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FÖRORD

S

ydöstra Småland är ett av de områden i Sverige som har störst koncentration av gamla, grova lövträd,
främst ekar. Många arter som på ett eller annat sätt är beroende av ek har därför i många fall sina största
och ibland enda svenska förekomster här hos oss. Trots det är kunskapen om ekmiljöernas stora värde
mycket bristfällig.
Några områden, till exempel Värnanäs i södra delen av Kalmar kommun och Strömsrum i Mönsterås kommun är
sedan länge kända för att hysa ett stort antal rödlistade skalbaggsarter och även många andra organismer som
är beroende av gamla ekar och död ved. Större delen av Kalmar kommun har ända tills nu varit mycket bristfälligt
inventerat, även om en del spridda fynd av sällsynta arter tytt på att det kan finnas mycket mer att upptäcka.
För att förbättra kunskapen om ekmiljöernas naturvärden har Kalmar kommun under 2011 och 2012 genomfört
inventeringar av vedlevande skalbaggar samt lavar och svampar knutna till ek och andra gamla lövträd i några
områden i och i nära anslutning till Kalmar tätort (se kartor på sidan 16 , 45 och 49).
Inventeringarna har visat att Kalmars trädmiljöer har mycket höga naturvärden, helt i klass med områden som
tidigare pekats ut som nationella toppobjekt.
Att värna och vårda dessa miljöer är därför utan tvekan en av de viktigaste uppgifterna för naturvården i Kalmar
kommun.
Vår förhoppning är att denna rapport ska vara en värdefull kunskapskälla vid planering av skötselåtgärder i Kalmars trädmiljöer. De slutsatser och rekommendationer som framförs i rapporten är dock våra egna och ska inte
ses som kommunens ställningstaganden.

Vintrigt eklandskap.
Foto: Börje Eriksson

SAMMANFATTNING
Under 2011 genomfördes en inventering av vedlevan
de skalbaggar, lavar och svampar i några områden
med gamla ekar i eller i direkt anslutning till Kalmar
tätort.
Resultaten visar att samtliga områden har mycket höga
naturvärden. Sammanlagt påträffades ett femtiotal
rödlistade insekter, uteslutande vedlevande skalbaggar,
12 rödlistade lavar och 4 rödlistade svampar. Detta är i
klass med tidigare kända områden som pekats ut som
nationella toppobjekt.

•

Föryngring av framför allt ek i de enskilda områ
dena bör prioriteras för att säkra tillgången på
gamla träd på lång sikt. Alla åldersklasser är
viktiga och man bör eftersträva kontinuitet även
av övriga trädslag.

•

Död ved på marken och i form av stående träd bör
sparas i största möjliga mån och eventuellt också
placeras ut i områdena. Alla trädslag är viktiga,
även om eken har en särställning.

•

Det är viktigt att behålla och skapa förbindelser
mellan de större områdena med gamla träd för
att underlätta spridning av arter med speciella
krav och begränsad spridningsförmåga.

•

Eventuellt kan mer direkta insatser göras i form av
så kallad veteranisering, vilket innebär att man skadar träd, till exempel genom att kapa grenar för att
få träden att åldras tidigare och snabbare utveckla
håligheter än vad de annars skulle göra. Detta är
främst aktuellt i områden med stor åldersskillnad
mellan de äldsta träden och nästa generation.

•

Blommande buskar bör sparas i stor utsträck
ning, för att ge föda i form av pollen och nektar
till de vuxna insekterna.

•

Vid gallringar och röjningar där virke eller GROT
tas ut bör högarna köras bort eller flisas direkt,
för att inte locka till sig äggläggande insekter.
Om högar ändå blir kvar över sommaren bör det
översta lagret lämnas vid flisningen, eftersom
det är där de flesta äggen hamnar. En del GROT
och grövre virke bör alltid lämnas kvar.

Med anledning av det stora antalet rödlistade skalbaggar som påträffades 2011 inventerades ytterligare två
områden – Ebbetorp och Dunö under 2012.
Totalt påträffades 53 rödlistade skalbaggsarter. Av dessa
hade ett tjugotal inte hittats 2011, vilket innebär att ett
sjuttiotal rödlistade skalbaggsarter har hittats i Kalmars
ekmiljöer under dessa båda år.
Det är en mycket hög siffra som visar att Kalmartrakten
tillhör de mest värdefulla områdena i landet med avse
ende på vedlevande skalbaggar. Eftersom rödlistade
arter påträffades i alla inventerade områden kan man
utgå ifrån att även andra liknande områden i trakten
hyser en värdefull skalbaggsfauna.
Gammeleksmiljöerna runt Kalmar ska inte ses som
separata områden utan ingår i en biologisk infrastruktur
där det är viktigt att behålla och stärka sambanden mellan de olika delområdena för att värdena ska bevaras på
längre sikt. Det behövs också flera typer av åtgärder för
att bevara och förstärka värdena. Behoven varierar mellan områdena men generellt gäller följande riktlinjer:
•

De befintliga gamla träden bör så långt det är
möjligt skyddas från direkt avverkning och även
röjas fram försiktigt så att de inte utstår extra
stress i form av skuggning. Ihåliga träd är särskilt
värdefulla.

•

Tänk på att olika arter vill ha olika förhållanden.
Varma, soliga förhållanden gynnar många insekter, medan till exempel en del lavar vill ha hög
luftfuktighet. Variation är bra.
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VI HAR UNIKT MÅNGA GAMLA EKAR

Eklandskap vid Halltorpsån.
Foto: Tomas Järnetun.

I och kring Kalmar växer ett stort antal mycket gamla och grova träd, varav de
flesta är ekar. Dessa gamla trädjättar har i alla tider fascinerat oss människor
och blotta tanken på att träden i vissa fall levt i mer än 500 år är hisnande. Vem
har vilat vid dess rötter eller ätit av dess nötter? De träd som idag finns kvar
utgör en rest av de tidigare mer utbredda områden med grova ekar och andra
lövträd som dominerade landskapet i stora delar av södra Sverige för knappt
150 år sedan.

En anledning till att just eken kom att bli det lövträd som tilläts stå kvar i det
hårt brukade jordbrukslandskapet är att bönder och kyrkan förbjöds att avverka
ek på den egna marken. Träden ansågs för värdefulla för skeppsbygge under Sveriges stormaktstid. Detta så kallade ekregale kvarstod fram till 1875 (på kyrkans
marker ända till 1935).
Dock såg man inte med blida ögon på eken i odlingslandskapet och på många
håll fälldes stora mängder grova ekar då förbudet upphävdes (exempelvis de
drygt tusen jättar som föll i Halltorp på Öland). Detta har lett till att de områden där månghundraåriga träd finns kvar är få och glest utspridda i landskapet.
Under 1900-talet har betydelsen av de gamla träden svängt från att vara industriell till att innefatta kultur- och naturvärden. Enskilda träd har tidigt skyddats
som naturminnen och reservat har avsatts för att skydda större områden. Sakta
har man insett att träden utgör livsmiljö för ett stort antal organismer och att
dessa arter trängts undan i takt med att ekarna avverkats. För att belysa de grova
trädens betydelse har ett nationellt åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd
upprättats. Kopplingar finns till flera av de nationella miljömålen.
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Läderbagge.
Foto: Tommy Knutsson

Idag står de skyddsvärda ekjättarna kvar främst i de östra delarna av södra Sverige, från Östergötland och ned till mellersta Blekinge. I övriga Sverige kvarstår
spillror, främst kring större gods och gårdar med en del större områden i Uppland, Södermanland, Skåne och Västmanland.
Kalmar län, och främst kusttrakterna här, är känt för att ha några av de finaste kvarvarande bestånden av gamla ekar. Halltorps Hage på Öland, Värnanäs, Hornsö-Allgunnen och Strömsrum är några av de områden som sedan tidigare uppmärksammats för
att hysa ett mycket stort antal sällsynta arter knutna till gamla ekar. Ekmiljöerna runt
Kalmar är däremot mycket bristfälligt undersökta, även om det finns kända fynd av
ovanliga arter som tyder på att det finns mer att upptäcka.
Det är inte bara jämfört med resten av Sverige som Kalmar län ståtar med förhållandevis många grova jätteträd. I Europa är Sverige tillsammans med England
de länder som har störst mängd jätteträd. På kontinenten saknas till stora delar
de gamla träden i det moderna jordbrukslandskapet och enbart små fragment
finns idag kvar. Detta belyser ytterligare betydelsen av de områden som idag
finns kvar i och kring Kalmar. Många av de arter som är knutna till dessa gamla
och grova träd är globalt hotade. Läderbaggen (Osmoderma eremita) är en av
dessa och arten har ett eget åtgärdsprogram där det framgår att en stor andel av
världspopulationen finns i Sverige.

DE GAMLA LÖVTRÄDENS BETYDELSE OCH STRUKTURER
Varför är då dessa gamla träd betydelsefulla? Utöver de kulturella och estetiska
aspekterna som nämndes tidigare så utgör gamla träd generellt och gamla ekar
och ekhagar i synnerhet livsmiljö för ett mycket stort antal organismer. En naturlig förklaring till detta är att eken blir väldigt gammal. En 300-årig ek med en
omkrets på flera meter har bara passerat tonåren om man ser till att den under
rätta förhållanden kan bli bortåt 1000 år gammal. Hård ved, seg och sur bark
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och djupgående rötter gör att träden överlever under många hundra år även om
de angrips av rötande svampar.
Ett träd utgör livsmiljö för många andra organismer under hela sin levnadstid
(och även efter sin död). Artsammansättningen och artantalet varierar stort under trädets livstid. Generellt kan man säga att ju äldre trädet blir desto fler arter
ackumuleras i eller kring trädet och desto högre krav ställer de enskilda arterna
på sin livsmiljö.
I takt med att trädet åldras uppstår ett stort antal strukturer som helt saknas hos yngre träd, så kallade mikrohabitat. Med åldern får eken allt grövre bark med djupa fåror
där mossor och lavar får fäste. Skador efter stormar och fallna grenar blottar veden
på stammen och här kommer lavar och vedlevande insekter att utnyttja den hårda
veden. Här kan även rötande svampar få fäste och sakta men säkert skapa håligheter
med mulm i stammen som i sin tur utgör en värdefull miljö för många andra arter.
De döda grenar som fälls och ansamlas under gamla ekar är ännu ett viktigt mikrohabitat. Slutligen, efter många hundra år, då eken dör och blåser sönder eller faller i
sin helhet kommer den långsamt multnande stammen och grenarna utgöra livsrum
för ännu en mängd arter i ytterligare hundra år.
Ekhagarna har inte sällan stått under mulens påverkan under mycket lång tid och
detta i sin tur gör att även floran och de djur som är knutna till naturbetesmarker
ofta återfinns i dessa hagar. Blommande örter och buskar är viktiga även för många
av de vedlevande insekterna, eftersom de vuxna djuren lever av pollen och nektar.
Det är därför viktigt att inte röja bort viden, slån, hagtorn och andra buskar i onödan. Nuvarande EU-stödsregler har ofta inneburit att onödigt mycket buskar röjt
bort. Syftet med reglerna är att undvika igenväxning och att synliggöra kulturlämningar, vilket inte behöver innebära någon konflikt med att behålla blommande
buskar i betesmarken om röjningen görs med eftertanke.

Grov eklåga vid Hagbynäs. Ett mycket
värdefullt och sällsynt substrat.
Foto: Olof Persson.
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MEST, MEN INTE BARA EK
I den gamla jordbruksbygden kring Kalmar finns förutom ek även gott om andra
gamla grova och ihåliga träd varav en del är hamlade. Det är lindar, skogalm och
ask men även grov asp, tall och andra trädslag. Samtliga trädslag är kända för att
ha sitt eget samhälle av arter och där flera arter har ett högt bevarandevärde.
I de inventerade områdena är ek det helt dominerande trädslaget och därför koncentrerades inventeringarna till detta trädslag. Både lav- och svampinventeringen
och insektsinventeringen tog dock med ett antal skyddsvärda träd av andra arter.
För många av arterna kanske det inte är vilket trädslag som är det viktigaste utan
mer vilken typ av rötad ved, skada eller hålighet som trädet hyser. Asp är ett
trädslag som relativt snabbt kan skapa en hålighet men står istället sällan så länge
som en ihålig ek. Aspen blir högst ett par hundra år medan eken kan stå kvar
med en hålighet i flera hundra år efter att aspen rasat.
Att det står en ensam gammal ek räcker inte för att de många arterna skall kunna
leva vidare i ett område. Då många av de kring 1500 arter som är mer eller mindre
beroende av eken i Sverige har mycket specifika krav på levnadsmiljön så krävs
även en mycket varierad och på lång sikt säkrad tillgång på alla dessa olika miljöer.
Mest känsliga och följaktligen mest hotade är de arter som kräver strukturer som
tar mycket lång tid att utveckla, som exempelvis stora håligheter med mulm eller
grova liggande trädstammar.
För att dessa arter skall överleva i ett område krävs en kontinuitet i dessa substrat
– alltså att nya levnadsmiljöer kontinuerligt uppstår innan de gamla försvinner.
Exempel på mycket krävande arter kan nämnas olika arter av knäppare (Elateridae) som lever som rovdjur på andra skalbaggar.
Den hotade mulmknäpparen (Elater ferrugineus) förekommer bland annat på
Värsnäs norr om Kalmar och i Värnanäs söder om Kalmar. Mulmknäpparens
larv lever som rovdjur på läderbaggens larver.
Läderbaggen lever som sagt i hålighet på träd och då oftast i ek. Den kan leva
kvar i ekens hålighet i flera hundra år innan trädet faller och läderbaggen måste
söka nytt hålträd. Men en fungerande population av läderbagge kräver naturligtvis att det alltid finns håliga träd i en snar närhet.
Mulmknäpparen som är rovdjur på läderbaggen kräver naturligtvis i genomsnitt
ett mycket större antal ihåliga ekar inom ett område för att på lång sikt överleva.
Håligheterna tar ofta mycket lång tid att utveckla (flera hundra år) och utgör
sannolikt inte levnadmiljö under hela sin tid, alternativt inte alls om inte förhållandena i håligheten blir de rätta.
Läderbaggen har noterats på flera platser inom Kalmar stads närområde medan
mulmknäpparen endast påträfftats på Värsnäs och i Värnanäs-Halltorpsområdet.
Att mulmknäpparen saknas i Kalmar stads närområde kan bero på att trots att
det finns ett gott antal ihåliga ekar i området är det inte tillräckligt för att hålla
en så stor population av läderbagge som mulmknäpparen kräver.
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En art med höga krav på sin levnadsmiljö kan finnas kvar en tid i ett område
trots att det saknas förutsättningar för att arten ska överleva i området på längre
sikt. Detta brukar kallas utdöendeskuld.
Till exempel kan en population av läderbagge överleva i ett område med en enda
lämplig ek så länge det trädet finns kvar. Man kan dock förutse att populationen
kommer att dö ut när det trädet försvinner, om det inte hinner utvecklas nya
lämpliga hålträd.
Ett ganska vanligt problem är att det är för stor åldersskillnad mellan de äldsta
träden och nästa generation. Det hinner alltså inte utvecklas exempelvis tillräckligt
stora håligheter innan de äldsta träden dör och bryts ner. Ett sätt att motverka detta problem är så kallad veteranisering, vilket innebär att man på olika sätt skadar
yngre träd för att få dem att åldras snabbare. Försök pågår på flera ställen i Sverige.
En viktig faktor för många arter är tillgången på solbelyst ved och solbelysta
stammar. Ekar som står öppet har en mängd insekter och lavar knutna till sig
som snart försvinner om skogen sluter sig kring stammarna så att de blir helt
skuggade (uppåt 90 procent av arterna som lever på eken kräver mer eller mindre solbelysta träd).

Mulmknäppare fotograferad i Värsnäs.
Foto: Ivan Kruys.
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Det är dock viktigt att komma ihåg att alla arter inte vill ha full sol. Till exempel
finns det en del lavar som behöver relativt hög luftfuktighet, samtidigt som det
inte får vara för mörkt. En oförsiktig röjning kan medföra att det blir för torrt,
medan långtgående igenväxning gör att det blir för mörkt.
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INVENTERINGEN 2011
Inventeringen 2011 koncenterades till några områden i och i direkt anslutning
till Kalmar tätort (se karta på nästa sida). Samtliga områden är i kommunal ägo.
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1. Kalles äng (cirka 5,5 hektar).
2. Djurängen (cirka 16 hektar).
3. Tjuvbackarna (cirka 15 hektar).
4. Brukshagen och Fölehagen (cirka 20 hektar).
5. Oxhagen och Skälby gård (cirka 11 hektar).
6. Hagbygärde, inklusive Ö Törneby och Dösebacken (cirka 7 hektar).
7. Hagbynäs (cirka 31 hektar).
8. Stensö (cirka 75 hektar).

1. Kalles äng.

Ett litet område inklämt mellan Norrlidsvägen, Norra Vägen och fälten söder om
Brunnslättsvägen. Området har sedan tidigt 1900-tal varit en relativt avskild hage
eller hagmark inspräng mellan åkrar. Fram till laga skifte ingick det sannolikt i
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större områden med ängar och hagar som efter dikningar på 1800-talet omformades till jordbruksmark. Idag ägs och förvaltas marken av Kalmar kommun.
Kalles äng har under en längre period långsamt vuxit igen men är än idag relativt
glest beväxt med främst ek, hassel och oxel, med inslag av yngre lönn och körsbär. I de centrala delarna finns blötare partier med en hel del äldre alar.
Både de många ekarna och oxlarna står i kanten av gamla odlingsrösen eller glest
spritt i den gamla betesmarken och uppvisar den bredkronighet som är ett tecken
på att de tidigare stått i ett öppnare landskap.
I dagsläget finns ett drygt 20-tal grova stående ekar, där de flesta är vitala och mår
relativt bra. Ett par av de större träden är döda sedan några år tillbaka, sannolikt till
följd av ekdöd. Ekarna har bitvis väldigt grov bark med höga relativt raka stammar,
men med vida kronor.
De flesta träden är oskadade, och även om de är grova (några runt 4 meter i omkrets)
saknas i stort sett stora, synliga håligheter. Däremot är flera av de gamla, grova alarna
och oxlarna ihåliga, vilket i sig kan vara minst lika viktigt som ihåliga ekar då även
dessa fungerar som livsmiljö för en speciell fauna.
Viktigt är också de relativt många yngre ekarna som är under uppväxt i området.
Döda liggande träd och större mängd död ved i form av grenar saknas i princip helt.
Området ingår i planer för intilliggande utbyggnader och en gång- och cykelväg
planeras att dras genom området. Sträckningen har valts med hänsyn till de gamla
träden.

Ymnig växlighet på Kalles äng.
Foto: Tommy Knutsson.

2. Djurängen

Djurängen ligger mellan Norra Vägen och E22, insprängt mellan bostadsområdena och är ett populärt strövområde med ett flertal stigar där mycket folk rör sig.
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Ved som lämnats kvar efter gallring
i Djurängshagen. Foto: Tomas Burén.

Idag är området i stort sett en skogsdunge delad i två delar av den gamla järnvägsvallen som går tvärs genom området. Fram till mitten av 1900-talet var de södra
och västra delarna, Djurängshagen, en relativt öppen betesmark med spridda träd.
Den östra delen, Djurängsbacken, var också en öppen betesmark men här var
träden betydligt färre.
Djurängsbacken är till största delen relativt torr och näringsfattig, vilket medför
att träden inte växer så fort. Djurängshagen är fuktigare och mer näringsrik och
skogen blir därför mer högvuxen. Bitvis är vegetationen lundartad med arter
som lundslok, tandrot och på något ställe även gulsippa.
Vid inventeringen var stora delar av både de östra och västra delarna helt igenvuxna med främst hassel, lönn, björk och körsbär men också en hel del yngre ek.
Längst i öster, i anslutning till ett gravfält, var det dock betydligt mindre sly. De
gamla ekarna sticker än så länge upp över dessa träd och bildar ett högt krontak.
I området finns även ett antal äldre tallar och diverse olika lövträd. Kring den
gamla ruddammen invid järnvägsbanken finns några öppnare områden som idag
används av människor för diverse utomhusaktiviteter. Ruddammen används
delvis som dagvattenmagasin men är för övrigt ett igenvuxet kärr med främst
kaveldun och viden.
Omkring 25 ekar med en omkrets på över 280 cm står här idag, med störst koncentration i de västra delarna. De grova träden i Djurängsbacken står alla längs
den norra stenmuren. I de västra delarna finns även ett stort antal yngre träd, där
ett antal har god potential att fungera som framtida ersättare till de äldre.
De flesta ekarna står skuggigt till följd av igenväxningen, men i brynen främst i
väster så står några solbelysta stammar. Här ligger även ett par rejäla lågor efter
döda ekar som fallit nyligen. I hela området är tillgången på död ved god, mycket
till följd av självgallring i de igenväxande hagarna.
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En gallrings- och röjningsåtgärd utfördes i början av 2013, med syftet att friställa
gamla träd och gynna utvecklingen av yngre vidkroniga träd. Genom åtgärden
skapades en hel del ny död ved, särskilt i vissa partier av den västra delen.
3. Tjuvbackarna

Detta splittrade område ligger i utkanten av staden, norr om Hagbygärde industriområde och gränsar mot flygplatsen i väster och mot Trångsundsvägen i öster.
Området är en smal moränrygg och sträcker sig i öst-västlig riktning och delas av
Elverslösavägen, vägen mot Tyska Bruket samt av järnvägen.
I likhet med flera av de andra områdena har Tjuvbackarna länge betats i ett öppet jordbrukslandskap. Fram till mitten av 1900-talet, då Kalmar tätort började
breda ut sig alltmer, utgjorde området öar bland åkrarna runt omkring.
I såväl den del som ligger närmast flygplatsen som den som ligger mellan Hagbygärde och Tyska bruket finns fornlämningar i form av järnålders- och vikingatidsgravar och rösen. Att dessa fornlämningar finns här är sannolikt en av anledningarna till att det aldrig bebyggts eller på annat sätt exploaterats.
De västra och centrala delarna är idag, liksom tidigare en mer eller mindre öppen betesmark där får betar större delen av året. Längst i väster och längst i öster
står några av de största ekarna i områden som slutades betas någon gång under
mitten av 1900-talet och dessa har sedan dess vuxit igen med hassel, körsbär och
sälg till nackdel för de grova ekarna.
De öppna delarna är magra marker med en relativt artfattig flora. Dessa förhållanden gör att ekarna här inte blir speciellt grova. De flesta av de äldre träden har
en omkrets på drygt en meter, men bär flera tecken som visar att de sannolikt är
betydligt äldre än vad grovleken föreslår. Totalt finns inom hela området endast
sju träd med en omkrets större än 280 cm.
Närmast Trångsundsvägen i öster står ett antal döda eller döende ekar med stora
håligheter som delvis trängts undan av de uppväxande körsbärsträden runt om-

Den västra, betade delen av Tjuvbackarna.
Foto: Olof Persson.
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kring. Delar av området har röjts och här ligger även ett antal nyligen fallna ekar
som tillåtits ligga kvar. En del grenar ligger spridda men generellt är tillgången
på död ved i de betade delarna dålig eller mycket dålig.
Den största kontrasten i detta område jämfört med flera av de andra är att de
flesta ekarna står exponerat och mycket solbelyst vilket ger förutsättningar som
många hotade arter utnyttjar.
4. Brukshagen och Fölehagen

Detta stora område sträcker sig från Trångsundsvägen i väster och E22 i öster,
mellan E22 i söder och Ölandsleden i norr.
Brukshagen har i histoirien använts ungefär likadant som de andra områdena.
Betesmark och äng låg som öar i jordbruksmarken innan bebyggelsen bredde ut
sig runt om. Även här finns ett antal fornlämningar i form av gravar.
Sett från väster till öster varierar området mycket. Här finns ett antal gamla och
i flera fall döda ekar som står invid Trångsundsvägen och längs den mindre grusväg som löper genom området. Övrig vegetation utgörs av yngre ekar, spridda
slånbuskage och en del andra trädslag.
På det stora hela utgör åsen som sträcker sig från väster mot öster en mager mark
där vegetationen är sparsam. Ungefär 250 meter öster om Trångsundsvägen står

Brukshagen. Foto: Tommy Knutsson
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Gammelakar i hästbetad hage.
Foto: Olof Persson.

ett antal grövre ekar med rikliga håligheter. Vidare österut finns här en får- och
hästbetad hage med flera olika trädslag, bland annat större tallar, ekar och aplar.
Hagen har även gott om buskage med blommande buskar som rosor och slån
och dessutom en relativt rik flora som utgör en viktig faktor för många insekter.
Denna hage sträcker sig nästan hela vägen till E22 och har en något rikare markflora och på det stora hela en struktur som torde gynna flertalet arter.
Söder om grusvägen tar ett tätare skogsparti vid. Närmast vägen domineras detta
av grova ekar men längre mot söder finns ett stort antal andra trädslag med grövre
tallar, aspar, björk och körsbär. Anmärkningsvärt är att här också står ett antal till
synes mycket gamla fläderbuskar med grova stammar. Vid det lilla öppnare området strax söder om grusvägen växer omfattande slånbuskage. Totalt finns inom
området 26 ekar med en omkrets på mer än 280 cm.
5. Oxhagen och Skälby gård

Skälby gård med omkringliggande hagar är det mest centrala av de inventerade
områdena. Lokaliserat mellan E22, Ölandsleden, Kungsgårdsvägen och Axel
Oxenstiernas är det inte mer än ungefär en kilometer in till Kalmar innerstad.
Historiskt sett ser det ungefär ut som tidigare beskrivna områden. Sannolikt är
området kring Skälby brukat sedan åtminstone mitten av 1600-talet och förmodligen längre. De delar som idag återstår är dels öppnare hagar med spridda
träd och en del mindre områden inklämt mot vägar och bostadsområden. Även
på gårdsområdet vid Ölandsleden står en hel del gamla träd kvar. Här finns även
öppnare parkmiljöer och en hel del promenadstigar och i de sydöstra delarna
(Oxhagen) även en frisbeegolfbana.
Dessa delar har en av de högsta koncentrationerna med gamla, grova ekar
kring Kalmar. Trots att ytan är begränsad finns här ett 100-tal ekar med en
omkrets på över 280 cm. Statusen på dessa träd varierar kraftigt och ett större
antal, främst i de södra delarna, är idag döda eller döende. Dock så är många
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av de allra grövsta träden i allra högsta grad vitala och mår till synes bra. Vissa
av de mer utsatta träden har tydliga håligheter, även om de flesta är mycket
vitala och tillsynes utan större rötskador. I området finns även ett fåtal lågor
och ett antal stående, döda träd. Död ved i form av tunnare grenar och pinnar
har tillåtits ligga kvar främst i de områden som inte frekventeras av besökare i
så stor utsträckning.
Kring Skälby finns även andra trädslag än ek, och grova almar, askar, kastanjer
och lindar står främst i de mer parklika delarna kring gården. De två södra områdena, Oxhagen och dungen väster härom, är mer igenvuxna och har stort inslag
av körsbär, hassel och björk. En del röjningsinsatser har gjorts på senare år, men
det finns fortfarande behov av att ta bort en del yngre träd som växer upp intill
de gamla ekarna.
6. Hagbygärde (inklusive Östra Törneby och Dösebacken)

Dessa tre små områden ligger i nära anslutning till Tjuvbackarna, och åtminstone området öster om Törneby vid flygfältet, hängde tidigare ihop med de mer
omfattande hagarna vid Tjuvbackarna.
Områdena har en relativt likartad karaktär och är betade kullar eller dungar med
ett antal grova ekar och en del andra trädslag, främst asp och björk. På kullarna
mellan Husängsvägen och Fölehagsvägen och på Dösebacken finns fornlämningar som liksom i Tjuvbackarna troligtvis bidragit starkt till att dessa områden
inte bebyggts hittills.
Bitvis är områdena något förbuskade med gott om lövuppslag. Delar av den norra
kullen mellan Husängsvägen och Fölehagsvägen bär spår av tidigare bete med en
något rikare markflora och mer vidkroniga träd. Efter röjningar under 2010 ligger
en del döda grenar och någon stam kvar och här står även ett par döda stående
ekar och någon asphögstubbe. En grov, murken men tyvärr uppsågad eklåga ligger
i den norra kanten av detta område.
I samtliga områden gör deras litenhet att solen når in på flera ställen, och ett
flertal av ekarna står öppet och solbelyst.
7. Hagbynäs

Området kring gården Hagbynäs i sydvästra utkanten av Kalmar sträcker sig från
Kalmar Dämme i väst till bostadsområdena kring Tegelviken i öst, samt från E22 i
norr och ända ned mot Kalmarsund i söder. De mest naturvårdsintressanta områdena är de gamla och välhävdade, hästbetade betesmarkerna i direkt anslutning till
gården, men även de sedan länge igenvuxna betesmarkerna längs gamla järnvägsvallen åt väster.
Området är sannolikt det av de inventerade områdena som är minst förändrat
under de senaste 100 åren, då de ytor som idag utgörs av hagar var hagar även då
och åkrarna har i princip samma utbredning. Dock har ett stort område sydost om
gården ned mot Tegelviken som fyllts ut så de strandängar som tidigare bredde ut
sig här är försvunna. På kullarna söder om gården samt ned mot havet finns ett
antal fornlämningar i form av gravar.
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Gammelekar vid Hagbynäs. Foto: Tommy Knutsson.

De hästbetade hagarna kring gården bär spår av långvarig hävd och har sannolikt
betats kontinuerligt under flera hundra år. Här är markfloran bitvis rik med gott
om blommande örter. I hagarna står spridda, solbelysta, mycket grova ekar där
flera har tydliga håligheter.
Även någon grov alm, hagmarksbjörkar, spridda fläderbuskar, flera öppet stående
tallar och gott om blommande buskage längs med murarna.
Här ligger även den enda riktigt grova eklågan i de inventerade områdena. De
kvarlämnade resterna efter den fallne jätten är något man önskar se i fler områden. Vidare finns här även en del högar med kvarlämnad ekved och en hel del
fallna grenar som även de tillåtits ligga kvar under ekarna.
Längs med gamla banvallen mot öster står även flera håliga gammelekar i en
blandskog med mycket asp, ett alkärr och en del yngre ek. I det smala område
med ekskog som gränsar direkt mot Vesholmsvägen i öster står ett antal grova
ekar tillsammans med ett större antal yngre rekryter.
Totalt i hela området finns ett drygt 30-tal ekar med en omkrets på mer än 280
cm, och flera av dem är runt eller över 400 cm i omkrets.
Området längs cykelvägen på den gamla banvallen gallrades i början av 2012
för att gynna gamla träd och yngre ekar med potential att utveckla stora kronor.
Alkärret lämnades i stort sett orört. Asp och björk avverkades där de konkurrerade med ekar, samt längs cykelvägen. Död ved lämnades i form av högstubbar
och en del liggande träddelar. Gallrings- och röjningsinsatser gjordes även i den
västra delen av betesmarkerna, där det bara finns enstaka gamla träd.
8. Stensö

Stensö utgjorde tidigare sydspetsen på fastlandet invid Kalmar stad, men den
före detta halvön skildes på 1930-talet från fastlandet av en 400m lång kanal.
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Ekskog på sydöstra delen av Stensö
Foto: Tomas Burén.

Halvöns kulturhistoria är lång och det finns vid sydspetsen ett monument över
Gustav Vasas landstigning här 1520. Länge var Stensö brukad som utmarksbete
och det var först under 1900-talet som halvön började växa igen.
De tidigare välbetade områdena med spridda träd ersattes först med enbuskmarker och senare ung björk- och ekskog. En hage på halvöns sydvästra del har röjts
i omgångar sedan 1980-talet och betas av får.
Det finns en camping, en restaurang och en minigolfbana med tillhörande kiosk
i de norra delarna samt delvis upplysta motionsspår runt hela halvön, samt en
badplats invid Långholmen i nordöst. Området är ett av Kalmars mest frekventerade rekreationsområden och det pågår ett arbete med att avsätta större delen
av Stensö som kommunalt naturreservat.
Idag finns det i de norra delarna, med något rikare mark än de södra, kvar ett större
antal grova ekar i direkt anslutning till campingen, kanalen och längs den nordöstra
kusten. Flera av dessa står relativt tätt i en slyig skog med mycket körsbär och, lind
och yngre ek. Bitvis finns gott om blommande träd i form av rönn och buskage som
slån. Flera av ekarna är håliga eller har tydliga skador. Ett antal döda stående träd
finns också.
Längre söderut får ekskogen en annan karaktär, främst på de mer höglänta delarna
av halvön. En utpräglad krattekskog med spridda äldre träd är utbredd, och bitvis
domineras undervegetationen helt av ogenomträngliga snår av en och slån. Här
finns även ett par större tallplanteringar från 1900-talets första hälft. Det finns
också några fuktiga områden med asp och björk. Strandängarna har till stor del
vuxit igen med vass och havssäv. Det finns dock fortfarande några partier med
lägre, mer artrik strandängsvegetation.
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Stora delar av Stensö, söder om campingplatsen, gallrades i början av 2012. Gamla
träd fick mer utrymme, medelålders ekskog gallrades för att gynna utvecklingen av
vidkroniga träd och i den täta, unga ekskogen avverkades de döda enbuskarna och
ekarna gallrades för att det på sikt ska kunna bli en grovstammig skog. Ny död ved
lämnades i form av högstubbar, lågor och mindre högar med grenar.

INVENTERING AV VEDLEVANDE INSEKTER,
FRÄMST SKALBAGGAR
Metodik

Inventeringen av vedlevande insekter inriktades främst på skalbaggar knutna till
specifika substrat på levande eller döda ekar och i vissa fall även på andra träd.
Då träd naturligt har en mängd strukturer som utnyttjas av olika arter under
olika tidsperioder, riktades inventeringen för att på ett så heltäckande vis som
möjligt få med dessa strukturer.
Inventeringen gjordes främst på två sätt. Dels placerades fällor ut strategiskt, och
dels skedde frisök efter insekter på plats både dag- och nattetid.
Fällorna som användes var av ett antal olika typer. Främst användes en klassisk
fönsterfälla där principen är att insekterna flyger in i en genomskinlig ruta och
faller ned i en vätskebehållare där de drunknar. Den typ som användes är uppbyggd av en avlång låda med vätska över vilken en genomskinlig plexiglasskiva
(50 X 60 cm) placeras. För att undvika att fåglar, fladdermöss eller större föremål
faller ned i fällan placeras ett grovmaskigt galler över vätskan.
Dessa fällor kan placeras på eller i direkt anslutning till det man är intresserad av
att undersöka. En nackdel är att arter som ogärna flyger, eller som är oförmögna att
flyga sällan fångas. I ett par ihåliga trädstammar placerades hängande fällor, gjorda av
Fönsterfälla för insektsinsamling.
Foto: Håkan Lundkvist
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petflaskor. Principen är densamma som för fönsterfällorna men i mindre skala. Totalt
användes 19 fällor.
Fällorna tömdes med intervall om cirka två veckor. De placerades ut två veckor
in i maj och satt uppe hela sommaren till mitten av augusti.
I samband med att inventeringen planerades blev Kalmar kommun kontaktad av
Mattias Larsson, SLU som behövde hjälp med att testa fällor med feromoner inom
ett forskningsprojekt. Genom att använda dessa artspecifika doftämnen kan man
locka till sig arter som annars är svåra att fånga eller få syn på. Eftersom hanteringen
av feromonfällorna kunde samordnas med de övriga inventeringsinsatserna valde vi
att medverka i projektet.
De arter som inventerades på detta sätt var läderbagge (Osmoderma eremita), mulmknäppare (Elater ferruginosus), getinglik glasvinge (Synodontis vespiformis) samt de två
malarna hålträdssvampmal (Triaxomasia caprimulgella) och sorgsvampmal (Nemapogon falstriellus). Till de två förstnämnda användes fällor där djuren fångas levande
och släpps ut igen, medan de tre sistnämnda behöver artbestämmas av experter och
därför fångas med klisterfällor.
Vid frisök efter insekter både dagtid och under natten söks lämpliga substrat av
metodiskt. Det användes både håv och en kniv att exempelvis vända på barkflagor med. Nattetid används en kraftfull pannlampa.
Med rätt erfarenhet kan inventering av detta slag vara mycket effektiv, då specifika
arter kan eftersökas och man kompletterar ofta arter som ej fastnar i fällorna. Vidare
är metoden dock starkt väderberoende, då många av de arter som är knutna till de
sydsvenska lövskogarna är värmegynnade och har en aktivitet som kraftigt styrs av
vädret. En kall kväll, eller för den delen en kall sommar, kan ge många resultatlösa
inventeringsturer, mycket på grund av att insekterna helt enkelt är inaktiva eller inte
kläcks vid kall väderlek.

Fakta Rödlistan
Rödlistning av arter är ett verktyg som används för att bedöma
risken för att en art ska dö ut inom ett område. Nationella och
internationella listor finns.
I Sverige listas arterna i 6 klasser: Nationellt utdöd (RE), Akut hotad
(CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) samt kunskapsbrist (DD).
Arter i någon av de fyra första klasserna bedöms som hotade. Arter
som inte är rödlistade kallas livskraftiga (LC).
Rödlistningen baseras på fastställda kriterier, där bland annat
populationsstorlek, utbredning och minskningstakt ingår.
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Mindre parkblomfluga (Myolepta dubia).
Foto: Ruth Ahlburg.

RESULTAT
Totalt påträffades 414 arter skalbaggar under inventeringen 2011, varav 48 var rödlistade. Dessutom anträffades den rödlistade mindre parkblomfluga (Myolepta dubia) (VU).
Till detta ska läggas två rödlistade fjärilar som fångades med feromonfällor (se
sidan 34) och ytterligare tre skalbaggsarter som hittades av Olof Persson 2013. I
tabellerna nedan saknas dessa.
Av de påträffade arterna har läderbagge (Osmoderma eremita) ett eget åtgärdsprogram och molnfläcksbock (Mesosa nebulosa) är upptagen i åtgärdsprogrammet
för långhorningar i hassel och klen ek.
Ett stort antal av träden i områdena ingår i länsstyrelsens inventering inom ramen
för åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd.
De rödlistade arterna fördelade sig i områdena enligt följande:
RE

EN

VU

Kalles äng

NT

DD

TOTALT

1

1

2

4

6

11

19

Brukshagen och
Fölehagen

7

12

19

Oxhagen och Skälby gård

1

1

2

Hagbygärde, Ö Törneby
och Dösebacken

1

Hagbynäs

3

Djurängen
Tjuvbackarna

1

1

Stensö
TOTALT

1

1

15

1

33

1
3

6

3

3

31

1

49

Rödlistade arter i respektive område. Observera att samma art kan ha hittats på flera ställen,
därför summerar kolumnen totalt inte helt logiskt.
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X

Osmoderma eremita

NT

X

X

X

Malthinus facialis

NT

Calambus bipustulatus

NT

Ampedus rufipennis

VU

Ampedus nigroflavus

NT

Ampedus praeustus

NT

Microrhagus lepidus

NT

Agrilus biguttatus

NT

Agrilus laticornis

NT

Trinodes hirtus

VU

Lyctus linearis

VU

Ptinus sexpunctatus

NT

Anobium fulvicorne

NT

Xyletinus vaederoeensis

VU

Xyletinus longitarsis

VU

Epuraea fuscicollis

VU

X

Amphotis marginata

NT

X

Silvanus unidentatus

VU

Uleiota planata

DD

Notolaemus unifasciatus

VU

X

Cryptolestes duplicatus

VU

X

Triplax rufipes

NT

Cerylon deplanatum

NT

Oxylaemus variolosus

RE

X

Colydium elongatum

EN

X

Mycetophagus decempunctatus

VU

Mycetophagus quadriguttatus

NT

Lissodema denticolle

NT

Aderus populneus

NT
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X

X

SKÄLBY/OXHAGEN

VÄSTRA TJUVBACKARNA

X

DJURÄNGEN

ÖSTRA TJUVBACKARNA

BRUKSHAGEN OCH FÖLEHAGEN
X

STENSÖ

X

VU

KALLES ÄNG

NT

Carphacis striatus

HAGBYNÄS

Trichonyx sulcicollis

HAGBYGÄRDE

X

LISTNING 2010
NT

Plegaderus dissectus

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

NT

SKÄLBY/OXHAGEN

DJURÄNGEN

VÄSTRA TJUVBACKARNA

ÖSTRA TJUVBACKARNA

BRUKSHAGEN OCH FÖLEHAGEN

STENSÖ

KALLES ÄNG

HAGBYNÄS

HAGBYGÄRDE

LISTNING 2010
Pentaphyllus testaceus

X

Uloma culinaris

NT

Corticeus fasciatus

VU

X

Allecula morio

NT

Mordellistena neuwaldeggiana

VU

Mordellistena variegata

NT

Mordellistena humeralis

NT

Phloiotrya rufipes

NT

Obrium cantharinum

NT

Phymatodes alni

NT

X

Xylotrechus antilope

NT

X

Anaglyptus mysticus

NT

X

Mesosa nebulosa

NT

X

Anaesthetis testacea

VU

Phloeophagus lignarius

NT

Xyleborus monographus

NT

Myolepta dubia

VU

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Resultaten ska även ses utifrån inventeringsaktiviteten i de olika områdena. Tydligt
märks att flest rödlistade arter påträffades i de områden där fönsterfällor placerades.
Det var endast tre fällor som inte fångade någon rödlistad art.
Flera av de andra områdena håller sannolikt ovanliga arter som är svåra eller mycket
svåra att finna vid inventeringar utan fällor. Även områdenas storlek och förutsättning varierar kraftigt.
Resultaten ska alltså inte tolkas som att de områden där färre arter hittades är mindre värdefulla. Vissa områden, till exempel Stensös södra delar, har förutsättningar
att utveckla ännu högre värden med tiden, när träden blir äldre och mängden död
ved ökar.
Anmärkningsvärd är den mycket stora andelen hotade arter (RE-EN-VU): 17 arter.
Inom kategorierna som klassas som nära hotade eller kunskapsbrist (NT-DD)
återfanns 32 arter.
Att område 3 (Tjuvbackarna) sticker ut som vistelseort för extremt många rödlistade
arter (33) beror troligen på att den magra backen har en stor andel solexponerade
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träd samt ett mycket stort antal ekar med håligheter. Även lades en stor del av tiden i
det fria söket till detta område.
De trädslag där de rödlistade arterna har sin huvudsakliga levnadsmiljö fördelar
sig enligt följande:
Ek
Asp
Bok
Andra ädellövträd än bok
Björk
Hassel
Al
Flera olika lövträd

24
6
5
5
3
2
1
9

De substrat där de rödlistade arterna förekommer fördelar sig enligt följande:
Vitrötad ved
Hålträd
Grov död ved
Klenare död ved
Solexponerad ved
Trädsvampar eller svampangripen ved
Nyligen döda träd
Grova träd

9
9
8
6
5
5
4
3

Att trakten kring Kalmar stad skulle visa sig hysa ett stort antal hotade och speciella arter knutna till de gamla ekarna misstänktes redan innan. Dock är antalet
anträffade arter mycket högt och nästan femtio rödlistade arter placerar området
i det absoluta toppskiktet då det gäller skyddsvärda områden för eken och alla de
arter knutna till den i Sverige. Vidare är andelen hotade arter (hela 17 av de 49
rödlistade arterna) mycket hög och understryker områdets betydelse ytterligare.
Av de rödlistade arterna påträffades flest – 33 arter – i Tjuvbackarna (område 3) med
en stor mängd solexponerade och gamla, och dessutom i många fall ihåliga ekar. I
den närliggande Brukshagen (område 4) fann man 18 rödlistade arter. Övriga områden inventerades mer sparsamt och antalen funna arter reflekterar sannolikt inte de
som verkligen förekommer där.
Tjuvbackarna kan vid en första anblick tyckas sakna de grova jätteekar som man normalt förknippar med värdefulla ekhagar, men sannolikt har områdets mycket magra
jordmån bromsat ekarnas tillväxt så att de trots mycket hög ålder (och välutvecklade
håligheter) inte ser så gamla ut som de sannolikt är.
I såväl Djurängen, Kalles äng, Hagbynäs samt Stensö står flera mycket grova och
solexponerade ekar som sannolikt utgör hemvist åt fler hotade arter än vad man
fann under inventeringarna.
Som förväntat är de flesta av de rödlistade arterna knutna till ek, men fällor placerades även på andra trädslag och även här gjordes fynd av hotade arter som lever på
exempelvis bok och asp.
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Läderbagge (Osmoderma eremita) fotograferad i Tjuvbackarna. Foto: Olof Persson.

Anmärkningsvärt är just fynden av aspdjur vilket indikerar en lång kontinuitet
på asp i området. För arter som lever i hålträd kan aspen vara ett viktigt trädslag
och då främst i områden där brist på hålträd råder.
Redovisningen koncentreras till de rödlistade arterna. Det totala artantalet är
i sig ett tecken på att området är mycket värdefullt och naturligtvis är det inte
bara de rödlistade arterna som är av intresse. Till exempel är ekoxe (Lucanus cervus) numera inte rödlistad, men den är fridlyst och har sin huvudsakliga utbredning just i sydöstra Sverige. Flera andra arter som fanns med på förra versionen
av den svenska rödlistan påträffades också.

KOMMENTARER KRING NÅGRA ANMÄRKNINGSVÄRDA FYND
Läderbagge (Osmoderma eremita) (NT)

Arten var känd från området sedan tidigare i och med att spillning noterats
under inventering av grova träd utförd av Länsstyrelsen. Dock noterades spillning under ett stort antal nya träd samt att levande skalbaggar noterades på flera
stammar i område 3 och 4.
Arten är fridlyst, rödlistad som nära hotad (NT), har ett eget åtgärdsprogram samt
är upptagen i EU:s artskyddsdirektiv. Internationellt håller Sverige en betydande
del av världspopulationen. Läderbagge är även en art som bidrar till mulmbilandet
inne i håligheterna och därmed är flera arter indirekt beroende av läderbaggen.
Troligen uppstiger antalet nya noteringar för arten med aktiva träd till omkring
15.
Oxylaemus variolosus (RE)

Denna rovbarkbagge var en av de stora överraskningarna under årets inventering. I Sverige är endast ett tidigare fynd av arten gjort, på Hallands Väderö
1883 och den har räknats som utdöd i landet.
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Rovbarkborren Oxylaemus variolosus var en av de största överraskningarna under inventeringen. I Sverige är endast ett tidigare fynd registrerat (1883). Den har räknats som utdöd i landet
och är även internationelt mycket ovanlig. Exemplaret på bilden tillhör en samling i Frankrike.

Fyndet i Kalmar tyder på att arten sannolikt lever kvar i de solvarma ekbackarna
här. Även internationellt är arten ovanlig och endast ett fåtal fynd har gjorts under
senare årtionden. På grund av dess sällsynthet vet man lite om dess leverne men
det tycks som om den är knuten till trädmyror såsom blanksvart trämyra (Lasius
fuliginosus) vilken bodde i eken.
Colydium elongatum (EN)

Denna långsmala art inom familjen barkbaggar är ett intressant fynd och arten
är knuten till döda, stammar av löv- eller barrträd, där den lever i gångar gnagda
av andra vedlevande insekter. I Sverige finns aktuella fynd endast från sydöstra
Sverige.
Kragbock (Anaesthetis testacea) (VU)

En för sydöstra Småland unik art med dess enda förekomst i Nordeuropa i ekskogarna i Kalmar län. Lever på nyligen döda, tunna ekgrenar och kräver av allt
att döma en mycket långsiktig förekomst av sådana för att överleva i ett område.
Mindre parkblomfluga (Myolepta dubia) (VU)

Första fyndet för Småland och det nordligaste av denna sällsynta blomfluga. Arten
förekommer sällsynt i Skåne och Blekinge och anges endast förekomma i områden
med lång kontinuitet av gamla ihåliga träd. En sådan lokal är Lunds stadspark där
den förekommer.
Fyndet i Kalmar stad styrker bevarandevärdet för de gamla träden. Man bör även
tänka på att många flugor som lever i trädhåligheter inte är beroende av att trädet
är solbelyst utan snarare tvärtom. De flesta vill att håligheten ständigt är fuktig och
blöt för att larverna inte ska torka ut.
(Se bild på sidan 27).
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Colydium elongatum fotgraferad i Tjuvbackarna. Foto: Olof Persson.

FEROMONFÄLLOR
Läderbagge (Osmoderma eremita) (Nära hotad, NT)

Läderbagge (bild på sidan 31) är en stor och lättidentifierad art, men eftersom
den lever ett mycket tillbakadraget liv inuti ihåliga träd kan den vara svår att
inventera.
Eftersom läderbaggen är fridlyst användes en typ av trattfälla, där baggarna fångas
levande och släpps ut igen. Fällor sattes upp på 11 lokaler (se tabell på sidan ??)
men det var endast i östra delen av Tjuvbackarna som vi lyckades fånga några djur.
Vid Ebbetorp utanför Smedby hittades en läderbagge intill fällan, på ett träd
utan håligheter, förmodligen lockad dit av feromonet. Vid Brukshagen sågs en
läderbagge i ett ihåligt träd intill fällan.
Mulmknäppare (Elater ferrugineus) (Sårbar, VU)

Mulmknäpparen (bild på sidan 13) är en sällsynt art som parasiterar på läderbaggens larver. Därmed behövs det en livskraftig population av läderbagge för att
mulmknäpparen ska kunna överleva. Sedan tidigare är arten känd från Värsnäs
och Värnanäs. Tidigare försök har visat att feromonet är mycket effektivt och
lockar mulmknäppare på stora avstånd. Liksom för läderbaggen användes fällor
där djuren fångades levande och släpptes ut igen.
Fällor sattes upp i 15 områden (se tabell nedan), men det var endast i Halltorp
som vi lyckades fånga tre individer. Det låga antalet tyder på att det är enstaka
individ som kan ha flugit ganska långt och att det i varje fall inte finns någon
större population i fällans omedelbara närområde.
Med tanke på att läderbagge finns på ganska många ställen i kommunen var det
lite förvånande att inte fler mulmknäppare fångades. För att testa att feromo-
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net fungerade satte vi därför en fälla på den kända lokalen Värsnäs och fångade
snabbt fem individer, varav en var den helt rödfärgade formen. Därefter togs fällan ned. Vi kan därmed konstatera att mulmknäppare med stor sannolikhet inte
förekommer i de andra undersökta områdena.
Sorgsvampmal (Nemapogon falstriellus) (Nära hotad, NT)

Sorgsvampmal är en liten fjäril som lever i ihåliga träd. Eftersom malar är svåra att artbestämma användes klisterfällor som sedan skickades till fjärilsexperten Nils Ryrholm för
artbestämning av fångsten.
Det visade sig att sorgsvampmal fångades på 8 av 15 lokaler. Förutom i Hagbynäs, Brukshagen/Fölehagen, Tjuvbackarna och Skälby/Oxhagen som ingick i den
övriga inventeringen även i Dunö, Ebbetorp, Kläckeberga och Ryssbylund. Detta är
uppseendeväckande eftersom ett stort antal fällor i andra delar av Kalmar län endast
resulterade i fångst på en lokal, Strömsrum i Mönsterås kommun.
Hålträdssvampmal (Triaxomasia caprimulgella) (Starkt hotad EN)

Detta är en annan småfjäril som lever i ihåliga träd. Fällor sattes upp på samma
lokaler som fällorna för sorgsvampmal, men det enda resultatet var två fångade
individ vid Kläckeberga.
Av de 267 lokaler som undersöktes i Kalmar län, Blekinge och Skåne hittades arten
endast på denna lokal och två lokaler i Blekinge. Bedömningen att det är en extremt
sällsynt art verkar alltså stämma.
Eksvampmal (Nemapogon inconditellus) (Kunskapsbrist, DD)

Kunskapen om eksvampmalens utbredning är mycket bristfällig och den är
bara påträffad på några få lokaler i Sverige. Fyra exemplar hade fångats i en av
de andra malfällorna vid Kölby gård. Vi hade alltså inte något feromon som är
specifikt för arten.
Getinglik glasvinge (Synanthedon vespiformis) (Sårbar, VU)

En fjäril som genom sin gulsvartrandiga kropp och sina genomskinliga vingar
påminner om en stekel. Den lever i gamla träd, till exempel inuti ihåliga knotor.
Det finns tidigare uppgifter från Tjuvbackarna. Liknande klisterfällor som till
malarna användes.
Tyvärr var feromonet som användes 2011 felaktigt. Ett nytt försök gjordes 2012
och då återfanns arten på Tjuvbackarna, dock bara ett exemplar.
Tre exemplar fångades vid Ebbetorp och två vid Törsbo. För övrigt var det bara
vanligare, liknande arter som lockades till fällorna. Artbestämningarna gjordes
av Stefan Ekroth, Västervik. Eftersom arten fångades i relativt stora antal på flera
ställen i Västerviks kommun tyder det på att den är betydligt vanligare där än i
Kalmartrakten.
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Lokaler där feromonfällor sattes upp.
X = fångst, 0 = fälla utan fångst. Nemapogon inconditellus var bifångst i en annan fälla.

INVENTERING AV LAVAR OCH SVAMPAR
Metodik

Det är mycket tidskrävande att göra en total inventering av lavar och svampar,
framför allt för att många av dem är små och ibland svårbestämda. Inventeringen
begränsades därför till arter som är beroende av gamla träd och signalerar höga
naturvärden. Vanliga arter som även förekommer på yngre träd noterades inte.
Inom varje delområde inventerades endast träd som på håll såg ut att ha strukturer som indikerade att de kunde hysa rödlistade eller på annat sätt naturvårdsintressanta arter. Det handlade främst om grova träd, samt knotiga eller senvuxna
träd som kunde vara gamla utan att vara särskilt grova.
Marklevande svampar noterades i samband med att träden inventerades. Tillgången
på fruktkroppar av marklevande svampar är starkt beroende av vädret och en be
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Hjälmbrosklav. Stensö
Foto: Tommy Knutsson.

gränsad inventeringsinsats under en säsong kan inte ge en fullständig bild av vilka
arter som förekommer i ett område. Samtliga fynduppgifter, med undantag för
inventerade träd utan naturvårdsintressanta arter, har rapporterats till Artportalen.
Resultat

Totalt inventerades drygt 500 träd, på ungefär hälften av dem noterades minst
en naturvårdsintressant art.
Totalt registrerades 190 arter av lavar och svampar. Några kunde bara bestämmas
till släkte, varför det exakta antalet är något osäkert. 16 rödlistade arter påträffades, fördelat på 12 lavar och 4 svampar.
Fem lavar är klassade som sårbara (VU) medan övriga är klassade som nära hotade (NT)
på 2010 års rödlista. Rödlistade arter påträffades i alla delområden enligt följande:
Kalles äng: Matt pricklav (VU, 2 träd), liten sönderfallslav (VU, 2 träd), gammelekslav (VU, 2 träd), skuggorangelav (NT, 1 träd), grå skärelav (NT, 20 träd),
oxtungsvamp (NT, 1 träd).
Djurängen: Matt pricklav (VU, 1 träd), skuggorangelav (NT, 1 träd), grå skärelav
(NT, 1 träd), oxtungsvamp (NT, 1 träd), räfflad nagelskivling (NT, 7 mycel).
Tjuvbackarna (inklusive Mobacken): Gammelekslav (VU, 1 träd), blyertslav (NT,
3 träd), skuggorangelav (NT, 3 träd), grå skärelav (NT, 6 träd), hjälmbrosklav
(NT, 4 träd), ekticka (NT, 4 träd), oxtungsvamp (NT, 6 träd), räfflad nagelskivling
(NT, 5 mycel).
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Brukshagen och Fölehagen: Liten sönderfallslav (VU, 2 träd), grå skärelav (NT,
5 träd), oxtungsvamp (NT, 3 träd).
Oxhagen/Skälby: Grå skärelav (NT, 5 träd), hjälmbrosklav (NT, 1 träd), ekticka
(NT, 1 träd), oxtungsvamp (NT, 1 träd), räfflad nagelskivling (NT, 1 mycel).
Hagbygärde: Gammelekslav (VU, 1 träd), kraterorangelav (VU, 1 träd), blyertslav
(NT, 1 träd), skuggorangelav (NT, 3 träd), grå skärelav (NT, 7 träd), hjälmbrosk
lav (NT, 4 träd), oxtungsvamp (NT, 3 träd), korallticka (NT, 1 träd), räfflad
nagelskivling (NT, 9 mycel).
Hagbynäs: Gammelekslav (VU, 1 träd), kraterorangelav (VU, 1 träd), skugg
orangelav (NT, 3 träd), blyertslav (NT, 1 träd), grå skärelav (NT, 11 träd), hjälmbrosklav (NT, 3 träd), parknål (NT, 1 träd), gul dropplav (NT, 2 träd), liten
blekspik (NT, 1 träd), oxtungsvamp (NT, 3 träd).
Stensö: Kortskaftad parasitspik (VU, 1 träd), skuggorangelav (NT, 2 träd), blyertslav (NT, 1 träd), grå skärelav (NT, 23 träd), hjälmbrosklav (NT, 8 träd),
oxtungsvamp (NT, 3 träd).
Sphinctrina turbinata , Stensö.
Foto: Tommy Knutsson.
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Kommentarer till de rödlistade arterna och en annan anmärkningsvärd art

Matt pricklav (Arthonia pruinata) förekommer sällsynt i södra Sverige, nästan enbart på gamla, grova ekar. Rapporterades dock från ganska många lokaler i Kalmar
kommun under länsstyrelsens inventering av särskilt skyddsvärda träd.
Gammelekslav (Lecanographa amylacea) är en skorplav med vit bål som förekommer på grova ekar i södra Sverige. Växer främst i relativt skuggiga lägen. Rapporterades från många lokaler i Kalmar kommun under länsstyrelsens inventering av
särskilt skyddsvärda träd.
Liten sönderfallslav (Bactrospora corticola) växer i södra Sverige främst på gamla
ekar, men kan längre norrut även växa på gran.
Kraterorangelav (Caloplaca ulcerosa) är en mycket sällsynt art som växer på olika ädellövträd.
Kortskaftad parasitspik (Sphinctrina turbinata) (bild på sidan 37) är en art som
parasiterar på andra lavar i släktet Pertusaria, på Stensö Pertusaria coccodes och
som förekommer på gamla ekar och bokar. Mycket få kända förekomster i Kalmar kommun.
Blyertslav (Buellia violaceofusca) är en skorplav som främst växer på grova ekar
och som gynnas av hög luftfuktighet.
Skuggorangelav (Caloplaca lucifuga) är en skorplav som främst växer på gamla
ekar, ibland även på andra ädla lövträd. Den har stor utbredning i södra Sverige,
men eftersom arten beskrevs först 1988 är kunskaperna om tidigare utbredning
och frekvens dåliga.
Parknål (Chaenotheca hispidula) är en skorplav med knappnålslika apothecier.
Den har stor utbredning i landet, men verkar minska. I södra Sverige växer den
främst på gamla ekar.
Gul dropplav (Cliostomum corrugatum) är en skorplav som uteslutande växer
på gamla, grova ekar, I norra Sverige dock även på andra trädslag. Anses kräva
relativt ljusa miljöer.
Hjälmbrosklav (Ramalina baltica) (bild på sidan 36) är en busklav som främst
förekommer på gamla ekar i sydöstra Sverige. I västra Sverige verkar den ha
minskat påtagligt.
Grå skärelav (Schismatomma decolorans) är en karaktärsart för grova, gamla ekar i
kalmartrakten. Den finns på de flesta träd som uppnått tillräcklig ålder och som
står i någorlunda lämpliga ljusförhållanden. Förekomst av grå skärelav tyder på
att trädet kan vara lämpligt även för en del ovanligare arter.
Liten blekspik (Sclerophora peronella) är en skorplav med knappnålslika apothecier som främst växer på ädla lövträd. Den har stor utbredning i landet, men har
få kända förekomster i Kalmar kommun.
Oxtungssvamp (Fistulina hepatica) är en ticka med ettåriga fruktkroppar, vars
köttliknande konsistens förklarar det svenska namnet. Den lever uteslutande på
gamla, levande ekar och orsakar brunröta, som leder till håligheter som utnyttjas
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av många olika organismer. Arten är relativt vanlig i Kalmar kommun, beroende
på att det finns många lämpliga miljöer med gamla ekar.
Korallticka (Grifola frondosa) (bild sidan 40) är en ticka med ettåriga fruktkroppar som
främst växer vid basen av gamla ekar. Det finns få kända förekomster i Kalmar kommun.
Räfflad nagelskivling (Gymnopus fusipes) är en nedbrytare som hittas vid basen
av levande eller döda ekar. Ofta växer den på rötter en bit ifrån stammen. Arten
känns bland annat igen på den rotlikt förlängda foten. Det finns få kända förekomster i Kalmar kommun, men troligen är arten något förbisedd.
Ekticka (Phellinus robustus) är en ticka med fleråriga fruktkroppar som växer på
gamla ekar. Den är funnen på ganska många ställen i Kalmar kommun.
Bacidina pycnidiata är en skorplav som påträffades för första gången i Sverige på
en lönn i en av dungarna vid Hagbygärde. Den saknar svensk namn och har inte
bedömts för rödlistan.
Oxtungssvamp (Fistulina hepatica)
Foto: Tommy Knutsson
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Korallticka (Grifola frondosa)
Foto: Tommy Knutsson

SLUTSATSER
Inventeringen har visat att områdena i och i nära anslutning till Kalmar tätort har
mycket höga naturvärden knutna till gamla ekar och andra lövträd och död ved.
Särskilt insektsinventeringen avslöjade värden som varit okända tidigare.
Listan med rödlistade arter är minst sagt imponerande och fullt i klass med områden
som pekats ut som nationella toppobjekt.
Det stora antalet arter tyder på att vi fortfarande har ett väl fungerande ekosystem där
det finns goda förutsättningar för att värdena ska bestå. Förutsättningen är dock att
områdena sköts på ett lämpligt sätt och att åtgärder vidtas för att förbättra kopplingarna mellan de olika områdena.
Värt att notera är att många förekomster av rödlistade lavar och svampar påträffades
på Stensö och i Kalles äng, där relativt få rödlistade insekter påträffades. Detta kan
bero på att dessa områden inte prioriterades i insektsinventeringen, beroende på att
de inte innehåller så många lättinventerade substrat.
Man ska ha klart för sig att olika organismgrupper har olika krav. En gammal grov ek
i halvskugga kan vara ett utmärkt substrat för lavar, men ointressant för vedlevande
insekter om den saknar håligheter och partier med död ved.
Det är lätt att imponeras av riktigt grova träd, de är per definition värdefulla just för
att de är gamla och har eller kommer att utveckla speciella strukturer. Men man får
inte glömma bort att även klenare ihåliga träd, döda träd och även döda grenar har
ett stort värde för många arter.
Det är också viktigt att inte bara fokusera på ek. En fälla på en avbruten asp i Brukshagen var faktiskt en av de som fångade flest rödlistade arter.
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Sammanfattningsvis innebär detta att de inventerade områdena måste betraktas som
delar i en biologisk infrastruktur, där alla delar är viktiga. Genom att bevara och stärka
kopplingarna mellan olika delområden ökar chansen för att en viss art hela tiden ska
hitta lämpliga miljöer inom det område dit den kan sprida sig, även om kvalitéerna
inom de enskilda delområdena varierar över tiden.
Även om den totala artlistan är imponerande ska man vara medveten om att den troligen är långt ifrån komplett. Det är helt enkelt omöjligt att få med alla arter under
en så pass begränsad inventering under en enda säsong. Bevis för detta är att ytterligare tre rödlistade skalbaggsarter påträffades på Tjuvbackarna 2013, trots att detta var
det område som undersöktes mest noggrant 2011.
Svampar är ofta nyckfulla och visar sig inte varje år. Det är också troligt att de under
söka områdena hyser rödlistade eller ovanliga arter av andra organismgrupper, till
exempel steklar och flugor.

REKOMMENDATIONER
Följande gäller generellt i alla områden med gamla träd:
•

Befintliga gamla träd bör så långt det är möjligt skyddas från direkt avverkning
och även röjas fram försiktigt så att de inte utstår extra stress i form av skuggning. Ihåliga träd är särskilt värdefulla.

•

Tänk på att olika arter vill ha olika förhållanden. Varma, soliga förhållanden
gynnar många insekter, medan till exempel en del lavar vill ha hög luftfuktighet.
Variation är bra.

•

Föryngring av framför allt ek i de enskilda områdena bör prioriteras för att säkra
tillgången på gamla träd på lång sikt. Alla åldersklasser är viktiga och man bör
eftersträva kontinuitet även av övriga trädslag.

•

Död ved på marken och i form av stående träd bör sparas i största möjliga mån
och eventuellt också placeras ut i områdena. Alla trädslag är viktiga, även om
eken har en särställning.

•

Det är viktigt att behålla och skapa förbindelser mellan de större områdena med
gamla träd för att underlätta spridning av arter med speciella krav och begränsad
spridningsförmåga.

•

Eventuellt kan mer direkta insatser göras i form av så kallad veteranisering, det
vill säga att medvetet skada träd, till exempel genom att kapa grenar för att få
träden att åldras tidigare, för att de snabbare ska utveckla håligheter än vad de
annars skulle göra. Detta är främst aktuellt i områden med stor åldersskillnad
mellan de äldsta träden och nästa generation.

•

Blommande buskar bör sparas i stor utsträckning för att ge föda i form av pollen
och nektar till de vuxna insekterna.

•

Vid gallringar och röjningar där virke eller GROT tas ut, bör högarna köras bort
eller flisas direkt för att inte locka till sig äggläggande insekter. Om högar ändå blir
kvar över sommaren bör det översta lagret lämnas vid flisningen, eftersom det är
där de flesta äggen hamnar. En del GROT och grövre virke bör alltid lämnas kvar.
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OMRÅDESSPECIFIKA REKOMMENDATIONER
Område 1, Kalles äng

De grova ekarna är i de flesta fall i god kondition, även om ett par stående döda ekar
finns. De flesta saknar synliga håligheter. Utanför kärnområdet med de gamla ekarna
finns ett stort antal yngre ekar i blandade åldrar. Här behövs gallring för att de kvarvarande träden ska kunna utveckla stora kronor.
I området bör ytterligare föryngring säkras så att fler unga träd kommer upp, i de
delar av området där de yngsta generationerna saknas i princip helt. Vidare bör man
freda all död ved då skogsdungen är väldigt städad och liggande döda träd och grenar
saknas i princip helt.
Det är lämpligt att lägga ut mer grov död ved i området. Alkärret bör lämnas orört.
Även de gamla oxlar, alar och lindar som finns i området bör sparas.
Område 2, Djurängen

Ett vid inventeringstillfället snårigare och mer igenväxt område som var i behov av
ganska omfattande insatser. I början av 2013 genomfördes gallring och röjning för
att ge utrymme åt de gamla träden och gynna utvecklingen av nya vidkroniga träd.
Gammal hassel sparades i stor utsträckning, medan yngre hassel och framför allt annat lövsly avverkades. Relativt mycket ny död ved lämnades.
Återkommande röjningar behövs för att hålla tillbaka sly. I framtiden kommer ytterligare gallring behövas eftersom de yngre trädens kronor växer till och behöver
större utrymme. Man bör tänka på att spara läande ridåer och inte öppna området
för kraftigt.
De grova hasselrunnor som står i området har sannolikt stått sedan området var
hagmark och bör sparas i största möjliga mån. Hasselrunnor har en stor fördel
då det nästan alltid finns tillgång på död ved i en runna.
Område 3, Tjuvbackarna

I det område som inkluderas i Tjuvbackarna finns ett flertal olika karaktärer, från
öppen, betad ekhage till igenväxande lövskog med grova ekar och även ett större
parti med grova tallar och asp i den västligaste delen (Mobacken).
De högsta naturvärdena är knutna till de fåtal döda stående ekar, eklågor och framför
allt de många ihåliga ekar som finns i området. I största möjliga mån bör området
hållas öppet och de gamla ekarnas överlevnad säkras.
Till stor del saknas riktigt unga träd och för att föryngra eken bör eventuellt ett antal
tätare buskage släppas upp, förslagsvis av slån, hagtorn eller liknande som inte de betande djuren föredrar. Man kan även stängsla in små ytor för föryngring. Föredöm
ligt har enstaka ekar kvarlämnas liggande i samband med röjning för betet.
Främst i de östligaste delarna står några mycket gamla, ihåliga ekar som är mycket
trängda av uppväxande yngre träd, främst körsbär och björk. Man bör överväga
ytterligare röjningar, även om en del har genomförts. Men kom ihåg att lämna död
ved!
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Område 4, Brukshagen och Fölehagen

Även här är några av ekarna trängda av uppväxande träd, men de flesta står relativt luftigt och ser inte ut att trängas speciellt hårt av andra träd. I stort sett alla
ekarna är vitala och vid liv.
Generella riktlinjer gäller även här och all död ved bör sparas. Det saknas i stort
sett helt yngre ekar i området och om möjligt bör några sådana sparas eller skyddas från betande djur där det är möjligt. I området noterades ett flertal intressanta aspdjur varför aspen måste förbli ett naturligt inslag i området.
Område 5, Oxhagen och Skälby gård

I likhet med flera av de andra områdena är det sparad död ved och föryngring som
saknas i området.
De levande, grova ekarna är i de flesta fall vitala och friska, med få håligheter. Möjligen kunde viss utglesning göras i de sydöstra delarna, men då det är främst grova
ekar som står här nere och att området hålls öppet är behovet av insatser begränsat.
Det finns absolut inget behov av panikavverkningar bara för att en del av träden i
parken är ihåliga. Många ihåliga träd kommer att överleva oss om vi låter dem vara.
Område 6, Hagbygärde, Ö. Törneby och Dösebacken

Små områden som dessa lämnar begränsade möjligheter till insatser, men all död
ved bör sparas och de få träd som trängs av igenväxning bör om möjligt röjas
fram försiktigt. Dessa små områden är ytterst viktiga i en samlad landskapsbild
och utgör förbindelselänkar mellan de större områdena.
Område 7, Hagbynäs

Det är viktigt att betet fortsätter, men det är samtidigt viktigt att åtgärder vidtas
för att hindra att hästarna skadar de gamla träden. I de ohävdade delarna, där
gallring och röjning genomfördes 2012, krävs fortsatta skötselinsatser för att
kommande generationer av gammelträd ska få tillräckligt med utrymme.
Område 8, Stensö

I de norra delarna finns behov att ta bort unga träd som konkurrerar med de
gamla ekarna. Längre söderut, där röjning och gallring genomfördes 2012, kommer det att krävas återkommande åtgärder för att en grovstammig ekskog med
mycket död ved ska utvecklas. Betet bör fortsätta i fårhagen och en utvidgning
av det betade området kan övervägas.
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INVENTERINGEN 2012
Inventeringen 2012 koncenterades till två områden, dels runt Ebbetorps gård
mellan Smedby och flygplatsen (se flygbild på nästa sida), dels Dunö. Samtliga
undersökta områden är i privat ägo.
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EBBETORP
Området runt Ebbetorps gård, strax öster om Smedby, har brukats som jordbruksmark under många hundra år. Idag gränsar jordbruksmarken mot bebyggelsen i Smedby i väster och mot Kalmar flygplats i öster.
Hagarna och dungarna i direkt anslutning till gården, som idag domineras av
gamla ekar och andra lövträd, har sett i stort sett likadana ut sedan 1700-talets
början. Delar av markerna har sannolikt brukats som äng tidigare men de torrare
och magrare delarna är förmodligen mycket gammal betesmark. Tidvis har delar
av det som brukas som betesmark och vall idag även använts som åkermark, och
då sannolikt gödslats för att öka avkastningen.
De ekdominerade partierna har tidigare varit något mer utbredda, och sannolikt
stod ett större antal stora träd spridda i åkerrenar i landskapet, men många av
dessa finns inte kvar idag.
Idag är de största arealerna av det inventerade området öppna, relativt välhävdade hagar med spridda, mycket gamla och grova ekar. Marken betas av nötkreatur
ur en besättning som finns på gården.
Ekar med en omkrets på mer än 280 cm i brösthöjd har markerats med en gul
prick på kartan. Drygt 120 av dessa ekar finns inom eller i direkt anslutning till
de inventerade områdena.

Ebbetorp. Foto: Olof Persson.

Område 1 – Norra hagen

Området har Ebbetorps mest varierade trädflora. Här finns ett flertal mycket grova
ekar, främst i södra delen närmast gården. En av dem har en imponerande omkrets
på över 6 m. Ekarna är av varierande form men de flesta är spärrgreniga och har
mycket grov bark som tyder på att de stått mycket länge i det öppna landskapet.
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Utöver de gamla ekarna finns i området flera gamla hagmarksbjörkar, tallar,
spridda aspar och någon enstaka bok. Större hässlen breder ut sig i de östra delarna, men spridda buskar finns i hela hagen.
Området har röjts relativt nyligen för att öppna upp det ytterligare för bete.
Unga skott av hassel och al vittnar tydligt om detta och området har ett mycket
uttalat buskskikt utan att för den sakens skull vara igenvuxet.
Bitvis är fältskiktet tydligt minnande om att marken hävdats som betesmark
under lång tid, med betesgynnade arter såsom täta gråfibblemattor.

Ekoxe (Lucanus cervus) fotograferad i Ebbetorp av Olof Persson.

Område 2 – Engelska Parken

Det område som ligger direkt söder om gården är anlagd i stil med de s.k. engelska parker som anlades under 1800-talet vid större gods och gårdar på många
håll i södra Sverige. De trädslag som idag står här är främst bok, men även enstaka almar, lönnar och någon ask trängs med de föryngrande bokarna. Ett tiotal
riktigt gamla och ihåliga ekar finns här också. Dessa är dock starkt trängda av de
konkurrerande, yngre bokarna och ett par av dem är redan döda.
I sydvästra hörnet har en trave grova lövstockar placerats av markägaren som substrat
för vedlevande insekter. Två öppna områden har sannolikt brukats som åker tidigare.
Område 3 – Södra hagen

Här står de grova ekarna i kanterna på gamla åkrar som idag betas av nötkreatur.
Ett flertal av ekarna når imponerande omfång och de flesta av dem är friska och
vitala, även om ett par har större håligheter. Flest ekar står i den sydvästra delen.
Utöver ekarna finns ett antal grövre askar, några almar, björkar och ett par grova
bokar i den södra delen. Markfloran är tydligt kvävegynnad till följd av tidigare
gödsling på åkermarken. Dock finns tätare svål med rosettväxter som gråfibbla
på och kring den lilla kullen i södra delen av hagen.
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Område 4. ”Igenväxande hagen” .
Foto: Olof Persson

Område 4 – Igenväxande hagen

I jämförelse med de andra områdena så är området betydligt mer igenväxt och
delvis svårt att ta sig genom. I de västra delarna bryter ett alkärr genom och
spridda alar står i kanten. Dungen domineras av ett antal mycket grova, höga och
delvis döende ekar som slåss med en del andra lövträd om platsen.
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Här finns ett antal grövre askar, lönnar och sälgar. Tidigare har en rad med mycket
grova almar stått i östra kanten mot vägen men samtliga av dessa är idag döda och
de allra flesta har dessutom fallit in i backen.
Utöver de gamla almarna har även någon av de gamla ekarna fallit och dessa
tillsammans med de tiotals tunnare stammar som ligger kors och tvärs i dungen
ger en ansenlig mängd död ved av olika slag och i olika dimensioner.
Tidigare har gallringsförsök gjorts, sannolikt för att gynna de kvarvarande ekarna,
men detta har enbart fått till följd att det i området idag finns ett massivt uppslag
av lövsly.

DUNÖ
Dunö med angränsande områden har liksom flera av de andra ekområdena kring Kalmar brukats som jordbruksmark under flera hundra år. Delar av halvön var under lång
tid bete och sannolikt fanns även ett antal smärre åkerplättar på de lämpliga bitarna
medan strandängarna sannolikt delvis slogs som äng. Länge ägdes och brukades Dunö
av gården på halvön men idag är marken antingen privat tomtmark eller allmänning
förvaltad av Dunö Samfällighetsförening.
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Område 1 – Norr om Dunö, mellan Lökholmsvägen och Aspövägen.

Området delas från öst mot väst av en bred, välbetad strandäng som genom ett
dike mot sydväst nästan skiljer Dunö från fastlandet.
Strandängarna har sannolikt betats tillsammans med de intilliggande ekhagarna
mycket länge och markfloran är bitvis intressant.
I den norra delen längs Dunövägen står ett antal riktigt grova ekar på båda sidor om
vägen. Totalt finns här nästan ett 30-tal ekar med en omkrets på över 280 cm. Flera
av dem är skadade med blottad ved, håligheter och nedfallna grenar som i vissa fall
tillåtits ligga kvar på marken. Här finns även rikligt med blommande buskage i form
av slån, björnbär och en rik markflora med blommande växter.
I den södra kanten mot Dunö står ett antal magnifika och sannolikt mycket gamla
ekar upp mot tomtgränserna. Samtliga ekar inom område ett står öppet och relativt luftigt utan att direkt trängas av uppväxande träd. En koloss till ek står nästan
helt fritt i den norra kanten av strandängen; med en omkrets på dryga sex meter
är den riktigt imponerande. Liksom på övriga Dunö finns spridda, mycket gamla
tidigare hamlade lindar.

Gammal ek på Dunö.
Foto: Olof Persson

Område 2 – Dunö

Detta stora område har två karaktärer, kort sagt. Längs de magra stränderna växer
spridda ekar utan mycket annan konkurrens. Träden står glest och undervegetationen hålls tillbaka genom röjning och med extremt mager jordmån. Här finns ett
större antal grova ekar främst i den sydligaste delen och längs östra kanten.
Den större skogsdungen mitt på Dunö var tidigare en öppen betesmark med spridda
grova ekar och några hamlade lindar men har idag växt igen till ett skogigare parti
där lind och körsbär dominerar tillsammans med de kvarvarande ekarna. Bitvis finns
en hel del hassel. Generellt är vegetationen tät med mycket buskar och unga träd.
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Här finns även ett antal döda ekar och ytterligare ett antal som genom att de
trängs undan av uppskjutande träd är döende och har utvecklat stora håligheter
och stamskador till följd av släppta grenar. Det ligger även ett antal omkullfallna
träd i skogen, men de var uppstyckade med såg och bitar försvann under inventeringens gång.
Område 3 – Hagen sydväst om Dunö

En stor, varierad hage som nyligen röjts till förmån för betet och de ekar som
lämnats kvar. Här står inga trädjättar men ett antal rejälare träd står i östra kanten mot Dunö. Vidare finns det gott om yngre ek och även flera döda, liggande
träd.
Utöver ek finns gott om buskage av slån och björnbär likväl som andra trädslag
än ek i form av fristående björkar, granar, lindar med mera.
Markvegetationen har bitvis gödslats genom röjningarna men här och var på de
magrare partierna finns en del betesgynnade blomväxter och fibblemattor breder
ut sig på över några av de torrare kullarna.
Området är ett viktigt komplement till gammeleksmiljöerna på själva Dunö.
Ute på själva Dunö finns bitvis ett rejält generationsglapp där det saknas medelstora ekar som kan ta över efter de äldsta. Däremot finns de i denna hage och
som hagen ser ut och brukas idag lär de gynnas och få en chans att växa till sig
ordentligt.

Hagen sydväst om Dunö.
Foto: Olof Persson
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METODIK
Inventeringen inriktades främst till skalbaggar knutna till specifika substrat på
levande eller döda ekar och i vissa fall även andra träd. Träd har naturligt en
mängd strukturer som utnyttjas av olika arter under olika tidsperioder, inventeringen riktades därför så heltäckande som möjligt. Dels placerades fällor ut
strategiskt, dels skedde sök efter insekter på plats både dag och nattetid.
Fällorna som användes var av ett antal olika typer. Främst användes en klassisk
fönsterfälla där principen är att insekterna flyger in i en genomskinlig ruta och
faller ned i vätska där de drunknar. De är uppbyggda av en avlång låda med
vätska över vilken en genomskinlig plexiglasskiva (50x60cm) placeras. För att
undvika att större föremål eller till exempel fåglar faller ned i fällan placeras ett
grovmaskigt galler över vätskan.
Dessa fällor är kan placeras på eller i direkt anslutning till det man är intresserad av
att undersöka. En nackdel är att arter som ogärna flyger, eller som är oförmögna
att flyga sällan fångas. Vid ett par ihåliga mulmträd placerades fallfällor nedgrävda
i trämjölet. Dessa skall fånga annars svårfunna arter som lever hela livscykeln nere i
mulmen och alltså är svåra att få i fönsterfällor eller ens att se vid frisök.
Totalt 22 fönster- eller fallfällor användes.
Fällorna tömdes med intervall om cirka två veckor. De placerades ut kring 20:e
maj och satt uppe hela sommaren till mitten av augusti.
I samarbete med Mattias Larsson, SLU testades fällor med feromoner (doftämnen) som attraherar specifika arter. Under 2011 hade sorgsvampmal (Nemapogon
falstriellus) fångats både i Ebbetorp och i norra delen av Dunöområdet.
Fällor för hålträdsvampmal (Triaxomasia caprimulgella), mulmknäppare (Elater
ferrugineus) och läderbagge (Osmoderma eremita) gav ingen fångst. Dock observerades läderbagge nära fällan i Ebbetorp. 2012, i samband med den här redovisade inventeringen testades feromonfällor för getinglik glasvinge (Synanthedon
vespiformis) och taggbock (Prionus coriarius). Fällorna gav ingen fångst i de här
områdena, dock observerades taggbock på Dunö, se resultatdelen.
Vid frisök efter insekter både dagtid och under natten söks lämpliga substrat
av metodiskt enbart med hjälp av inventerarens syn och en kniv att exempelvis
vända på barkflagor med. Nattetid används en kraftfull pannlampa. Insekter
fångas upp med en insektssug och placeras omgående i provrör.
Med rätt erfarenhet kan inventering av detta slag vara mycket effektiv, då specifika arter kan eftersökas och man i många fall kan eliminera faktorn att fler än en
individ av varje art samlas in. Vidare är metoden starkt väderberoende, då många
av arterna främst är aktiva vid varmt väder. En kall kväll, eller för den delen en
kall sommar, kan ge många resultatlösa inventeringsturer, mycket på grund av
att insekterna är inaktiva eller inte kläcks vid kall väderlek.
Artbestämning

Olof Persson bestämde en del arter direkt i fält. För övrigt bestämdes eller kontrollerades alla arter av Håkan Lundkvist. Alla fynduppgifter har rapporterats till
Artportalen.

52

Exklusivt liv i ekskogen

Pediacus depressus fotograferad
på Ebbetorp av Olof Persson

RESULTAT
Totalt påträffades och bestämdes 418 arter skalbaggar under inventeringen. Av
dessa var 52 upptagna i 2010 års rödlista under någon av klassningarna DD till
och med RE.
Anmärkningsvärt är den mycket stora andelen hotade arter (RE-CR-EN-VU) –
hela 15 arter. Inom kategorierna nära hotade eller där kunskapsbrist råder (NT-DD)
fann man 38 arter. 2013 påträffades ytterligare en rödlistad art – Pediacus depressus
VU i Ebbetorp av Olof Persson. Den är inte med i sammanställningarna nedan.
Av de rödlistade arterna är dessutom läderbagge (Osmoderma eremita), molnfläcksbock (Mesosa nebulosa), brunoxe (Aesalus scarabaeoides) och almblombock
(Pedostranglia revestita) upptagna i särskilda åtgärdsprogram (ÅGP), antingen
som huvudart i ett program eller som del i en artgrupp.
Ett stort antal av träden i områdena behandlas även inom ramen för Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd.
De rödlistade skalbaggarna fördelade sig enligt följande:
EN

VU

NT

DD

TOTALT

Ebbetorp

1

8

33

1

43

Dunö

2

9*

19

TOTALT

3

12*

37

29
1

53

* Här inkluderas även fyndet av humlekortvinge (Emus hirtus) (VU), se nedan. Observera att
samma art kan ha hittats på båda ställena, därför summerar kolumnen totalt inte helt logiskt.

Ebbetorp med sina varierade trädmiljöer och stora mängd träd sticker ut något i
denna jämförelse, men det skall noteras att arterna de två områdena sinsemellan
långt ifrån är samma. Totalt skiljer sig antalet anträffade arter mellan områdena
med runt sjuttio arter och de kompletta artlistorna ser mycket olika ut. Dock
skall det också nämnas att inventeringar likt denna enbart skall ses som ett stickprov och artlistorna avspeglar inte hela verkligheten.
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De trädslag där de rödlistade arterna har sin huvudsakliga levnadsmiljö fördelar
sig enligt följande:
Ek
Asp
Bok
Andra ädellövträd än bok
Hassel
Alm
Flera olika lövträd
Övriga

26
2
2
8
2
1
11
1

Inte förvånande dominerar ek som värdträd för många rödlistade arter (26 st.)
men även andra mer eller mindre specialiserade arter som kanske stället högre
krav på substrat än på trädslag gör att de båda bredare lövträdskategorierna innehåller majoriteten (19 st.) av de kvarvarande arterna.
Under kategorin Övriga faller sumpskogslöparen (Platynus krynickii) som har sin vistelseort i de skyddsvärda, tätare lövdungarna men som inte kan klassificeras efter trädslag.
Substratsfördelningen är något jämnare än trädslagsfördelningen, vilket delvis
förklaras av att bland de eklevande arterna så är en stor andel rödlistade oavsett
substrat. Föga förvånande är att ett relativt stort antal rödlistade arter är knutna
till idag sällsynta substrat som hålträd och grov död ved. Bland dessa hålträdsoch lågspecialister finner man inte bara ekspecialiserade arter utan även arter
som lever på ett flertal olika lövträd och ädellövträd.
Under kategorin Övriga faller återigen sumpskogslöparen (Platynus krynickii) .

Ptilinus pectinicornis fotograferad i
Ebbetorp av Olof Persson
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Cortiseus fasciatus fotograferad i
Ebbetorp av Olof Persson

De substrat där de rödlistade arterna huvudsakligen förekommer fördelar sig enligt
följande:
Hålträd
13
Grov död ved
10
Klenare död ved
7
Trädsvampar eller svampangripen ved 7
Nyligen döda träd
5
Solexponerad ved
4
Vitrötad ved
3
Grova träd
1
Ekhagarna kring Ebbetorps gård torde vara några av de artrikaste som finns i
Sverige. 357 arter fördelat på 9 fällor och en del frisök i området är ett mycket
gott antal. Av dessa är hela 43 upptagna på den nationella rödlistan, alltså nästan
12%!
Bland arterna sticker ett antal ut, däribland den starkt hotade Colydium filiforme
som är beroende av hård solbelyst ekved med kläckhål och insektsgångar för att
trivas. Vidare märks de två kortvingarna Batrisodes adnexus och Euryusa sinuata
som båda är knutna till den bruna trämyran (Lasius brunneus).
Generellt faller de flesta arterna in i det förväntade mönstret med arter knutna till
ekar, hålträd och död lövved i öppet landskap rätt väl, men i och med den slutna,
igenväxande hagen i väster så märks ett batteri arter som normalt sett inte förekommer i de öppna ekhagarna. Här är arterna inte knutna till eken och dess strukturer
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Brunoxe (Aesalus scarabaeoides).
Foto: Gyorgy Csoka © Bugwood.org

utan snarare till död ved och det som kommer med den i form av rötade kvistar och
fuktigare miljöer.
Återigen får inventeringen, trots den relativt stora insatsen, betraktas som ett
stickprov då fällorna placerades glest och inom begränsade områden i hagarna,
dels på grund av avsaknad av lämpliga substrat men dels också med hänsyn till
kor och markägare.
Frisök genomfördes i hela området men gav ett ganska begränsat tillskott av arter.
Dunö får en något kortare artlista än den som visas ovan för Ebbetorp då 258 arter
av skalbaggar blev funna i samband med den riktade inventeringen av vedlevande
skalbaggar. Av dessa är hela 29 stycken upptagna på den nationella rödlistan, alltså
cirka 11 %.
I än högre grad än i Ebbetorp speglar artlistan på Dunö ekens betydelse och i stort
sett alla de rödlistade arterna är beroende av, om inte ek, så i vilket fall ädlare lövträd.
Bland arterna märks två starkt hotade (EN) arter, brunoxe (Aesalus scarabaeoides)
och almblombock (Revestita pedostrangila).
Brunoxen blev funnen i en brunmurken låga och inte i en fälla, vilket är förståeligt
då arten sällan lämnar sitt föredragna substrat. Almblombocken blev funnen i en
fönsterfälla högt upp i en gammal, skadad ek där den möjligen kan fortplanta sig.
Båda dessa arter är idag starkt trängda i Sverige och har båda egna åtgärdsprogram
för att säkra deras fortlevnad i landet.
Vidare är en stor andel (4.2%) av de anträffade arterna listade under någon av
hotkategorierna (EN-VU).
Många arter är knutna till död ved och/eller håliga träd och där brunoxen och den
blåglänsande svartbaggen (Platydema violaceum) båda utnyttjar äldre, murkna trädstammar liggande på marken.
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Fällor av två typer användes och spriddes väl i de ekdominerade områdena på
och kring Dunö. Även frisök utfördes inom samtliga områden, dock med begränsat resultat då området är svåravsökt och lämpliga substrat finns glest.
Platyrhinus resinosus fotograferad i
Ebbetorp av Olof Persson.

EBBETORP

Art				 RL

Art				 RL

Platynus krynickii
Liodopria serricornis
Batrisodes adnexus
Carphacis striatus
Euryusa sinuata
Osmoderma eremita
Microrhagus lepidus
Calambus bipustulatus
Procraerus tibialis
Ampedus praeustus
Malthinus seriepunctatus
Trinodes hirtus
Anobium fulvicorne
Xyletinus ater
Dasytes nigrocyaneus
Rhizophagus picipes
Uleiota planata
Cryptophagus labilis
Cerylon deplanatum
Stephostethus alternans
Diplocoelus fugi
Mycetophagus quadriguttatus

Phloiotrya rufipes		
NT
Hypulus quercinus		
NT
Mordellistena variegata		
NT
Colydium filiforme		
EN
Uloma culinaris			NT
Allecula morio			NT
Corticeus fasciatus		
VU
Pentaphyllus testaceus		
NT
Lissodema denticolle		
NT
Aderus populneus		
NT
Rhagium sycophanta		
NT
Pyrrhidium sanguineum		
NT
Phymatodes alni			NT
Anaglyptus mysticus		
NT
Xylotrechus antilope		
NT
Mesosa nebulosa			NT
Anaesthetis testacea		
VU
Platyrhinus resinosus		
NT
Phloeophagus lignarius		
NT
Magdalis armigera		
NT
Xyleborus monographus		
NT

NT
NT
VU
VU
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
NT
VU
VU
NT
DD
NT
NT
NT
NT
NT
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DUNÖ
Art				RL

Art				RL

Platynus krynickii		
NT
Carphacis striatus		
VU
Emus hirtus			VU
Aesalus scarabaeoides		
EN
Agrilus biguttatus		
NT
Osmoderma eremita		
NT
Eucnemis capucina		
VU
Ampedus praeustus		
NT
Ampedus cardinalis		
NT
Malthinus seriepunctatus		
NT
Trinodes hirtus			VU
Ptinus sexpunctatus		
NT
Dasytes nigrocyaneus		
VU
Cryptolestes duplicatus		
VU
Phloiotrya rufipes		
NT

Mordellistena variegata		
NT
Allecula morio			NT
Corticeus fasciatus		
VU
Platydema violaceum		
VU
Pentaphyllus testaceus		
NT
Lissodema denticolle		
NT
Rhagium sycophanta		
NT
Prionus coriarius			NT
Phymatodes alni			NT
Pedostrangalia revestita		
EN
Anaglyptus mysticus		
NT
Xylotrechus antilope		
NT
Anaesthetis testacea		
VU
Xyleborus monographus		
NT

Fakta Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)
ÅGP är ett redskap i arbetet för att uppfylla de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen.
Arter eller artgrupper där ÅGP arbetas fram bedöms löpa extra stor
risk att dö ut eller minska kraftigt. Förutom riktade art-ÅGP så skrivs
det även ÅGP för speciella miljöer eller substrat där flera hotade
arter lever
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KOMMENTARER KRING NÅGRA ANMÄRKNINGSVÄRDA FYND
Läderbagge (Osmoderma eremita) (NT) (Bild sidan 31)

Arten var känd från områdena sedan tidigare i och med att spillning noterats under inventering av grova träd utförd av Länsstyrelsen. Dock noterades spillning
under flera nya träd och levande skalbaggar noterades på flera stammar. Arten
är fridlyst, rödlistad som nära hotad (NT), har ett eget åtgärdsprogram samt
upptagen i EUs artskyddsdirektiv. Internationellt håller Sverige en betydande del
av världspopulationen.
Almblombock (Pedostranglia revestita) (EN)

Ett exemplar i en fönsterfälla vid infarten till Dunö är en bekräftelse på att arten
alltjämt har ett fäste på fastlandssidan av Kalmarsund. Sentida fynd är gjorda
längre in i Småland men saknas i de kustnära områdena. Arten är sannolikt
mycket trängd till följd av senare års almsjuka och man bör i Kalmar arbeta med
förhoppningen att kunna bibehålla en population av arten. Almblombocken
nyttjar inte enbart nyttjar alm som värdträd utan går på olika lövträd med hård
ved. Möjligen går den i veden på ek eller fågelbär som finns i området.
Arten har ett åtgärdsprogram tillskrivet sig.
Colydium filiforme (EN) (Bild sidan 33)

Denna långsmala art inom familjen barkbaggar är starkt knuten till grova, döda,
solexponerade ekstammar där den lever i gångar gnagda av andra vedlevande
insekter. I Sverige finns endast ett fåtal aktiva lokaler och majoriteten ligger i
sydöstra Sverige.
Brunoxe (Aesalus scarabaeoides) (EN) (Bild sidan 56)

Ännu en ÅGP-art som blev funnen på Dunö, kanske inventeringens mest oväntade fynd. Två larver påträffades i en kraftigt brunrötad, relativt tunn eklåga.
Brunoxen för en tynande tillvaro i Sverige, som i sin tur utgör det enda landet
i norra Europa där arten finns. De små populationerna i sydöstra Sverige utgör
en relikt, men är viktiga då arten är hotad även internationellt. Utöver fyndet på
Dunö finns bara ett ytterst fåtal aktiva lokaler med brunoxe i landet och samtliga
ligger inom kända ”superlokaler” med stora mängder rödlistade arter knutna till
ekar och där den närmaste ligger några mil norr om Kalmar. Vidare insatser för
att utreda om ytterligare lågor i området håller arten vore att önska.
Humlekortvinge (Emus hirtus) (VU) (Bild sidan 60)

Ett udda fynd gjordes utanför ramen av den riktade inventeringen efter vedlevande skalbaggar. I början av juli 2012 påträffades en humlekortvinge i kospillning på de sandigare strandängarna längs norra kanten av Dunö.
Arten är en värmegynnad dynglevande art som närmast förekommer på Öland
men som inte anträffats i Småland på över 50 år.
Arten ingår i ett åtgärdsprogram för dynglevande skalbaggar och ytterligare insatser för att utreda dyngbaggarnas status i Kalmartrakten vore önskvärt.
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Humlekortvinge (Emus hirtus) fotograferad vid Litauens kust av okänd fotograf.

SLUTSATSER
Områdenas geografiska placering mellan kända områden med mycket höga naturvärden knutna till gamla träd och det stora antalet gamla och grova träd tydde
på att även dessa områden borde kunna hysa många sällsynta arter. Inventeringen bekräftade detta och resultaten understryker ytterligare Kalmarregionens stora
betydelse för naturvärden knutna till ek och andra ädla lövträd.
Det totala antalet arter knutna till träden är mycket högt och trots en relativt begränsad inventeringsinsats under endast en säsong så matchar artlistan de sedan
tidigare erkänt viktiga ekområdena i östra Kalmar län mer än väl.
Flera av arterna som blev funna har idag sin huvudsakliga eller till och med enda
förekomst i Nordeuropa just i sydöstra Småland. Det stora antalet rödlistade
arter är naturligtvis det mest uppseendeväckande, men det bör betonas att även
det höga totala artantalet säger en hel del om områdenas värde för vedlevande
insekter. En art som inte längre är rödlistad, men som är fridlyst och främst förekommer i sydöstra Sverige är ekoxe. Den förekommer rikligt i båda områdena.
Det finns flera arter som är beroende av substrat som bildas sent eller mycket sent
under ett träds liv, och i flera fall även efter att träden tillåtits dö och ligga kvar i
den öppna miljö där de vuxit upp. Detta försvårar arbetet att bevara dem då det i
skogen och hagarna ofta förekommer en sorts städmani där döda kvistar, döende
träd och fallna träd tas bort för att det annars anses se skräpigt ut. Detta kan ha en
förödande effekt för de arter som är knutna till dessa extremt sällsynta substrat.
Exempelvis brunoxen kan leva flera decennier i samma liggande, murkna trädstam,
men är extremt kräsen då det gäller att finna nya levnadsmiljöer. Att den dessutom
har svårt att sprida sig på grund av. att den sällan tar sig utanför den befintliga
stocken gör att det för att säkra artens fortlevnad inom ett område måste finnas en
god tillgång till död, grov ekved i olika nedbrytningsstadier inom ett område.
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I stort sett samma problematik gäller för arter som lever i eller i anslutning till håligheter i träden. Håligheter av en viss beskaffenhet som krävs av vissa arter är uppenbarligen sällsynta, och till synes lämpliga håligheter med mycket mulm kan helt ratas
av hotade arter trots att de finns i liknande håligheter bara några träd bort.
Som exempel här tas ofta läderbaggen (Osmoderma eremita), en art som är knuten
till större håligheter med mulm. Dessa återfinns oftast i äldre ekar, men även andra
lövträd kan godtas. Arten flyger sällan längre sträckor och måste då, liksom brun
oxen, ha lämpliga träd nära till hands om värdträdet inte längre är beboeligt.
Det är viktigt att betrakta de inventerade områdena som delar i en biologisk infrastruktur. Sannolikheten för att de rödlistade arterna ska överleva i Kalmar kommun
och i landet som helhet ökar om förbindelserna mellan de olika delområdena kan
behållas och förstärkas.
Inom ett enskilt begränsat område är det stor risk att det speciella substrat som en
viss art behöver försvinner under någon tidsperiod. Då måste den arten kunna sprida
sig till ett nytt område där den lämpliga levnadsmiljön finns.
Även om det är troligt att Ebbetorp och Dunö tillhör de mest värdefulla områdena
med gamla träd i kommunen, skulle troligen utvidgade inventeringar visa att det
finns fler områden med mycket höga naturvärden med avseende på vedlevande insekter. Resultaten från den här inventeringen och den inventering som utfördes 2011
i andra områden runt Kalmar visar att man kan utgå ifrån att de flesta områden med
gamla lövträd hyser rödlistade arter.

REKOMMENDATIONER
Följande punkter gäller generellt i alla områden med gamla träd:
•

De befintliga gamla träden bör så långt det är möjligt skyddas från direkt avverkning och även röjas fram försiktigt så att de inte utstår extra stress i form av skuggning.

•

Föryngring av framför allt ek i de enskilda områdena bör prioriteras för att
säkra tillgången på gamla träd på lång sikt. Alla åldersklasser är viktiga och
man bör eftersträva kontinuitet även av övriga trädslag.

•

Död ved på marken och i form av stående träd bör sparas i största möjliga
mån och eventuellt också placeras ut i områdena.

•

Det är viktigt att behålla och skapa förbindelser mellan de större områdena
med gamla träd för att underlätta spridning av arter med speciella krav och
begränsad spridningsförmåga.

•

Eventuellt kan mer direkta insatser göras i form av så kallad veteranisering,
vilket innebär att man skadar träd, till exempel genom att kapa grenar för att
få träden att åldras tidigare och snabbare utveckla håligheter än vad de annars skulle göra. Detta är främst aktuellt i områden med stor åldersskillnad
mellan de äldsta träden och nästa generation.

•

Blommande buskar bör sparas i stor utsträckning, för att ge föda i form av
pollen och nektar till de vuxna insekterna.
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•

Vid gallringar och röjningar där virke eller GROT tas ut bör högarna köras
bort eller flisas direkt, för att inte locka till sig äggläggande insekter. Om högar ändå blir kvar över sommaren bör det översta lagret lämnas vid flisningen, eftersom det är där de flesta äggen hamnar. En del GROT och grövre
virke bör alltid lämnas kvar.

OMRÅDESSPECIFIKA REKOMMENDATIONER
Ebbetorp

Ebbetorp hyser idag ett bestånd av gamla och relativt välmående ekar i de öppna
hagmarkerna. Dock finns här ett påtagligt generationsglapp och man bör prioritera
att föryngra de befintliga bestånden av ek och hjälpa till vid substratsframställning
genom utplacering av lågor och död ved, eventuellt även genom att skada yngre
träd så dessa tidigt bildar håligheter och inte minst se till att de gamla trädjättarna,
där det idag finns en mängd hotade arter, får stå kvar så länge som möjligt.
I den engelska parken finns det ett antal grova bokar med håligheter som kan
hysa specialiserade arter. Det är därför viktigt att även bevara de gamla bokarna.
Ett undantag för dessa riktlinjer utgör det lilla området i väster där de flesta av
de gamla ekarna redan har dött av ekdöd och utskuggning. Mängden död ved i
detta område är exceptionell och detta bör uppmärksammas och vårdas. Att röja
under de största och mest vitala ekarna som ännu står i området torde inte gå
stick i stäv med detta, dock bör ingen död ved tas ut ur detta område om möjligt. Idag omfattas skogsdungen av ett naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen.
Utöver detta gäller generella riktlinjer i form av att se till att död ved sparas, särskilt i
de öppna hagmarkerna. Här ligger redan ett antal lågor, men fler vore att önska.
Dunö

Dunö har en mer skiftande karaktär och då en mängd markägare är inblandade
blir även vårdandet av området betydligt mer komplicerat.
De öppna hagmarkerna kring Dunö är redan idag trängda av bebyggelse och vid
inventeringarna möttes en viss motvilja mot de ”gamla halvdöda träden” som
fäller grenar i de vackra hagarna. Dock har vissa av markägarna inte anammat den
städmani som annars är vanlig i liknande miljöer och en och annan död stam och
en del grenar har lämnats på plats, vilket är positivt.
Gällande allmänningen ute på själva Dunö kan det inte nog understrykas hur
viktigt det är att död ved lämnas kvar. På flera ställen i den centrala dungen uppmärksammades under inventeringen att man sågade upp och avlägsnade liggande, grova ekstammar, sannolikt för att användas som ved. Bäst är om trädlågorna
får ligga kvar i sin helhet och inte styckas upp. Finns det inte möjlighet att spara
lågorna i sin helhet bör de sågas upp och läggas på platsen i travar, gärna utspritt.
Eftersom Dunö är ett populärt besöksmål, framför allt sommartid, och stränderna frekventeras av mycket människor finns ett naturligt behov av att hålla
rent och snyggt, vilket syntes på de många brännhögar med gamla ekgrenar som
fanns utspridda kring halvön.
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Man bör informera de boende att grenarna har ett mycket högt värde för naturen och djurlivet på platsen och ordna så att de kan sparas på någon plats om de
inte är önskvärda längs stränderna.
Mer konkret bör även en del av de äldre ekarna mitt på halvön huggas fria i den
mån det är möjligt. Det kraftiga lövtäcke av körsbär, lind, alm med mera som skjuter upp underifrån stressar de gamla ekarna och flera är redan döda eller bortom
räddning.
Dock bör röjningen genomföras försiktigt då ekarna kan ta skada av att exponeras
för kraftigt efter lång tid i skugga. Även de gamla hamlade lindarna kan behöva
försiktig framröjning. Nyhamling av yngre träd skulle kunna säkra återväxten.

Bokoxe (Dorcus parallelipedus) fotograferad i Ebbetorp av Olof Persson.
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BILAGOR
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Bilaga 1.

Fällor
INVENTERINGEN 2011
Område 2, Djurängen

Fälla 12. Fönsterfälla hängande i gren på gammal, döende ek (2,8m) som håller
på att skuggas ut. Över blommande rönn. På eken fanns talrika fruktkroppar av
ekticka (Phellinus robustus).
Fälla 13. Fönsterfälla placerad en meter upp, inne i grovt hässle i skuggig ekdominerad skog. Talrika mycket grova och delvis döda hasselstammar i direkt
anslutning till fällan.
Fälla 14. Fönsterfälla hängande cirka 3m upp i grov stam i gammalt hässle.
Halvskugga i skog med mycket grova ekar (>3,5m).
Fälla 15. Fönsterfälla stående på sälglåga (115 cm i omkrets). Sälgen delvis levande
och flera sälgstammar liggande och stående intill. Skog dominerad av grova ekar
och gamla hässlen. Soligt under stor del av dagen till följd av att sälgen fallit.
Område 3, Tjuvbackarna

Fälla 1. Fönsterfälla placerad invid grenbrott cirka 4m upp på ekstam. Exponerad, orötad ekved motiverade placeringen.
Fälla 2. Fönsterfälla som placerades på en stående död stam av alm. I direkt
anslutning till fällan fanns fler stående, döda stammar av alm. Någon av stammarna synligt angripen av rötsvamp (ticka) och de flesta av dem avbarkade. Sannolikt har almarna dött som en följd av almsjukan.
Fälla 3. Fönsterfälla som placerades i den solexponerade kronan på en döende
fallen ek med en omkrets på omkring 1,3m. Sannolikt hade eken fallit någon
gång mellan hösten 2010 och våren 2011. En del löv sprang ut under våren
2011, trots att trädet fallit.
Fälla 4. Fönsterfälla som placerades cirka 4 m upp i kronan på en solexponerad, levande, senvuxen ek med en stamomkrets på drygt 1m. Toppen av eken
död samt flera mycket stora fruktkroppar av ekticka (Phellinus robustus) precis
ovanför fällan. Under sommaren 2011 föll stora delar av den döda toppen ner.
Blanksvart trämyra bor i eken.
Fälla 5. Hängande fälla gjord av pet-flaska som placerades i hålighet mellan två
stammar på en soligt stående, levande ek med en omkrets på omkring 2 m.
Fälla 6. Fönsterfälla placerad i kronan av liggande, död ek med en omkrets på omkring
en meter. Lågan ligger halvskuggigt. Eken fälldes och lämnades vid gallring 2010.
Fälla 7. Fönsterfälla placerad stående på stående stam av grov sälg i tät skog.
Sälgen död. Mycket död ved av olika slag i direkt anslutning till fällan. Flera av
stammarna döda sedan länge och kraftigt rötangripna.
Fälla 8. Hängande fälla gjord av pet-flaska placerad i stamhåligheten på en
mycket grov, död så kallad skorstensek ståendes i slyig skog.
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Område 4, Brukshagen och Fölehagen

Fälla 9. Fönsterfälla på sedan länge död, grov ekgren vilande mot ekstam. Cirka
2 m från marken i skuggig hästhage.
Fälla 10. Fönsterfälla ståendes i brottet på grov asp som knäckts cirka 3 m upp.
Solexponerat. Aspen hade sannolikt knäckts under vintern 2010/2011.
Fälla 11. Fönsterfälla placerad inne i kronan på fallen gammal björk. Skuggigt,
med solglimtar och delvis liggande i en knäckt hasselrunna. Björklågan sannolikt
inte mer än 2 år gammal.
Område 8, Stensö

Fälla 16. Fönsterfälla hängande från gren på död, avbarkad, grov (>2m) ek. Över
blommande buskage (slån och rönn). I närheten av vatten i skog dominerad av
mycket gamla och grova ekar. Tyvärr gott om stackmyror på stammen.
Fälla 17. Fälla av pet-flaska stående i hålighet i gammal knotig ek i igenväxande
skog med inslag av mycket gamla och grova ekar.
Område 7, Hagbynäs

Fälla 18. Fönsterfälla stående på den grövsta eklågan (diameter cirka 120cm)
inom inventeringsområdena. Solexponerat med en del fläderbuskar över. I öppen, välbetad hästhage. Tyvärr gott om stackmyror på stammen.
Fälla 19. Fönsterfälla hängande fem meter upp och fritt i gren på död ek, helt
exponerat i hästhage. Mycket exponerad och bar ekved.

INVENTERINGEN 2012
Ebbetorp
Område 3

Fälla 1. Fönsterfälla placerad cirka 4m upp i brottet på knäckt, mycket grov ek.
Över blommande hagtorn och solexponerat. Innandömet på stammen kraftigt
brunrötat, troligen av svavelticka eller liknande.
Fälla 2. Fönsterfälla hängande i död gren på mycket grov ek i öppen, betad hage.
Inga synliga skador på stam. Skuggigt.
Område 4

Fälla 3. Rörfälla nedgrävd inne i kraftigt rötad, kvarstående högstubbe av ek.
Mycket trämjöl och mulm, dock regnexponerat och skuggigt. Igenväxande skog
med talrika döda och döende gamla ekar.
Fälla 4. Fönsterfälla stående på mycket grov almlåga, skuggigt i tätt lövsly. Almen död till följd av almsjuka.
Fälla 5. Fönsterfälla stående på flera klenare lågor av alm, ask, björk och sälg.
Stor koncentration av död ved i anslutning till fällan. Skuggigt och tät lövsly.
Fälla 6. Fallfälla nedgrävd i grov stamspricka med mycket mulm i död, avbarkad,
grov ek. Stående i skuggig lövskog. Eken sannolikt död till följd av utskuggning och
”ekdöd”.
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Fälla 7. Fönsterfälla hängande från grov, död gren cirka 4m upp i grov ek. I
halvöppen skog, dominerad av mycket gamla och grova ekar, almar och askar.
Svavelticka på stammen invid fällan.
Område 1

Fälla 8. Fönsterfälla i kronan på nyligen fallen och död stam av ek. Stammen föll
sannolikt under vintern 2011/2012. Stammen var ena halvan av en gammal hagmarksek och den fallna delen står nu lutad mot en intill stående ek som savade
till följd av stamskador.
Fälla 9. Fönsterfälla hängande helt exponerat, cirka två meter upp i död, avbarkad ek i öppen hagmark.
Dunö
Hagen väster om

Fälla 10: Fönsterfälla hängande i gren i grov ek (>280cm), solexponerat och med
hagmark och åker intill.
Fälla 11. Fönsterfälla hängande i död gren i knotig, gammal och delvis ihålig ek. Invid
blommande buskage och äppelträd. Flera mycket grova och gamla ekar i närområdet.
Fälla 12. Fönsterfälla stående i grenklyka cirka tre meter upp i en av de grövsta
ekarna i närheten av Kalmar (620cm 2008). Inga synliga stamskador eller rötskador på eken, dock en del döda skott och tunnare grenar. Eken står solitärt och
exponerat invid betad strandäng.
Västra delen av Dunö

Fälla 13. Rörfälla nedgrävd i mulmen i kvarstående och delvis ännu levande högstubbe av ek. Öppet och exponerat för väder och vind.
Fälla 14. Fönsterfälla stående på levande, liggande gren på gammal, tidigare hamlad hagmarkslind (stamomkrets på över 5m). Rötade och döda delar av lindstammen intill. Skuggigt.
Fälla 15. Stående i grenklyka cirka tre meter upp i gammal hagmarksek invid stamskada med mulm. Sannolikt är stora delar av stammen rötad med stora mulmfickor.
Södra hagen

Fälla 16. Fönsterfälla stående i kronan på grov, fallen ek som varit död några år.
En av de få grova lågorna i årets inventeringsområden (cirka 250cm i omkrets).
Fälla 17. I kronan på fallen björk, i öppen hagmark. Björken föll sannolikt vintern 2011/2012, nu helt död.
Centrala Dunö

Fälla 18. Fönsterfälla stående på grov, död ek. Eken sannolikt död som följd av
”ekdöd” och utskuggning.
Fälla 19. Fallfälla nedgrävd i mulmen inuti senvuxen knotig och i princip död
ek. Idag mycket stor mulmficka. I igenväxande ekskog med rester som tyder på
att de äldre träden tidigare stått mer öppet.
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Fälla 20. Fönsterfälla placerad inne i stambrottet på grov ek. Stora mängder
brunrötad ekved och stora mängder mulm och trämjöl på marken nedanför.
Östra Dunö

Fälla 21. Fönsterfälla stående i grenbrottet på mycket grov ek (>5m). Bar, solexponerad ekved intill. Även fruktkroppar av svavelticka på stammen inte långt
från fällan. Östra udden av Dunö, nära havet.
Norra Dunö

Fälla 22. Fönsterfälla stående i skada på grov gren, cirka tre meter över marken.
Stor stamhålighet som mynnar i grenen.
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Bilaga 2

Artfakta
TVÅVINGAR (DIPTERA)
Syrphidae (blomflugor)

Mindre parkblomfluga, Myolepta dubia (VU)
Känd från Skåne och Blekinge sedan tidigare. Fyndet 2011 är det första för Småland. Arten är knuten till skog med bok och ek, gärna i gläntor och trädgårdar
där tillgången till flockblommiga växter är riklig. Den besöker även en del andra
blommande växter samt savande träd som ek och lönn.
Larven utvecklas inuti håliga lövträd som lönn, alm, bok och poppel. Larven lever semiakvatiskt i vattenfyllda håligheter och den övervintrar som puppa för att
kläckas under våren. Fullbildade flugor påträffas från slutet av juni till augusti.
Funnen i fönsterfälla vid grenskada på ek i område 3 2011(Västra Tjuvbackarna).

SKALBAGGAR (COLEOPTERA)
Carabidae (jordlöpare)

Sumpskogslöpare, Platynus krynickii (NT)
En jordlöpare som inte är direkt knuten till de gamla, värdefulla träden utan snarare till sumpskogar som i sig utgör en hotad miljö. Arten lever främst i klibbalskogar där vattennivån tidvis blir hög. I likhet med sin nära släkting P. assimilis
är flygförmågan dåligt utvecklad vilket gör arten lokal och svårspridd.
Sumpskogslöparen är funnen från södra Skåne, Småland (just runt Kalmar) samt
på Öland och Gotland.
Påträffades i en fälla på Dunö 2012 och det finns en äldre fynduppgift från Ebbetorp.
Histeridae (stumpbaggar)

Plegaderus disssectus (NT)
I Sverige är denna 1-1.4mm långa svarta skalbagge knuten till bokens utbredning i sydligaste Sverige. Lever i högstubbar och lågor av bok som kraftigt angripits av vitrötande svampar, och där lever denna art som rovdjur i den kraftigast
rötade veden som är så lös att den med lätthet kan smulas sönder med fingrarna.
Påträffades i fönsterfälla i avbruten aspstam i område 4 (Brukshagen/Fölehagen).
Leiodidae (mycelbaggar)

Sågtandad mycelbagge, Liodopria serricornis (NT)
I Sverige anträffad på diverse trädslag angripna av slemsvamparna Stemonitis och
Fuligo. Oftast återfinns arten på gran men även ek, bok, sälg och björk. Efter en
kort larvutveckling påträffas den fullbildade skalbaggen under stora delar av året.
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Då arten sannolikt har mycket höga krav på sin levnadsmiljö bör områden med
lång succession av död ved och med stora mängder död ved bevaras i största
möjliga mån.
Påträffades i en fälla i det skuggiga partiet i Ebbetorp 2012.
Staphylinidae (kortvingar)

Batrisodes adnexus (VU)
En mycket liten kortvinge knuten till den bruna trämyran (Lasius brunneus)
som lever på grova ädellövträd. Kortvingen är funnen med enstaka fynd upp till
Västmanland och Uppland.
Då L. brunneus främst påträffas på grova ekar är det även här man finner denna
art. Vidare verkar den främst trivas i och kring håligheter i solexponerade träd
eller i rödmurkna solexponerade stubbar, en livsmiljö som är försvinnande fåtalig
över stora delar av landet.
Påträffades i två fällor i ekhagen i Ebbetorp 2012.
Carphachis striatus (VU)
En liten kortvinge som lever undanskymt i naturskogsartade ädellövbestånd i
södra och östra Sverige. Även i Danmark och Finland.
Verkar vagt knuten till ettåriga tickor främst ur släktet Inonotus som svavelticka
och sprängticka. Påträffas även på savande stammar. I Skåne är flera fynd gjorda
i bergsbranter med gamla, senvuxna bokar. Arten verkar knuten till skogsbestånd
med naturskogskaraktär med stora skillnader i trädens ålder, gott om död ved
och där skadade och döende träd tillåts stå kvar.
Påträffades vid frisök och i en fönsterfälla i område 3 (Västra resp. Östra Tjuvbackarna, samt i en fönsterfälla i område 4 (Brukshagen/Fölehagen) 2011 och i
två fällor samt vid frisök i Ebbetorp och i ytterligare två fällor på Dunö 2012.
Humlekortvinge, Emus hirtus (VU)
En stor och karakteristisk kortvinge som är rovdjur på dynglevande insekter.
Förekommer på varma naturbetesmarker, främst på Öland och i östra Skåne.
Fyndet på Dunö är överraskande, men de sandiga partierna i övre delen av
strandängarna har lämpliga kvalitéer för arten.
Euryusa sinuata (VU)
Även denna säregna kortvinge verkar knuten till den bruna trämyran Lasius
brunneus. Påträffad upp till Västmanland i anslutning till myrsamhällen på grova
ekar, ofta solexponerade grova träd med håligheter eller rötangripna stubbar.
Inom inventeringen anträffades arten i en fönsterfälla och vid frisök i Ebbetorp
2012, just i ett bo av brun trämyra. Påträffades dessutom vid frisök i västra delen
av Tjuvbackarna 2013.
Trichonyx sulcicollis (NT)
Funnen i spridda landskap från Skåne till Västmanland i områden med rikligt
med rötskadade, ihåliga träd, främst ek men även i lind, alm, poppel, bok, björk
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och lönn. Arten föredrar äldre lövskogsbestånd där de fullbildade skalbaggarna
påträffas flygande i skymningen och kan fångas vid håvning.
Lever främst i håligheterna eller under bark.
Funnen i fönsterfälla i område 4 (Brukshagen/Fölehagen) 2011.
Scarabaeidae (bladhorningar)

Läderbagge, Osmoderma eremita (NT)
En stor, omisskännlig skalbagge med levnadsvanor knutna till ihåliga träd med
stora mulmfickor.
Påträffas i Sverige på cirka 130 aktiva lokaler upp till Mälardalen med en tydlig
tyngdpunkt i Blekinge, östra Småland, Östergötland och i Mälardalen. I övriga
Europa förekommer den spritt men fåtaligt över större delen av kontinenten.
Under senare år har det spekulerats om arten snarare utgör ett artkomplex med
ett antal närstående arter nere på kontinenten.
Larverna utvecklas under tre-fyra år och kläcks sedan som fullbildade skalbaggar
under juli-september. Hela livscykeln är knuten till de grova lövträd med mulm
som arten föredrar och den anses ha en mycket begränsad förmåga att kunna
sprida sig längre sträckor. Läderbaggen är traditionellt ansedd som knuten till
ek, men kan förekomma i alla träd där en större hålighet med mulm tillåts bildas
(hos oss är detta oftast i äldre ekar).
Arten hotas av den intensiva städning av håliga träd som förekommit under lång
tid, och det är därför viktigt att man sparar och ser till att nya hålträd bildas för
att säkra denna (och många andra arters) överlevnad.
Den mycket hotade knäpparen Elater ferugineus (mulmknäppare) lever som
rovdjur på läderbaggens larver. Denna art förekommer bland annat i Värnanäs
och på Värsnäs.
Påträffades 2011 i område 3, 4, 7 och 8, i flera fall levande skalbaggar på lämpliga träd och i ett par fall i form av spillning och delar av baggarna i andra träd.
Totalt noterades arten i ett drygt 10-tal träd. Levande skalbaggar påträffades i
Ebbetorp 2011, samt fragment 2012. Vidare blev larver funna i Ljungbyholm
intill Prästgårdsängens naturreservat och fragment funna i en ihålig ek på Dunö
2012.
Lucanidae (ekoxbaggar)

Brunoxe, Aesalus scarabaeoides (EN)
En av de mest trängda arterna som är knuten till ek i vårt land. Funnen på
enstaka lokaler i Blekinge, östra Småland och på Öland, helt utan några fynd i
angränsande länder.
Reliktpopulationerna i Sverige är knutna till områden med lång kontinuitet av
brunrötad ekved, även om fynd gjorts även i andra trädslag som bok och björk.
I likhet med flera av de andra hotade arterna inom familjen är arten mycket lokal
och ortstrogen, kanske mer så än flera av de andra. Larvutvecklingen sker djupt i
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liggande död, brunrötad ekved, långsamt murknande avverkningsstubbar av ek,
stängselstolpar med flera substrat. Dock verkar brunoxen ha mycket höga krav
på substratet då den saknas i många till synes bra lågor även inom områden där
den bevisligen förekommer.
Larvutvecklingen tar tre år och de tröga, färdiga skalbaggarna lämnar endast
i undantagsfall veden där de utvecklats och en och samma stam kan utnyttjas
under decennier.
Funnen vid frisök i en eklåga i Dunöområdet 2012. Exakt lokal anges inte, eftersom fynduppgifterna skyddas på Artportalen.
Ekoxe, Lucanus cervus (LC)
Påträffas glest upp till Mälardalen med en tyngdpunkt i de sydöstra landskapen.
Den mycket långa larvutvecklingen (förmodligen över fem år) sker i anslutning
till grov död ekved med markkontakt, vare sig det är liggande ekstockar eller i
rötter i avverkningsstubbar.
Denna Europas största skalbagge är inte för närvarande rödlistad men är likväl
krävande och har sin tyngdpunkt i de starka svenska populationerna i områdena
i östra Småland, Blekinge och Östergötland.
Påträffades vid frisök i båda områdena, speciellt talrikt kring Ebbetorp.
Cantharidae (flugbaggar)

Malthinus facialis (NT)
En art som i Sverige verkar knuten till klassiska bokskogsområden upp till Västergötland. Utomlands är arten funnen i bokdominerade områden på kontinenten.
Biologin är dåligt känd, men närbesläktade arter utvecklas i eller på murknande
ved, och de fullbildade skalbaggarna har i Sverige påträffats vid bankning av lövträdgrenar. Fynden i Blekinge är gjorda i ett mycket gammalt bokskogsområde.
Påträffades i fönsterfälla i hasselrunna område 2 (Djurängshagen).
Malthinus seriepunctatus (NT)
En dåligt känd, liten flugbagge påträffad i Skåne, Halland, Småland och Öland
samt med ett gammal fynd i Uppland.
Larvutvecklingen sker förmodligen i döda lövträdgrenar.
Blev funnen i en fönsterfälla den tätare delen i Ebbetorp 2012.
Buprestidae (praktbaggar)

Tvåfläckig smalpraktbagge, Agrilus biguttatus (NT)
En avlång, vackert glänsande skalbagge med två tydliga vita fläckar på den bakre
delen av täckvingarna. I Sverige knuten till klassiska ekområden upp till Mälardalen med flest fynd i sydöstra Sveriges gammelekmarker.
Larverna lever under nyligen död bark på grova stamdelar och grenar på ekar i
solexponerade lägen. Denna praktbagge fungerar nästan som lite av en symbol
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vid ekinventeringar då larvernas karakteristiska gnag kan ses på sydsidan av nyligen avverkade ekstubbar och torkstressade ekar i hällmarker. Larverna utvecklas
under ett år från mitten av juni då de fullbildade skalbaggarna parar sig och
sedan fram till förpuppningen som sker i den grova barken i början av juni.
Påträffades i en fälla i område 3 (Västra Tjuvbackarna) 2011 och i en fälla på
Dunö 2012.
Bredhornad smalpraktbagge, Agrilus laticornis (NT)
Arten är känd från Skåne till Mälarlandskapen och detta utgör artens absoluta
nordgräns. I övrigt funnen i mellersta och södra Europa.
En värmeälskande art som utnyttjar nyligen döda, klena ekgrenar för sin livscykel. Larverna utvecklas under ett år i dessa solexponderade grenar och förpuppar
sig under hösten för att som fullbildad senare påträffas under juni – augusti i närheten av värdträden. Arten utnyttjar inte sällan kvarlämnade grenar från nyligen
avverkade ekbestånd.
Påträffades i en fälla i en ek i område 2 (Djurängshagen).
Elateridae (knäppare)

Kardinalfärgad rödrock, Ampedus cardinalis (NT)
En svart knäppare med klart cinnoberröda täckvingar. Den är knuten till gamla
ihåliga träd, främst ekar. Utbredd från Skåne till nedre Dalälven. Påträffad i en
fönsterfälla i en grov ek norr om Dunö. Det finns ett äldre fynd från Ebbetorp.
Orange rödrock, Ampedus nigroflavus (NT)
En något ljusare färgad knäppare än flera av de besläktade arterna med orange
täckvingar som är utbredd från Skåne till Medelpad och i undantagsfall längre
norr ut.
Artens ekologi är knuten till stående döda, relativt grova stammar av asp och
björk samt i en del fall även andra trädslag. För att arten skall trivas krävs att
stammen är angripen av vitrötande svampar.
Larven lever som rovdjur på andra vedlevande insekters larver och förpuppas
efter flera års larvstadie under sommaren för att sedan övervintra som fullbildad
skalbagge. Dessa kryper fram på stammarna under maj månad.
Anträffades i område 4 (Brukshagen/Fölehagen) i två fällor.
Svartspetsad rödrock, Ampedus praeustus (NT)
En vacker, ljusröd knäppare med svarta spetsar på täckvingarna.
Skalbaggen förekommer glest spridd upp till Hälsingland med utpostfynd i
Västerbotten. Oftast förekommer den i rödmurkna tallstammar, men ovanligare
(och sannolikt mest i våra områden) även i brunrötade, grova hålekar. I undantagsfall kan även gamla sågspånshögar fungera som uppväxtmiljö för larven.
Larvutvecklingen tar flera år beroende på födotillgång och temperatur och arten
behöver således en stabil levnadsmiljö för att klara sig. Larven är rovlevande och
livnär sig på andra insektslarver.
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Fullväxta skalbaggar påträffas från tidig maj och framåt efter att ha övervintrat i
puppkammaren.
Påträffades i fönsterfälla i delvis död ek i område 3 (Västra Tjuvbackarna) 2011
samt i en fälla i Ebbetorp och en fälla på Dunö 2012.
Bokskogsrödrock, Ampedus rufipennis (VU)
En bjärt färgad, rödsvart knäppare med tydliga bakre spetsar på halsskölden
I Sverige är arten i stort sett knuten till bokens huvudutbredning från Skåne till
Halland och södra Kalmar län. Utbredningen sträcker sig ned över Europeiska
kontinenten.
Larven utvecklas över flera år i vitrötad bokved (i undantagsfall även i andra
trädslag) där den lever som rovdjur på larver av andra levande insekter. Förpuppningen sker på hösten och den fullbildade skalbaggen övervintrar i puppkammaren för att under tidig vår krypa fram och sitta på eller invid de grova stamdelar
de föredrar. Kräver kontinuerlig förekomst av grova, rötade stamdelar av bok och
dessa förekommer generellt mycket fåtaligt i landskapet.
Påträffades i en fönsterfälla i område 3 (Östra Tjuvbackarna).
Rödaxlad lundknäppare, Calambus bipustulatus (NT)
En vacker art knuten till gamla, grova lövträd i öppnare landskap och har påträffats från Skåne till Hälsingland. Närmast i Danmark och Norge.
Larverna utvecklas flerårigt inne i stammarna eller grova grenar på äldre lövträd.
Ek, ask, alm lind och lönn verkar föredras. De fullväxta skalbaggarna övervintrar
i puppkammaren och kan påträffas i anslutning till dessa gamla träd genom håvning eller i blommor främst under varma junidagar.
Funnen vid frisök i område 3 (Västra Tjuvbackarna) 2011. Funnen vid frisök
både på Dunö och i Ebbetorp samt i en fälla i Ebbetorp 2012.
Smalknäppare, Procraerus tibialis (NT)
En art knuten till ädellövträd med håligheter och med dessa påträffad från Skåne
upp till Västmanland. Arten lever i håligheter med vitrötad ved i ett flertal olika
ädellövträd, dock oftast ek eller bok. Arten är knuten till bestånd med många
gamla, håliga ädellövträd.
Påträffades i en fönsterfälla i Ebbetorp 2012.
Eucnemidae (halvknäppare)

Eucnemis capucina (VU)
En art knuten till håligheter i diverse lövträd där larvutvecklingen sker i relativt
fast, rötangripen ved. Den kortlivade, fullbildade skalbaggen kan påträffas under
juni och juli, ofta på ved strax invid kläckningsplatsen.
I Sverige är denna lilla halvknäppare funnen på stamskador och i håligheter på
bland annat lind, alm, bok och björk.
Påträffades i en fälla på Dunö.
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Microrhagus lepidus (NT)
En svart, cirka 6mm lång skalbagge med kraftiga, kammade antenner hos hanen.
Utbredd i lövdominerade skogar från Skåne till Dalarna. Arten lever som larv i
löst vitrötade, grova stubbar av asp, bok sälg, al, björk och i undantagsfall även
ek. Håvas inte sällan i dessa skogsmiljöer.
Funnen i två fönsterfällor i område 4 (Brukshagen/Fölehagen) 2011 och i en
fönsterfälla i det tätare partiet i Ebbetorp 2012.
Dermestidae (ängrar)

Trinodes hirtus (VU)
Kustbunden i södra Sverige upp till Halland och Södermanland. I övrigt funnen
i Danmark och längre söderut i Europa.
Lever av döda insekter under barken eller i veden på döda träd eller i levande hålträd.
Oftast funnen i anslutning till gamla håliga ekar, men även mer sällsynt från andra
trädslag. Larver, puppor och fullbildade skalbaggar är funna i och kläckta ur hålekar.
2011 funnen vid frisök i område 5 (Oxhagen/Skälby) samt i fönsterfälla i död ek
i område 2 (Djurängshagen). 2012 funnen i fönsterfälla 2 i Ebbetorp och i tre
fällor på Dunö, i samtliga fall på äldre ekar.
Bostrichidae (kapuschongbaggar)

Eksplintbagge, Lyctus linearis (VU)
En högst specialiserad art som numera enbart finns kvar i östra Småland, Öland
och i Östergötland. Kräver äldre ekbestånd där omfattande ytor med torr,
solexponerad ekved finns. Ofta förekommer arten i gren och stamskador efter
grenbrott, brandskador eller blixtnedslag. Larverna utvecklas på ett år och de
fullbildade skalbaggarna svärmar under juni och juli.
Påträffades vid frisök i område 6 (Hagbygärde).
Anobiidae (trägnagare)

Anobium fulvicorne (NT)
Påträffad från Skåne till Dalarna i spridda miljöer.
Utnyttjar hård, torr och solbelyst ved för sin tvååriga larvutveckling. Främst är
det grenar och tunnare stammar av hassel, hagtorn, avenbok, lönn samt sannolikt från brända barrträd. I Danmark på poppel, pil och lind.
De föredragna stamdelarna är stående, döda och i viss mån utnyttjas även större
stamskador på levande träd. Samma stamdel kan utnyttjas under flera år till dess
att larverna i stort sett helt ätit upp veden. Förpuppningen sker på försommaren
och de fullbildade skalbaggarna påträffas under ljumna kvällar i juni och juli då
de kryper runt på stammarna.
Påträffades i en fälla stående på död Salix i område 3 (Östra Tjuvbackarna) 2011
och i en fälla i Ebbetorp 2012.
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Nästtjuvbagge, Ptinus sexpunctatus (NT)
En liten brokigt färgad skalbagge som påträffas på hård, exponerad, död ved från
Blekinge till Lule Lappmark med en hel del större luckor.
Arten lever sannolikt på rester av döda insekter i anslutning till solexponerad,
torr ved på gamla ekar, asphögstubbar och tallar. Murarbin (Osmia sp.) bygger
bon i dessa stammar och inte sällan återfinns baggen där.
Sentida fynd är gjorda i miljöer med konstaterat höga naturvärden knutna till
död ved, exempelvis Johannishus i Blekinge, Halltorps hage på Öland samt på
tall och asp i Muddus Nationalpark.
Påträffades i fönsterfälla på avbruten ekgren i område 2 (Djurängshagen) 2011
och i en fönsterfälla på Dunö 2012.
Xyletinus ater (VU)
En spridd art som förekommer från Skåne till Jämtland med en del luckor.
Överallt är den dock lokal och oftast fåtalig.
Larverna utvecklas i äldre, vitrötad ved och i Sverige är skalbaggen anträffad i
anslutning till döda grenar och stammar av ek. Dock bör arten utvecklas även på
andra trädslag hos oss då den är funnen norr om ekens utbredningsområde. På
kontinenten är den funnen på bland annat tall.
Larverna utvecklas i den lösa rötveden närmast barken och det tar två år innan
den fullbildade skalbaggen kläcks.
Arten kräver äldre ekar där de naturligt bortgallrade, nedre grenarna kan förse
arten med lämpliga levnadsmiljöer under mycket lång tid.
Ett äldre fynd finns från ekhagen i Ebbetorp.
Xyletinus longitarsis (VU)
I motsats till många av de övriga skalbaggarna med ekanknytning så utnyttjar
denna lilla trägnagare seg, vitrötad ekved. Larverna lever under två år i veden
av grova fallna grenar, fallna stammar och stängselstolpar av ek. De fullbildade
skalbaggarna svärmar i juni och juli.
I Sverige utbredd läng ostkusten upp till norra Uppland.
Funnen i fönsterfälla i område 3 (Västra Tjuvbackarna) samt i område 7 (Hagbynäs) 2011.
Xyletinus vaederoeensis (VU)
Påträffad i Skåne, Småland, Öland, Bohuslän, Södermanland och Uppland i
skogsområden med riklig förekomst av vitrötad ved i olika nedbrytningsfaser. Ej
känd från övriga Norden utan spridda fynd från kontinenten.
Fynd finns främst i aspdominerad skog.
Funnen i fönsterfälla på avbruten asp i område 4 (Brukshagen/Fölehagen) 2011.
Cerylonidae (gångbaggar)

Platt gångbagge, Cerylon deplanatum (NT)
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En liten, spridd art som påträffats från Skåne till Torne Lappmark.
Lever under död lövträdsbark, ofta i eller i anslutning till insektsgångar och
trädsvampar.
Främst lever arten på nyligen döda aspar, men även på poppel, sälg, lind och lönn.
Påträffades i tre fönsterfällor placerade i område 4 (Brukshagen/Fölehagen) 2011
och i en fönsterfälla i Ebbetorp 2012.
Latridiidae (mögelbaggar)

Stephostethus alternans (NT)
En mögelbagge som är funnen från Skåne upp till Uppland. Arten förekommer i
svampiga grenar och stammar av lövträd där den livnär sig på svamparna.
Funnen på ett flertal olika trädslag; bok i Skåne, hassel och ek på Öland. Sannolikt spelar inte trädslaget särdeles stor roll så länge de svampar som arten kräver
för sin fortlevnad finns i mängd.
Arten blev funnen i två fällor i Ebbetorp 2012.
Biphyllidae (dynsvampbaggar)

Enfärgad brandsvampbagge, Diplocoelus fugi (NT)
Funnen på en almlåga i Ebbetorp 2012. Knuten till svampar, främst på lind.
Har dock påträffats på alm även på Öland.
Dasytidae (borstbaggar)

Dasytes nigrocyaneus (VU)
En dåligt känd art med få fynd i Sverige. De som gjorts är från Skåne, Småland,
Blekinge och Öland. Förmodligen sker larvutvecklingen i död ved, och sannolikt
i ekved i Sverige. Sannolikt är arten beroende av tillgång till äldre lövskogsbestånd.
Arten blev funnen i två fönsterfällor i Ebbetorp samt i en fälla på Dunö 2012.
Montomidae (gråbaggar)

Svart barkglansbagge, Rhizophagus picipes (NT)
Denna avlånga skalbagge är påträffad över stora delar av Sverige och i flera av
grannländerna. Arten är beroende av en kontinuerlig tillgång på nydöda stammar av diverse lövträd men även tall. Här utvecklas larverna under den fuktiga
barken på träd som inte tillåts torka ut.
Påträffades i en fälla i den täta delen av Ebbetorp 2012.
Salpingidae (trädbasbaggar)

Vasstandad trädbasbagge, Lissodema denticolle (NT)
I Sverige förekommer denna cirka 3mm långa, brunsvarta skalbagge i två skilda
områden; dels Skåne till Halland, Småland, Öland och Gotland och dels i Mälarlandskapen till Västmanland. Närmast finns isolerade förekomster i Danmark.
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Larverna utvecklas under ett år under bark på nyligen döda grenar och kvistar
av olika lövträd, främst al, rönn, hagtorn ask och pil och påträffas inte sällan i
rishögar där man samlat ihop avverkningsavfall samt på tunnare delar av vindfällen. Troligen är arten beroende av olika kulsvampar för sin överlevnad. Arten
är krävande då den är mycket specialiserad i sitt val av habitat och kräver riklig
tillgång på nyligen död ved i livsmiljön.
Funnen i fönsterfälla på död alm i område 3 (Västra Tjuvbackarna) samt i fönsterfälla på död vårtbjörk i område 4 (Brukshagen/Fölehagen) 2011 och i en fälla
i Ebbetorp och tre fällor på Dunö 2012.
Nitidulidae (glansbaggar)

Amphotis marginata (NT)
En flat, rödbrun skalbagge anpassad för ett liv under barken på träd.
Spridda fynd föreligger från Skåne till Uppland och närmast från Danmark och
Baltikum.
Larvutvecklingen sker under barken eller i håligheter i lövträd gärna i anslutning
till skador, savflöden eller svampangrepp. Den fullbildade skalbaggen är knuten
till den blanksvarta trämyran (Lasius fuliginosus).
Påträffades i en fönsterfälla på död Salix i område 3 (Östra Tjuvbackarna).
Epuraea fuscicollis (VU)
En dåligt känd art som är funnen i Skåne, Blekinge och östra Småland. Påträffas
oftast i närheten av angrepp av träfjärilen (Cossus cossus) på savande ekar och
björkar.
Arten blev funnen i en flaskfälla i en ekstam i område 3 (Västra Tjuvbackarna)
samt i en fönsterfälla på död Salix i område 3 (Östra Tjuvbackarna) 2011.
Silvanidae (smalplattbaggar)

Entandad plattbagge, Silvanus unidentatus (VU)
Spridda fynd från Skåne till Hälsingland.
Lever under bark på nyligen döda stammar av olika lövträd, främst asp men även
ek, bok och björk. Den fullbildade skalbaggen övervintrar sannolikt och larven
verkar leva som rovdjur under barken på de nämnda stammarna.
Påträffades i fönsterfälla på avbruten aspstam i område 4 (Brukshagen/Fölehagen).
Uleiota planata (DD)
En platt skalbaggsart med långa antenner som lever större delen av sitt liv under
barken på döda både barr och lövträd. Har ett brokigt förflutet i Sverige där den
fram till 1930-talet påträffades spritt från Skåne till Uppland för att senare tros
vara utdöd. Under senare år har flera nya fynd gjorts och arten är under spridning.
Sannolikt lever arten både som rovdjur och kambieätare under barken på träd.
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Funnen under bark på ekstubbe i område 3 (Västra Tjuvbackarna) 2011 och
under bark på ekstam i Ebbetorp 2012.
Laemophloeidae (ritsplattbaggar)

Cryptolestes duplicatus (VU)
En liten (2 mm) rödbrun och dåligt känd art som i Sverige är begränsad till östra
Småland och Öland. Lever i svampangripna delar av den yttre barken på stubbar
och stockar av ek.
Funnen i fönsterfälla i område 3 (Västra Tjuvbackarna) samt i område 4 (Brukshagen/Fölehagen) 2011 och i en fönsterfälla på Dunö 2012.
Notolaemus unifasciatus (VU)
En dåligt känd liten art som är känd från Skåne till Östergötland längs ostkusten, samt i Västergötland. Påträffad på ekved i gångar av eksplintborre (Scolytus
intricatus), under bokbark och på vedtrave med bland annat ekved.
Funnen i två fönsterfällor i område 3 (Västra Tjuvbackarna), i en fönsterfälla
på död Salix i område 3 (Östra Tjuvbackarna) samt i ytterligare en fönsterfälla i
område 4 (Brukshagen/Fölehagen).
Cryptophagidae (fuktbaggar)

Cryptophagus labilis (NT)
Denna lilla brunröda art lever under bark, i murken ved eller i håligheter i främst
bok. I Sverige är den rapporterad upp till Värmland men möjligen ligger felbestämningar bakom en del av fynden.
Mest typiskt anträffas arten i lös, murken bokved där de trädlevande myrarterna
Lasius fuliginosus och L. brunneus också förekommer.
Påträffades i en fönsterfälla i Ebbetorp 2012.
Erotylidae (trädsvampbaggar)

Triplax rufipes (NT)
Förekomsten i Sverige sträcker sig från Skåne till Hälsingland och i de övriga
nordiska länderna har arten också påträffats.
Liksom en del av sina nära släktingar förekommer arten på trädsvampar, främst
av släktet Pleurotus på lövträd (björk, asp, lind och bok). De fullbildade skalbaggarna kan ses på svampkropparna vilka larverna senare äter upp helt och vandrar
in under intilliggande bark där de förpuppas. Fullbildade skalbaggar kan ses
under större delen av året.
Påträffades i två fönsterfällor i ek i område 3 (Västra Tjuvbackarna) 2011.
Bothrideridae (rovbarkbaggar)

Oxylaemus variolosus (RE)
En av de stora överraskningarna under inventeringen! Arten är tidigare endast
känd från Sverige med ett fynd i ek-bokskog på Hallands Väderö 1883, så fyndet
bekräftar Kalmartraktens höga värden knutna till de gamla ekarna!
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Denna lilla bagge är närmast anträffad i Mellaneuropa, där fynd finns från flera
länder och flest föreligger från Storbritannien och Polen. Många av fynden är
slumpmässiga då artens biologi är mycket dåligt känd. Flera av fynden, främst
i Storbritannien, är gjorde på eller invid gamla, delvis döda ekar och i Tyskland
i en gammal gran. Spekulationer har gjorts om larverna och baggarna lever i
gångar efter vedlevande myror.
Påträffades med ett exemplar i en fönsterfälla cirka fyra meter upp i en exponerad, skadad, levande ek i område 3 (Västra Tjuvbackarna) 2011.
Mycetophagidae (vedsvampbaggar)

Tiofläckig vedsvampbagge, Mycetophagus decempunctatus (VU)
Till skillnad från många av de övriga hotade arterna som påträffades är denna
art inte knuten till ek utan till vedlevande svampar främst på björk och al
(sprängticka (Inonotus obliquus) och alticka (Inonotus radiatus)). Även anträffad
på bokdyna (Hypoxylon fragiforme). Påträffas glest i större delen av landet.
Övervintrar som fullbuildad skalbagge i anslutning till fruktkropparna i vilka larverna lever. Anträffas inte sällan tillsammans med närstående Mycetophagus-arter.
Funnen vid nattsök i område 3 (Västra Tjuvbackarna) 2011.
Fyrfläckig vedsvampbagge, Mycetophagus quadriguttatus (NT)
En art knuten främst till vedlevande svampar; svavelticka på ek och svampar i ihåliga
bokar, men även i mögligt hö och andra växtprodukter både utom- och inomhus.
I Sverige är den anträffad i de flesta sydliga landskapen upp till Västmanland
med en tyngdpunkt i öster.
Funnen i flaskfälla i ekhålighet i område 3 (Västra tjuvbackarna) och i fönsterfälla i
stamhålighet i område 8 (Stensö) 2011 samt vid frisök nattetid på Dunö 2012.
Aderidae (ögonbaggar)

Aspögonbagge, Aderus populneus (NT)
En art som utnyttjar trädhåligheter med vedlevande svampar i ett flertal olika
trädslag, exempelvis sälg, asp, lind, ask, alm och ek. Träden verkar inte behöva
stå solexponerat men en viss förkärlek för mer solitärt stående träd verkar finnas.
Den fullbildade skalbaggen kläcks på hösten och övervintrar i håligheterna.
Anträffad från Skåne till Hälsingland.
Påträffades i en fälla i område 3 (Västra Tjuvbackarna)2011 och vid frisök i Ebbetorp 2012.
Tenebrionidae (svartbaggar)

Gulbent kamklobagge, Allecula morio (NT)
En 6-8mm stor art knuten till grova, ihåliga träd där den lever av svampmycel i
veden. Larverna utvecklas under flera år.
I Sverige främst anträffad på ek, men stundvis även på andra lövträd. Föredrar
träd som står öppet och solexponerat. Utbredningen är knuten till Europa och
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inom Sverige påträffad från Skåne till Västmanland, främst längs ostkusten, dock
med en del större luckor i utbredningsområdet.
Anträffad på fallen, ihålig oxel i område 1 (Kalles äng) samt i fönsterfälla i område 8 (Stensö). Påträffades i totalt fyra fällor och vid frisök i både Ebbetorp och
Dunö 2012. 2013 sågs den även i västra delen av Tjuvbackarna.
Brokig barksvartbagge, Corticeus fasciatus (VU)
En liten (3 mm) bjärt färgad skalbagge som påträffad längs svenska ostkusten
från Skåne till Hälsingland. Glest spridd ned i Mellaneuropa.
Liksom Colydium filiforme så anträffas arten på solexponderade stamdelar av
grova ekar där de lever och kryper runt i gångarna efter andra skalbaggsarter,
främst skeppsvarvsfluga (Lymexylon navale). Sannolikt lever arten liksom C.
filiforme av svamp och vedrester i de övergivna insektsgångarna.
Kan påträffas under sommaren i varm väderlek där fullbildade skalbaggar kan ses
krypa runt på stammarna.
Påträffades vid nattligt sök i område 3 (Västra tjuvbackarna) samt i fönsterfällor i
område 2 (Djurängshagen) och område 4 (Brukshagen/Fölehagen) 2011. Påträffades i två fällor i Ebbetorp samt i en fälla på Dunö 2012.
Ekmulmbagge, Pentaphyllum testaceus (NT)
En liten gul svartbagge som i Sverige förekommer upp till Gästrikland och är här
knuten till främst rödmurken, mycelhaltig ekved, ofta i håligheter. Påträffas inte
sällan även på äldre, murkna bokar.
Vissa brunrötande vedsvampar (som svavelticka) fungerar även som livsmiljö.
Funnen vid nattsök i område 3 (Västra Tjuvbackarna) 2011 och i en fälla vardera i Ebbetorp och Dunö 2012.
Blåglänsande svartbagge, Platydema violaceum (VU)
En starkt violett, kullig skalbagge som idag främst hotas av minskade mängder
gamla ädellövträd. Larverna anträffas oftast i anslutning till svampen svartöra
(Aricularia mesenterica) på döda gren- och stamdelar av alm, men fynd är även
gjorda på ek och bok. Den fullbildade skalbaggen kan efter övervintring under
bark påträffas på eller vid lämpliga svampkroppar som de livnär sig av, inte sällan
på svampangripna grenar i kronorna.
Påträffades i fönsterfälla på Dunö 2012.
Större sågsvartbagge, Uloma culinaris (NT)
Utbredd upp till Västmanland relativt väl spridd i södra Sverige. Spridd även på kontinenten.
Arten är knuten till murknande ved av ek, lind och sälg men även anträffad i
sågspånshögar främst fallna grövre träd. Påträffas i larvgångar av större skalbaggar, exempelvis bokoxe (Dorcus parallelepipedus).
Insamlad vid frisök i område 7 (Hagbynäs) 2011 och vid frisök i Ebbetorp 2012.
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Mordellidae (gaddbaggar)

Skulderfläckad gaddbagge, Mordellistena humeralis (NT)
En liten rödsvart skalbagge med bakdelen utdragen i gaddbaggarnas typiska spets.
Arten är glest spridd från Blekinge till Lule Lappmark (och vidare ned genom
Europa) och larverna lever i klenare vitrötad ved av bland annat hassel och avenbok. Fullbildade skalbaggar påträffas ofta i blommor.
Funnen i fönsterfälla i död alm i område 3 (Västra Tjuvbackarna) samt i område
4 (Brukshagen/Fölehagen).
Gul gaddbagge, Mordellistena neuwaldeggiana (VU)
En gulbrun, 3-4mm lång bagge med gaddbaggarnas typiskt utdragna bakkropp.
Känd från Sverige längs ostkusten från södra Småland upp till Västmanland. Verkar föredra tunnare vitrötad ved och är kläckt ur vitrötad aspved. Flest fynd är
dock gjorda längs ostkusten i anslutning till gamla ekbestånd med mycket död,
vitrötad ekved. Fullbildade skalbaggar påträffas nära dessa bestånd, ofta i blommor av exempelvis älgört eller spenört.
Arten verkar mycket kräsen i sitt habitatval och förekommer endast i tydligt
varma områden med rik tillgång till död ved i olika nedbrytningsfaser.
Funnen i fönsterfälla på död Salix i område 3 (Östra Tjuvbackarna) samt i fönsterfälla på avbruten aspstam i område 4 (Brukshagen/Fölehagen).
Gulhornad gaddbagge, Mordellistena variegata (NT)
Ännu en art med svensk nordgräns i Västmanland med ett utpostfynd i Hälsingland.
Påträffas liksom sina nära släktingar i anslutning till skogsområden med större
mängder död, vitrötad lövved, exempelvis hassel. Oftast utnyttjas tunnare grenar
på marken av larverna. Fullbildade skalbaggar påträffas liksom nära släktingar
ofta i blommor av olika flockblommiga växter.
Funnen i fönsterfälla på död Salix i område 3 (Östra Tjuvbackarna) 2011 och i
en fälla i Ebbetorp 2012.
Melandryidae (brunbaggar)

Ekbrunbagge, Hypulus quercinus (NT)
Utbredningen i Sverige hänger samman med ekens, alltså från Skåne upp till
Värmland. Även funnen i flera av våra grannländer.
Larvutvecklingen tar två år och sker i rötangripen, fuktig ved i grova stubbar,
ofta ner i rotbenen. De fullbildade skalbaggarna gnager sig ut under våren efter
att ha övervintrat i puppkammaren.
Arten är till skillnad från flera andra ekknutna arter beroende av att veden tillåts
vara skuggad och fuktig och är alltså känslig för kalhuggning.
Påträffades i en fälla samt vid frisök i Ebbetorp 2012.
Svartbrun brunbagge, Phloiotrya rufipes (NT)
En art med en östlig utbredning (utom Gotland) upp till Västmanland.
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Larverna lever och utvecklas i vitrötad ved av främst hassel men även bok, avenbok, klibbal, ek hagtorn och rönn. Arten är kräsen i sitt val av substrat och enbart
mycelhaltig, torr död ved utnyttjas. Främst måste kontinuerlig tillgång till större
mängder rötad hasselved finnas för att arten skall trivas och kunna fortplanta sig.
Påträffad i fönsterfälla på död Salix i område 3 (Östra Tjuvbackarna) 2011 samt i
en fälla på Dunö och i hela fem fällor i Ebbetorp 2012.
Zopheridae (barkbaggar)

Colydium elongatum (EN)
En långsmal, cirka 6mm lång barkbagge som är knuten till insektsgångar i ved
från såväl löv- som barrträd. Tidigare har den påträffats i flera landskap i södra
Sverige, men någorlunda sentida fynd finns endast i östra Småland och Östergötland. Även funnen i Norge.
Lever sannolikt som svamp- och detritusätare i gångar av andra skalbaggar.
Fullväxta skalbaggar påträffas kvava nätter i juni och juli då de kryper runt på
stammarna invid gångarna.
Arten har en mycket begränsad utbredning i Sverige och är tillsammans med en
del av de andra som påträffats under inventeringen en bra indikator på de höga
naturvärden som finns knutna till eken kring Kalmar stad.
Påträffades vid nattsök på en död, stående ek i område 3 (Västra Tjuvbackarna)
2011, tillsammans med den likaledes hotade Corticeus fasciatus.
Colydium filiforme (EN)
En långsmal, cirka 6mm lång barkbagge som är knuten till solexponderad ved
utan bark på grova levande och döda ekar. Påträffad i de klassiska ekområdena
från Skåne till Västmanland men under senare tid endast i östra Småland och i
Mälardalen. Även funnen i Norge.
Lever sannolikt som svamp- och detritusätare i gångar av andra skalbaggar, exempelvis skeppsvarvsflugan (Lymexylon navale). Fullväxta skalbaggar påträffas kvava
dagar i juni och juli då de kryper runt på stammarna invid gångarna.
Arten har en mycket begränsad utbredning i Sverige och är tillsammans med en
del av de andra som påträffats under inventeringen en bra indikator på de höga
naturvärden som finns knutna till eken kring Kalmar stad.
Påträffades i en fälla i Ebbetorp 2012.
Cerambycidae (långhorningar)

Kragbock, Anaesthetis testacea (VU)
Med sin enda förekomst i norra Europa i ett ganska begränsat område i sydöstra
Sverige är detta en av de mer hänsynskrävande arterna. Larverna utvecklas i tunna
grenar och stammar av ek som fallit eller röjts, ofta relativt öppet. Här utvecklas
sedan larven under två år och den fullväxta skalbaggen kläcks sedan i juni.
Arten förekommer inom ett begränsat område i östra Småland, Blekinge och på
Öland i områden med lång succession av tunn nyligen död ekved.
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Påträffades i fönsterfälla på liggande, nyligen fallen ekstam i område 3 (Västra
Tjuvbackarna) 2011 samt i två fällor i Ebbetorp och i en fälla på Dunö 2012.
Prydnadsbock, Anaglyptus mysticus (NT)
Utbredd från Skåne till Mälardalen med en tyngdpunkt i hasselrunor i sydöstra Sverige.
Den tvååriga larvutvecklingen sker i torra, döda stam- och grendelar av hassel,
lind, körsbär, vildapel, lönn, bok, ek m.fl. De vuxna skalbaggarna hittas ofta i
blommor av hagtorn och kornell från slutet av maj och någon månad framåt.
Då arten föredrar solexponerad ved framför allt, så gynnas den i hagar och betesmarker med spridda hårda lövträd där döda träd och grenar tillåts finnas kvar.
Påträffades i två fällor inom område 3 (Västra Tjuvbackarna) samt i en fälla i
område 4 (Bruksklubben/Fölehagen) 2011 och vid frisök under barken på en
sälg på Dunö 2012.
Molnfläcksbock, Mesosa nebulosa (NT)
En vacker långhorning knuten till trakter med ädellövskog i södra Sverige, upp
till Öster och Västergötland. Även funnen i Norge och Danmark och vidare ned
över kontinenten.
Larvutvecklingen sker under två till tre år djupt i tunnare, rötangripna stamdelar
eller grenar i diverse ädellövträd, ofta i äldre, förkastade stammar i hasselrunor
eller vitrötade klenare stammar av ek.
Larven förpuppas under sensommaren och den fullbildade skalbaggen övervintrar i puppkammaren för att under försommaren krypa fram och kan då påträffas
i anslutning till yngelplatsen fram till mitten av juli.
Samma stamdel kan utnyttjas av arten under flera generationer.
Funnen i fönsterfälla och vid frisök i område 4 (Brukshagen/Fölehagen) 2011
och i en fönsterfälla i Ebbetorp 2012.
Gulröd blankbock, Obrium cantharinum (NT)
En asplevande långhorning som utnyttjar död, solexponerad, torr aspbark på
tunnare stammar och grenar för sin livscykel. Larverna lever i barkens kambium
och efter ett till två år kläcks de fullbildade skalbaggarna i juni-juli och besöker
sedan blommor.
Arten är glest spridd från Småland till Gästrikland.
Funnen i fönsterfälla vid grenskada på ek i område 3 (Västra Tjuvbackarna) samt
i fönsterfälla på avbruten aspstam i område 4 (Brukshagen/Fölehagen) 2011.
Almblombock, Pedostrangalia revestita (EN)
En sydlig, vacker långhorning som är funnen upp till Värmland i Sverige, dock
med få sentida fynd.
Den treåriga larvutvecklingen sker i diverse hårdvediga lövträd, i svampangripen
ved i anslutning till gren- och stamskador på fritt stående träd. I Sverige nyttjas
främst alm men angrepp är även funna på bok, kastanj och ek. Samma veddelar
kan angripas under flera år.
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Angrepp påträffas oftast i alléer och parker och arten tycks gynnas av att man
kapar grenar i de lägre delarna av kronorna på träden. Skadade och äldre träd
bör sparas i största möjliga mån.
Påträffades i en fönsterfälla i kronan på en grov, fristående ek på Dunö 2012.
Kvistspegelbock, Phymatodes alni (NT)
Funnen främst i ektäta områden från Skåne till Östergötland, med spridda fynd
i Halland, Västergötland och upp till Mälardalen.
Arten utnyttjar tunnare (1-2cm tjock) död ved av ek, antingen fallna kvistar på
marken eller kvarsittande döda ekkvistar på träden. I södra Europa även anträffad på lind, ask och al.
Larverna har en ettårig utvecklingstid i veden och de fullväxta skalbaggarna kan
påträffas redan i maj.
Påträffades i fönsterfällor på liggande, nyligen fälld ek i område 3 (Västra Tjuvbackarna) 2011 samt i två fönsterfällor i Ebbetorp och i en fälla på Dunö 2012.
Taggbock, Prionus coriarius (NT)
En stor långhorning som lever i död rotved vid basen av grova löv- och barrträd
på varma lokaler. Utvecklas gärna i alléträd eller solitära träd med skadad stambas. Hot är avverkning av gamla träd och borttagande av grov död ved i öppna
till halvöppna områden. Påträffades i skogsområdet på centrala Dunö 2012.
Rödhjon, Pyrrhidium sanguineum (NT)
En i princip helt röd långhorning som lever i anslutning till nyligen döda, grova
stamdelar eller grenar av ek. I Sverige påträffas den längs ostkusten upp till Östergötland samt i östra Mälardalen. Larvutvecklingen kan vara under ett år och
sker främst i solexponerade delar av de grova grenarna, ofta kvarlämnade grenar
efter avverkning, på virkeshögar eller liknande.
Arten hotas förutom av dess levnadsmiljös geografiska begränsningar även av
den ökande trenden att ta till vara på avverkningsavfall efter huggningar. För att
arten skall klara sig inom ett område behövs en mycket kontinuerlig tillgång på
lämplig, nydöd ekved.
Påträffades i en fönsterfälla på en nyligen fallen ek i den norra hagen i Ebbetorp 2012.
Ekträdlöpare, Rhagium sycophanta (NT)
Denna relativt stora långhorning är vackert tecknad i svart och gulbrunt.
Ännu en ekart knuten till den sydöstra delen av Sverige. Den treåriga larvutvecklingen sker under barken på nyligen fallna stammar eller avverkningsstubbar av
ek och i undantagsfall bok.
Arten är beroende av tillgång till grov och relativt nydöd ved inom begränsade
områden.
Påträffades i två fällor och vid frisök i Ebbetorp samt vid frisök på Dunö 2012.
Ekgetingbock, Xylotrechus antilope (NT)
Även detta är en art som utnyttjar nyligen dött, tunt ekvirke som ligger solex-
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ponerat. Främst tunnare grenar som lämnas efter röjningar och avverkningar.
Larverna utnyttjas över två år och de fullbildade skalbaggarna flyger sannolikt
längre sträckor under sommaren i jakt på lämpliga föryngringsplatser. Skalbaggen besöker även flockblommiga örter.
I Sverige förekommer arten inom ett begränsat område i östra Småland samt
med några äldre fynd från Västmanland.
Funnen i stort antal i tre olika fönsterfällor i område 3 (Västra Tjuvbackarna)
2011. Funnen i två fällor vardera på Dunö och i Ebbetorp 2012, bland annat i
stort antal på en fallen ek i det senare området.
Anthribidae (plattnosbaggar)

Stor plattnosbagge, Platyrhinus resinosus (NT)
En relativt stor art som anträffats över stora delar av landet.
Arten är knuten till olika lövträd angripna av dynor (Hypoxylon), ofta bok med
bokdyna, björk med björkdyna och sannolikt även andra arter. Inte sällan anträffad på brandskadade träd.
Påträffades på en grov almlåga sannolikt med almdyna (Hypoxylon vogesiacum)
(VU) i den täta delen av Ebbetorp 2012.
Curculionidae (vivlar)

Almsplintvivel, Magdalis armigera (NT)
En vivel knuten till alm och således funnen upp till Dalarna i Sverige. Hotas
främst genom almsjukans utbredning och den minskningen almen utsätts för till
följd av denna.
Arten utvecklas i tunna, nyligen döda grenar av främst alm men i undantagsfall
även i slån och hassel.
Blev funnen i en fönsterfälla i den tätare delen av Ebbetorp 2012.
Phloeophagus lignarius (NT)
Arten lever på sin nordgräns i Norden och förekommer i Sverige och Norge, där
utbredningen sträcker sig upp till Uppland och Västmanland.
Arten är knuten till hård, död ved, ofta i stamskador eller på insidan av stamhåligheter i park och alléträd. Har påträffats på äldre bok, ek, alm, ask, alm lönn,
lind med flera.
Funnen vid frisök i område 5 (Oxhagen/Skälby) 2011 och i en fälla i Ebbetorp
2012.
Plattad lövvedborre, Xyleborus monographus (NT)
I Sverige strikt knuten till grövre ekved i ekskog, lövängar eller parker med ek,
där arten lever undangömt i nyligen döda stående eller liggande stammar. Även i
stubbar och rotben.
Föredrar ved med grov bark som bearbetas av Dryocytes villosus (ekbarkborre) och
där den fuktiga veden nyligen börjat brytas ned. Honan ”planterar” svampmycel
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i gångarna där hon lägger äggen, som senare skall fungera som föda åt larverna.
De fullbildade skalbaggarna svärmar i juni.
Påträffad från Skåne till Uppland, i de östliga, kustnära områdena.
Funnen i fönsterfällor i område 2 (Djurängshagen/-backen), 3 (Västra Tjuvbackarna), 4 (Brukshagen/Fölehagen) samt 7 (Hagbynäs) 2011. 2012 påträffades
arten i fem fällor samt vid frisök på Dunö och i två fällor i Ebbetorp.

TILLÄGG 2013
Cucujidae (plattbaggar)

Pediacus depressus (VU)
En liten, mycket platt art med en utbredning i spridda landskap upp till Hälsingland. Spridd men fåtalig i stora delar av Europa.
En bagge med ett tillbakadraget levnadssätt under barken på nyligen döda, solexponerade barr- och lövträd, främst ek och tall men även påträffad på andra arter.
Ofta i brandskadade eller kraftigt långhorningsangripna träd, och ofta i stockar
på sandigt underlag.
Liksom många arter hotas den av brist på levnadsmiljöer.
Funnen vid frisök på ek i Västra Tjuvbackarna och Ebbetorp 2013
Tenebrionidae (svartbaggar)

Tvåfärgad barksvartbagge, Corticeus bicolor (NT)
I likhet med flera av sina nära släktingar så trivs arten i gångarna efter bark- och
splintborrar, ofta björksplintborre (Scolytus ratzeburgi) på just björk men är
även angiven från ask. Fyndet i område 3 gjordes i gångar som troligen är efter
skeppsvarvsfluga (Lymexylon navale) i en grov, solexponerad ek.
Arten kräver solexponerad ved, ofta i hagmarker, och har stora luckor i utbredningsområdet som annars sträcker sig från till Lule Lappmark.
Funnen vid frisök på ek i område 3 (Västra Tjuvbackarna) 2013.
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