studier av altens populationsekologi.
vilket iag hrr utfijrt tiir lädcrbaggcn (se nedan).

Lti(lefutggens poltulatiousstorlckttr och sprid-
ttin g
Fiurgst-åter'1ångststudien i Bjiirka-Säby visade
rI Ller i rncdeilri kllcks ll lJderbuggrr i v:rrje
ihirlig ek varje :rr, men illt dct valielal klaliigt
mellan träd (Ranius 2001). Om mrn ant att
tr-äd rned och uttn fiillor har samnra populations-
storlek ocll att det linns tre årskullar lar'\'er i ett
tr-äd, sii finns det ikiimomrirdel krin-r Bjärka-
Säby omkring 4000 individer som en gång skall
kläckas til I hllbildade Iiiclelbaggar'.

Populationsstorlekanras variation i var-je tl aid

var mirttlig fiirn irr till år'. nren stiir-r'c iin vad man
skullc lijNänla sig rlppstil'av ren slunrp ien
iängst äterfängst-studie. Sunrmerar mrn popu-
lationsstorleken lör alla studeracle h äd i Bjlilka
Säby blir fluktuationerna frirn iu till år nryckct
nrindle. Lriclclbaggspopulationel har således
inte de stora populatioDsfluktuationer som iil-ty-
piska 1ir insektspopulationer. Många insektsar'
ter varierar i individantal l0-1000 gångcr lrån
irr till år (t.ex. vilvelbaggar: Niirnberger 1996,
bladlöss: Dixon 1990, riddarskinnbaggen: Sol-
breck l99l). liamliir allt beroende pir vlidedör
hållanden (t.ex. Kingsolver 1989, Pollard &
Yates l99l ) och valiationer i parasitoiders lbre-
komst (Mikkola 1976). Det finns också in-
sektspopulationcr som har mera måttliga fluktu
alioner, som är ungefär lika stora sonr dem lli-
derbaggen har per träd ftiknat, nlcn mycket slör
rc iin läderbaggens t-luktuationer i hela hålträds-
beståndet (t.ex blomflugor: Owen & Gilbcn
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l9lJ9. tlollsländor: Crowley & Johnson 1992.
vissa fjärilar: Pollard & Yates 1992, joldliipare:
Luff 1982). Populationer som lever i nera stabi
la niljöer varierar nindre över tiden (Wolda
m.f1. 1992) och dct kan liirklarr varfijr läderbag
gens populationer varierar sii lite. Fiictotillgirng-
en fijr lädcrbaggen är lbrnodligen i sto sett
densamma iiån år till åt, etiersonr ny murken
ved bilclas konlinucrligl ien levande. ihålig
stam. Mikroklimatet inne i en triidstarn iir stabilt.
s:r exhema viicleför'hållanden som kan ha stor'
bctS dcl.e t.cr. lbr in.ektcr 'ottt ler er i t eiet,tti, '-
nen får mycket minclre genomslag l'ör l'in hållan-
dena inne i stanmen.

Vi anviincle längst-åter'längsrdaa ocksi t'ör'

att mäta hur ofta och hur lingt läderbaggen fly-
gel mellan träd (Ranius & Hedin 2001). Fiir all
kunna tolka friltdata konstruerade och anvainde
vi ett datol s im u leringspmgram som visrdc atl
l5'lc av individema llmnar sitt träd och flyger
till andra hirltriid. De tiil.flyttningal vi iakttog var'

mellan träd som stod 30 190 n tiån var-andra.
Med tanke pir hur fiiltarbetct u1lör1s llade det va-
ril möjligt au ilrktta förflyttningar på upp till
I krr. Det innebir att det iil en nycket liten aD-

clel av alla individel sonr uttör Iångvaiga förllytt
ningar rlellan bestirnd.

Fiir alla djur och växter finns fördelar med att
sprida sig åtminstone vid vissa tillfiillen; splici-
ning är ett sätt att undvika t.ex. inomartskonkur
rens, prcdation och patasiter. Teorctiska studicr
visar att spridningslbrmågan bör ha utvecklats i
olika hög grad beroende på hur a els habit.rt vr-
rielar i tid och rum (Gadgil 1971. Travis &
Dythan J999). En stor variation ijver tideD giir'
att det uppstrir flcr plalser där arlen slrknas trots
att de är Iämpliga och då blir det meru liinsamt
att sprida sig. Diirörbör arter som lever isådana
miljöer ha Lrtvecklat en stij e spridningsbenl!
genhel. Ln slt,r \ J|iJlrlln i rurnDrcl .l:iIcrn l. Sör
det mindre lönsamt att sprida sig. eftersom tis-
ken d:r ii| skn f'ör individen att den skall hamna i
en miljö soln är sämre än den plats sonr den kom
ifiirn. Livsliingden liir olika typcr av död vecl
varienr och därför borde vedlevande arter ha
olika spridningsfiirmåga beloende på vilkcn typ
av ved de är knutna till (Nilsson & Baranowski
1997). Liidetbaggen iil en specialiserad skalbag-
ge sonr enbart kan leva i trädhåligheter Det ökar
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risken med att flyga iväg från ett tt äd, efierson
det kanske inte finns något annat lämpligt träd i
närheten. Hålträd ail en stabil miljö och det finns
uppgitier som indikerar att ett enskilt träd kan
vara lämpligt tör läderbaggen i många decennier
(Matin 1993). Dä'för ät tridet eD liiderbagge
har kläckts i naistan all1id lämplig livsmiljö iivcn
1ör nästa generation. Den l:lga spridningsbenä-
genhet som läderbaggen tycks ha air därtiir vad
man skulle fijrvänta sig enligt ekologisk teori.

Lii,ft rfu t qgcn.' Ittt t t t l'.'l\t l o t it't1.\l,t t tl t'.u i
Det mest direkta sättet at1 studera metapopula-
tionsdynanlik är att iaktta när det inträtlar kolo-
nisationer och lokala utdöenden. För tniurga tu-
rer iir det dock inte pnktiskt m(iligt att göl.a det
ta. Även om vi inte har iakttagit några kolonisa-
tioner och utdajenden av läderbnggcrl. kan våra
data fiån Bjärka-Siiby ändå användas tör att tiir-
stå hur viil lädelbaggen passal in på de kliterier
som Hanski nr.fl. (1995) ställt upp för vad som
är en metapopulation. I den minsta geografiska
skalan kan man betrakta individerna i varje n iid
som en krkal population och de lokala popula-
tioncnra inom ett bestånd som en metapopula-
tion. Man skulle kunna tänka sig att det före
kommer metapopulationsdynamik också i en

stöffe rurnslig skala, då individelna i valje be
stånd tillsamnans utgajr en lokal population och
många lokala poplrlationer iett Iandskap bildar
en metapopulation. I clen skalan är'törmodligen
läderbaggens kolonisations- och utdijendehas
tighet så 1åg att det kriivs studier undet rnånga
decennier och iiver stora arealer innan ntan kan
förstå hur ett sådant system fungerar. DätJör har
jag bara beaklal den mindre skalan när'jag jäm
tijrt läderbaggens populationer med de lyra kti-
tedel som populationer bör upptylla 1ör att deras

överlevnad skall vara beroende av metapopula-
tionsdynamik (Hanski m.t1. 1995):

1) Spridningen skall vara så liten att individer
sorn flyttar mellan fläckarna hiu-lijrsumbar be-
tydelse f'ör' populationsdynamiken inom träden.
Hos läderbaggen stannade 85olo av indiviclelna
kvar i sanlma träd under hela sin livstid. Det
inneb att de llyttande individerna har relativt
liten betydelse för dynamiken i enskilda träd i
tbrn av omedelbar 1illftirsel/för'lust av individer
till populationen.

2) Risk fiir utdöende skall llnnas i varje lokal
population. Om de största populationerna har
väldigt Iåg utdöenderisk komner populationens
överlevnad som helhet huvudsakligen att bero
på vad som hiinder inon dessa populationer och
inte på metapopulationsdynarniken mellan po
pulationerna. I de individlikaste träden kliicktes
knappt 100 läderbaggar per'år'. Det är fömrodli-
gen så pass fä individer att populationerna liiper
en viss Iisk för'att dö ut p.g.a. slumpmässig vari
ation i rniljöf örhållandeDa.

3) Det skall finnas en nröjlighet till åtelkolo
nisation i habitatfläckar där arten har törsvunnit.
Efiemom lttrllyttningar pii rnellan 30 och 190 m
har iakttagits. är det uppenbaft att liiderbaggcn
kan återkolonisera träd inom bestånd.

,1) Utöendena i de lokala populationerna skall
ske oberoende av varand|a, d.v.s asynkront. Om
vissa år är dåliga i alla habitatl'läckar samtidigt
tår metapopulationsdynamiken mindre bety
delse för ör'erlevnaden, efiel.Sorn metapopula-
tionen då ofta kommer att dö ut samticligt med
den lokala population som löper minst risk fijr'
utdiiende.

För läderbaggen har jag visat att fluktuatio-
nerna iiger runl asynlo'ont även rnellan träd inom
ett och samma bestånd. Det innebär art det aldrig
har varit något år som har varit bra eller dåligt
1br alla träd samtidigt. Dä iir bör utdöenden ske

i olika träd oberoende av varandra.
Slutsatsen iir att liiderbaggens populationsdy-

namik inom ett hålträdsbestånd i allmänhet kan
beskrivas som en metapopulalior, där det sker
kolonisationer ocll utdöeDden iolika träd. För
1äderbaggen kan man föNiinta sig atl metapopu-
lationerna f'ungerar på lite olika siitt i olika be-
stånd (mf Thonas & Kunin 1999). I områden
där lärnpliga hålträd står nycket taitt borde 1ä-

derbaggalna ha lätt tör att flyga mellan träden,
och då kanske spridningen blir så stor att mäng-
den obebodda men lämpliga träd blir obetydlig.
Däför blir metapopulationsekologi nrindre rele-
vant när nlan skall beskriva hur en sådan popula
tion fungerar-. I andla bestånd däl de liimpliga
träden står glesare bör spridningen bli mindrc,
och då blir populationen mera lik en idealisk
metapopulation. I vissa bestirnd finns det kanske
ett enda "supertäd" där större delen av alla lii-
de$aggar lever och då kornmel populationen att
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ha karaktären av en 'llainland island" metapo-
pulation, där trädet nled den störstl populatio-
Den lr avgörande fiir artens lbflbestånd i områ-
det (Ha[ison & Taylor 1997).

Slutsatser för naturvården
ViLka ontrtiden iir rnest iirclelhllcr!
I Sverige tycks det finnas l'ler lokaler med en rik
fauna knulcn till gamla träd än vad det giir ide
flesta andra europeiska länder' (Mclean &
Speight 1993. Hultengren & Nit e 1999). Diir-
för kiln de.lör\tir he\lindcn r Sverige varl av
stol betydclse 1'ör överlevnaden av vissa hirl-
trädslevande arter också globalt. För att hål-
trlidstirunan skall öve|leva på sikt krävs i mirnga
lall kostnadskr aivande åtgärder i tblm av åter
upptagen skiitscl och att man låteI beståndsstor-
leken öka (se nedan). Etiersom resurserna till
natul-viuden är begrlnsade måste vi kunna prio-
ritera vilka områden som tu nlest skyddsvärda.
Prioriteringarna bör göras på grundval av fiire-
komsten av liittinventerade arter eller egenska-
per hos lokalerna som är lätta att rnäta och som
är starkt knutna till de naturviirden man vill be
vara. Etiersorn hålträdslevande artel drabbas av
habitattiagrnenteling över hela sina utbred
nin!:r'mriJ( n JI lokller ntcd en liuttl sont inte
iir så piverkad av fiagnrentcring de internatio
nellt sett mest skyddsvär'da. Denn!r studie visar
att läderbaggen och L. /4ra är kiinsliga lor habi
tatfiagmenteling och andra studier hal visat att
ock,i 7, ntbri', o!'at ttt o''h fl,tter.lerrttyinett.tät
knutna till stii re salrmanhängande bestånd (Ra-
nius, opubl. rrs.). Efielsom dessa arter är lätLa att
inventera (Ranius & Jansson, opubl. ms.) och
identifiela (skalbaggarna avbildacle av Rundlöf
& Nilsson 1995; en bestämningsnyckel för art-
bestärnning av Lun:u krta finns i Grirclenfors
nr.fl. l9tlli) är de användban son indikatomrtel
för att påvisa vilka onråden senr iir och har varit
mindre tiagnrenterade. När man gör priorite-
lingal i praktiskt naturvårdsarbete rnåste man
även ta hänsyn ti11 var lbrutsättningar för skötsel
och en eventuell utvidgning av bestånd är bäst.

Sl<itsel uv områtlen
De flesta områden i Sverige son hyser gamla,
ihåliga ekar hal valit påve[kade av skiitse], fijrst
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som,ingsmarker och i senare tid som betesmar-
ker. Plante ng och natullig igenväxning gör att
många av de ganla träden dör i förtid p.g.a. kon-
kurrens från yngre träd. Dessutom visar vår stu
die rfl mingr vcJ'kalbuggrr paverkrs negalir t

av igenväxniDgen i sig själv genom iikad be-
skuggning. För att bevan launar rir det därtör
viktigt att upprätthålla hiivden i ekhagmarkelna.
Aven i bestånd som har vuxit igen under en tid
finns de t'lesta håltddslevande arterna kvar.
även om nrirnga av dem har rninskat i individan-
tal. Därför bör mar restauera igenväxta onrrå-
den. Niir man fiihugger kring ekarna måste man
vara försiktig efterson en allttör krafiig fi)ränd-
ring kan göra att de gamla träden skadas och
t.o.m. dör (Alexander m.tl. 1996). Ett annat pro-
blem iir att stackmyror o1'ta koloniserar ekar när
solexponeringen ökar och vi tror att många ved-
skalbaggarsarter fiirsvinner från träden då, efter
som de fullbildade skalbaggarna blir anglipna
av myror. Om igenväxningen pågått under tlera
Jccennre| bör man genomlörl re.trurelingen i

flera steg, och till att börja med bara hugga tr'ä-
den i ekarnas omedelbara niirhet men bibehål1a
de flesta träden i andra clelar av onrådet. I första
hand bör man ta bort de snabbväxande tr',idsla-
gen björk, ask och asp som är svåra konkunen
ter till cle grova ekarna, men som sällrn har fiir-
utsättningar att bli lämpliga hålträd. Man bör
vartr försiktig med att ta bort yngre ekar, efier-
som det försämrar förutsättningama att fä en
kontinuerlig tillgång på håltr'äd i tramtiden.

Stu ek och täthet dv håltrii(lsbestånd
Ihåliga träd är ett habitat sorn har begränsad livs
längd. Diirfilr kan bevarandet av den hålträdsle-
vande faunan inte bara handla om att bcvara de
hålträd som l'inns idag, utan rnan bör också ttn-
dera på hul håltriiden kommer att vara placerade
i landskapet i framtiden. Eftersom läderbaggen
har en begränsad spl idning har den svårt att hitta
till Iämpliga hå|tläd som uppstår utanför de hål-
tddsbestånd där den redan förekonrmer Därl'ör'
bör tillkomst av rya hålträd främias inom ellet i
den omedelbara närheten av kiinda bestånd m(]d
läderbagge och andra hotade a er. Sannolik-
heten för kolonisation minskar gradvis med
ökande avstånd- olika snabbt för olika arter. För
läclerbaggen tycks det vara en mycket liten andel
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av iDdividelna soln tlyttar sig liingle iin 200 m.
Frarr till t'ijr 200 år sedan förekon det betyd-

ligt flcr hihräd i landskapet än idag och dct iir
viktigt fitr att tiirslå launans nuvarande utbred-
ning. För'modligen är det många r er soln l'ii c-
komnrer i srnå populationei som löper stor risk
atl dö ut samtidigt som deras tiirmirga att koloDi-
sera nya best:rnd idag numela är'liten eller obe-
finllig. För att beviua dessa populationer räckcr
det inte med att bibchålla bestånden som de är
idag. utan anlalet lämpliga träd mirste ijka betycl-
ligt inom nrirnga bestånd. Dct linns många loka
lcr ned 5 20 ihåliga ekar sonr har legat i stijrrt,
sammanhiingandc ckområden tidigare (Ranius
20{)0b). Bland dessa borde man i nittur.vitrdsar-
betet prior-itera dem som hal cn rik håltrldstäuna
och goda fbrutsiittningar för att bli stiir-r'e (d.v.s.

dit det tlnns rnånga ekar sonr kan bli ihiiliga
inorn nir-era decennier). Platser med enstakr eklu
i igcnvirrnLlc hrr;rrl ellt r' grranpllntcringll som
lis!cr lrDgl licn Jndrl beiLiird nrisle rnrl lri,.
ritera bort, så liinge tesurscrna till natorvitrden är
begriinsade. Frihugger niur kring sirdrna ckiir
kan ekiu-nas liv liidiingas, mr:n clct har knappast
någon betydelse för hiiltraidstäLrnans överlevD.rd
iregionen pir läng sikt.

Ocksir i dc områden soln idag är de stijrsta har
hiltr'äden tidigare tör'ekonrmil i stiirre miingd. I
Bjiirka-Säby t.ex., har markslag rned garnlt hirl-
träd halverats sedan slutcl av I800 talet (Jo

hansson I997), vilket bör öka utdöendelisken
för kiinsliga alter. Diif'ör iir dct l'örmodli,qen
iiven hif viktigl att rran ökar antalet ihåliga hiid
så att håltriidsbestirnden åtellår'sin lidigarc slor'
lek. Det kan man göra genom att fbrtsiitta med
hrivd och restaurera igenviixande clelar av ornrå
dena. Kling många av de stör'sta onrirdena finns
mindre håltfiidsbestånd inom nirgla kilonreter'
tiiu kiirnomriidel. Pä lång sikt bör'man stllivzr
efter att tätheten aY håltr'aid nrellan kiirnområdel
och dessr bcståtrd iikal.

U t 1t I tut t e r in g av I lid e r b tt g g e n

En metapopulations överlevnad beror på jiin
vikten sorn uppstår mellan kolonisationer och
uldöenden. Man kan diirfijr 1ii|biittra nrojlighe-
ten fiir en metapopulations fortbestånd på tvil
sätt: man kan lninska utdöenderisken eller iika
kolorrisationshastighetcn. Fajnnodligen är det

miiligr att tijrbättra läderba-ggens övcrlevnad
avsevärl i mirnga regioner genom att aktivt 1ii'
l1ytta d.jur mellan lokaler. Jag ser iinclir två skiil
till att man bii| unclvika detta:

l) Om utplantering sker utaD ordentlig cloku-
menti,rtion fijlsviirar det rnöjlighetema att törstil
arten fbrekomst och habitatkrav. Mijjl ighctcrna
rlt he'lri\ir nltulrårdslbr.kning lör\Jrnrr',Ir
nlan inte säkert kan utreda vilka populationer
som iir naturliga och vilka som if utplnntende.

2) Lädelbaggen air den nest vii]studeriiclc
skalbaggen i h:rlträd och en bra replesentant liir
hela den fauna som lil knuten till triidhii]ighctcr.
Dair-fiif iir liiderbaggcn anvlindbar i miljööver-
vakningsarbete; om liiderbaggen fiilsvinnel liån
lokalet signalelal dc{ ltlt siluationen ail dålig fiil
hcla håltiidsfaunan (Antonsson 1999). Orn nran
aktivt ulderlaittar Iiiderbaggcns spriclning kan
Jcl \krpiI ctl intr'1ck ar illt lLderhil!per. \ilrir-
tion iir acceptabel, rncn risken ökar då t'ör att an

dra arter som inte får aktiv flytthjlilp tiitsvinncr
utan att det upptaicks.

'lhck
Avl'randlingsarbctct har bedlivit pir Avdelnirgen liir'
Systematisk Zoologi i Lund lned S!en G. Nilsson och

Per DoLrwes sonr hlndledarc. Mats Jonsell och LaIs-
Owe wikali\ har gell vårdelilla synpunkter pl tidiga
re nlanuskript. Skrivilndct av dennir upps ts har fiDrur-

sil:rals genom elt fb atta$tipel]diun'r liår SJFR.
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Intressant och uttömmande redoyisning om Accl/es-arternas
och deras släktingars förekomst på Kanariöarna

Stiiben P.E. (Ed.). Die Cryptorynchinae
der Kancrris.chen Inseln. Systematik,
Faunestik, Okologie und Biologie. lsl
Edition. 413 sidor. 910 filrgfbto, 266
REM-bilder, 18 ljudupptagningar. I vi-
deosekvens. CD ROM. 2000, CURCU-
LIO-Institut:D-Mönchengladbach. Pris
69.80 DM. Gratis för' medlemmar i
CURCULIO-Institut.

Kanarieöarna är inte bara ett omtyckt resmål för
turister utan med sin omväxlande natur har de
iiven utgjort en lockelse tör många entomologer
under årens lopp . Den förste att utforska öamas
insektsfhuna var engelsmannen Vernon Wollas-
ton som vistades på öama under flera år i den
senare halvan av 1800{alet.. Han upptäckte och
beskev ett stort antal skalbaggsarter. Han har
hati många efterföljare som har bidragit till att
öka kännedomen om olika insektsglupper. Två

stöffe vivelsläkten har hittills vadt otullstiindigt
kända, nämligen Acalles och Lcrparocents. Det
senare släktet håller nu på att bearbetas av den
infödde entomologen Antonio Machado.

År 1997 begav sig några entusiastiska tyska
entomologer iväg till Kanarieöarna tör att törsö-
ka klarlägga Acal1ej altema systematik. Mellan
1997 och 1999 insamlades 6160 exemplar och
med ytterligare material från museer och plivata
samlare har man fått ihop ett stort arbetsmaterial
som har utgjort en god bas för att kunna åstad
komma en fullständig redovisning av hela Cryyr-
lo^ rr,y'rlnae.s sl.ternatik pi Kanarieölrna.

Resultatet redovisas i denna CD ROM som
omfattar tlera artiklar som förutom systematik
ger en allsidig fiamställning om arternas ekologi
och biologi, om lagerskogens utveckling på öar'

na och om naturskydd. Förutom Stiiben, som är
ansvarig för den systematiska delen, har L.
Benhe deltagit som bidrar med en redovisning
på över 100 sidor om alla arters fynddata. K.
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