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Skalbaggsfaunans sammansättning på gamla ihåliga ekar och grova 
eklågor 

Eken är känd för att vara det med vedlevande skalbaggar artrikaste trädslaget i Norden. För-
klaringarna till detta är troligtvis flera men en förklaring man ofta hör är att ekens släkte 
Quercus är gammalt, väldigt artrikt och spritt över stora delar av världen och att de många 
olika förhållandena har kunnat ge upphov till många skalbaggsarter.  I Sverige har många 
studier av gamla ihåliga ekar utförts de senaste 20 åren och många intressanta resultat kring 
vad som styr arternas behov har presenterats. Ett habitat som dock inte har studerats när-
mare i sen tid är artsammansättningen på eken när den faller och bildar en låga (Figur 1). 
Denna studie syftar till att beskriva faunan på dessa döda träd och jämföra med de levande 
ihåliga ekarna. 

Vi gjorde så här 

Studierna gjorde vi på sex lokaler i ett två gånger tre mil stort område mellan Linköping och 
Brokind. För insamlingen av skalbaggarna använde vi totalt 80 fönsterfällor (Figur 2 och 3), 
lika antal på de levande hålekarna som på lågorna på varje lokal. Antalet lågor och hålekar-
var båda 40. Fällorna bestod av genomskinliga plexiglasskivor med måtten 30x60 cm och 
med limpformar av aluminium hängande under. Formarna innehöll en vätska bestående av 
vatten, glykol, diskmedel och T-sprit. De senare för att ta bort ytspänningen och för att väts-
kan ska smaka illa för djur och människor. Insekterna krockar med plastskivan och ramlar ner 
i limpformen och konserveras.  

 

                                               
Figur 1. Montering av fönsterfälla på eklåga. Staketet hindrar kor att störa studien. 
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Figur 2. Ihålig ek med en monterad fönsterfälla. 

Fällorna sattes upp i början av maj, tömdes var tredje vecka och togs ner i mitten av augusti. 
Insamlingen kring de ihåliga ekarna och några av lågorna gjordes av Nicklas Jansson 1994 och 
2008. Insamlingarna kring resterande lågor under 2009-2010, inklusive sammanställning och 
analys, gjorde Kerem Sansak som ett examensarbete i biologi vid Linköpings universitet. 

 

Våra resultat 

Totalt artbestämde vi 8305 individer och 316 arter och av dessa är 33 arter upptagna på den 
nationella rödlistan. Trägnagaren Dorcatoma chrysomelina och spolbaggen Scraptia fuscula 
var de arter som var vanligast på hålekarna medan mycelbaggen Anisotoma humeralis och 
borstbaggen Dasytes plumbeus var de vanligaste på eklågorna. På lågorna hittade vi 22 

 2 



 

Figur 3. Schematiska skisser över fönsterfällornas placering på en ihålig ek och en eklå-
ga. 

vedlevande arter som är eller varit rödlistade och ca 40% av arterna var gemensamma för lå-
gorna och hålträden. Antal vedlevande arter syns i Figur 4. Den familj som visade störst lik-
heter mellan de två habitaten är trägnagarna. De mest hotade arterna som hittades på lå-
gorna är sågtandad mycelbagge (Liodopria serricornis), ekbrunbagge (Hypylus quercinus), 
och brokig barksvartbagge (Corticeus fasciatus) men även ekträdlöparen (Rhagium  

 

Figur 4. Antal vedlevande skalbaggearter tillhörande olika familjer i fångster med föns-
terfällor på ihåliga ekar och grova eklågor i eklandskapet söder om Linköping. 
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sycophanta) är ovanlig i länet och bara en handfull fynd finns sedan tidigare. De ovanligaste 
arterna funna kring hålekarna är nästtjuvbagge (Ptinus sexpunctatus), ängern Globicornis ni-
gripes och kortvingen Batrisodes delaporti.  

De arter som starkast föredrog eklågorna var gångbaggen Cerylon ferrugineum, kortvingen 
Euplectus punctatus och knäpparen Ampedus pomorum medan gulbent kamklobagge  (Alle-
cula morio) och museiängern (Anthrenus museorum) starkast föredrog hålekarna. 

De faktorer som var viktigast för artsammansättningen på lågorna är lågornas grovlek och 
längd. Slutsatser för naturvården man kan dra av studien är att eklågorna är artrika, har en 
till stora delar annan artstock än hålekarna och att ju större lågor desto artrikare. 
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