Nektar och pollenkällor

Håligheter i stammen

De gamla träden erbjuder en mängd olika livsmiljöer, men många av de arter som lever på gamla
träd är också beroende av blommor under sitt
vuxna liv. Blomflugor, guldbaggar och långhorningar är exempel på sådana arter. En orsak är
att blommorna är viktiga mötesplatser där honor
och hanar hitta varandra. En annan är att honorna behöver äta pollen för att få energi och bygga
upp sina äggstockar före äggläggningen.

I botten på stamhåligheterna ansamlas det en
mängd olika material som får en kompostliknande
sammansättning. Ofta är det fragment av murken
ved, fågelborester, löv och delar av döda insekter
eller deras larvers spillning. Denna kompost kallas
för mulm och är en av de viktigaste mikromiljöerna i
hela trädekosystemet. Utseendet på de finkornigare delarna av mulmen kan variera från fuktig svart
snus till torrt, rödbrunt mjöl.

Blommande örter, buskar och träd fyller alltså en
viktig funktion. Då dessa blommar vid olika tider
under året är det viktigt att spara lite av varje vid
röjningsarbeten. Några exempel är sälg, rönn, nypon, slån och hagtorn.

Vilka arter som lever i respektive hålighet med
mulm avgörs av flera olika faktorer, t.ex. trädets art,
vilka svampar som rötat veden och vilka fåglar som
häckat där. Flera av de arter som lever i denna miljö hör till de mest hotade i landet.

Kvistar och grenar
I kronorna på gamla träd dör det kontinuerligt grenar och kvistar. Många vedlevande skalbaggar är
specialiserade på just dessa delar i träden. Skalbaggarnas larver äter antingen av innerbarken
det första året eller av den döda veden under de
efterföljande åren. De skalbaggar som man hittar
i dessa mikromiljöer kommer ofta från artgrupperna praktbaggar, långhorningar och trägnagare.
En del av grenarna och riset som skapas eller blir
över vid skötseln av gamla träd är värdefulla för
den biologiska mångfalden och bör om möjligt tas
om hand. Olika arter har olika krav, så rishögarna kan gärna fördelas mellan soligt och skuggigt
läge.

Rötsvamparna hjälper till

Tickorna är en egen nisch

När träd blir gamla eller dör koloniseras ofta veden
av olika vedlevande svampar. Dessa bryter ner ligninet och cellulosan som bygger upp veden. Då det
gör veden mjukare blir det möjligt för hackspettar
och vedlevande skalbaggar att både hacka, gnaga
och göra gångar i veden. Utan svamparna och insekternas nedbrytning skulle dessa processer gå
mycket långsammare. Döda träd och annan ved
skulle då bli liggande på marken mycket länge.

De vedlevande svamparna kan leva i flera decennier inne i de gamla trädens stammar. Sakta men
säkert bryter de ner vedens komponenter, men när
de blivit tillräckligt stora skickar de ut sina fruktkroppar likt de marklevande svamparna, och de
syns på stammarnas utsida.
Fruktkropparna kallas hos de flesta arterna för
tickor. Några fruktkroppar är 1-åriga och ramlar
sönder på hösten medan andra är hårdare och
växer i storlek under flera år. Det finns en mängd
småkryp som är specialiserade på dessa svampar,
och svamparna blir ofta fulla med gångar och håligheter efter deras gnagande.

Tillsammans tillgängliggör dessa aktiviteter näringsämnen som är viktiga för cirkulation och produktion
i naturen. Ett par exempel på viktiga svampar i den
här processen är svavelticka och oxtungssvamp.

Den nakna veden
När ett träd blir äldre eller får en skada händer det
att barken faller av och veden exponeras. Då inleds en lång process. Under den första fasen, när
veden är lätt rötad, blir veden ofta koloniserad av
olika arter av vedgnagande insekter som vedvivlar och trägnagare.
När larverna till dessa insekter kläcker till färdiga
skalbaggar lämnar de gångar och kläckhål i den
annars ganska hårda veden. Dessa gångar nyttjas i sin tur av en mängd andra insekter som jagar
larver som finns där eller lever av spillning, larvhudar eller andra lämningar i gångarna. En annan
grupp insekter som nyttjar hålen är solitära getingar och bin.

Gamla träd hyser en mängd rara arter

Skydd för fladdermöss

De allt ovanligare gamla träden finns idag främst i
hagmarker, som betas eller växer igen, längs vägar och i parker. Deras grova bark, döda grenar och
håligheter i stammarna är strukturer som dyker
upp först när de blir äldre. Då dessa företeelser är
ovanliga har många arter svårt att klara sig i dagens landskap.

I Östergötland har 12 av landets 19 arter av fladdermöss påträffats. Flera av dessa nyttjar håligheter i gamla träd som dagvisten och som yngelplats. Helst vill fladdermössen ha en stor hålighet
med liten öppning, så att de är skyddade från
större fiender som t.ex. skator och mårdar.
Alla fladdermöss är skyddade inom hela EU och
då inkluderas även deras boplatser och jaktrevir.
Man får alltså inte störa dem eller skada deras
livsmiljö, men i speciella fall kan Länsstyrelsen ge
dispens.

Bara på eken, som är vårt artrikaste trädslag,
är cirka 550 arter av insekter, mossor, lavar och
svampar så hotade att de finns med på den nationella rödlistan. Till viss del kan arterna nyttja flera
trädslag, medan vissa arter är helt beroende av ett
enda. De senare är extra känsliga för ändrade förhållanden och trädsjukdomar.

Då det är brist på lämpliga bostäder till fladdermössen kan man göra stor nytta genom att sätta
upp speciella holkar för fladdermöss.

Skalbaggar och andra hemliga kryp
Av de cirka 4500 olika skalbaggsarter som finns i
landet, lever cirka 1000 i gamla träd och död ved.
Många av dessa är idag hotade och omkring 400
arter är därför upptagna på den nationella rödlistan. I den mest exklusiva miljön - håligheter i
en trädstam och mulmen - lever ungefär 100 arter. Många av de senare är svåra att få se då de
gömmer sig i håligheterna, är nattaktiva eller mest
håller till högt upp i träden.
En annan grupp av arter som är specialiserade
på trädstammarnas håligheter är klokryparna. De
är små, 2-5mm långa, släktingar till de äkta skorpionerna, men saknar stjärten med giftgadden.
De liftar med andra arter mellan de gamla träden.

Foto fladdermöss: Jens Rydell

Många svampar beroende av träd...

Träd med håligheter viktiga för fåglar

Frisk ved består mest av cellulosa och lignin.
Veden är hård och skyddas oftast av bark och
olika kemiska ämnen från att konsumeras av andra organismer. När ett träd börjar bli gammalt
och försvagat eller får en skada börjar en process
som är mycket viktig för olika svampar, men även
många djur och växter.

Denna typ av träd har blivit allt ovanligare i våra
hårt brukade skogar och ofta tas de av okunskap
bort, då de upplevs som farliga. Beroende på hur
stort ingångshålet och hålrummet innanför är passar det till olika fåglar.
Många av de mindre hålen är skapade av hackspettar och då måste ofta trädet vara gammalt,
dött eller att någon del av trädet är koloniserat av
en svamp som mjukat upp veden. Hålen nyttjas
åren efter av olika mindre fåglar som mesar. När
hålet åldras och växer följer en kavalkad av arter
efter, till exempel stare, kaja, knipa, skogsduva
och kattuggla i nämnd ordning.

Svamparna koloniserar veden, mjukar upp den
och olika typer av rötor bildas. Detta ger möjligheter för andra organismer att sönderdela veden
och även att kunna tillgodogöra sig de näringsämnen som frigörs i nedbrytningsprocesserna.
Många svampar, så kallade mykorrhizasvampar,
lever i samspel med trädens rötter.

... liksom mossor och lavar
Att det växer mossa på träden känner många till,
men att alla de olika färger och ”skägg” som ses
kan utgöras av hundratals olika mossor och lavar
är okänt för de flesta. Mossor är en grupp gröna växter som inte sprider sig med frön utan med
med sporer.
Lavarna är oftast grå men kan vara gula, svarta eller gröna och har olika former. De består av
svampar med inneboende alger och dessa två lever tillsammans och utbyter tjänster, s.k. symbios.
Mossor och lavar har olika krav men många gynnas av hög luftfuktighet, ren luft och gamla träd av
olika arter. De senare har blivit ovanliga och idag
är många lavar och mossor därför hotade.

Förlust av gamla livsmiljöer
och brist på nya

Igenväxning största hotet
Ett ännu allvarligare hot är att en stor del av det
som är kvar nu växer igen, till följd av upphörd
hävd av ängar och hagar.

Efter regalets upplösning försvann successivt många
livsmiljöer, vilket också inneburit att tätheten av gamla träd minskat påtagligt i landskapet. Detta är en
besvärande omständighet för arter med begränsad
spridningsförmåga. En lika allvarlig brist för dessa
arter är om det saknas tillräckligt gamla arvtagare
bland ekarna i närheten, som annars skulle ha tagit
över när gammelträden faller ifrån så småningom.

Särskilt utsatt för igenväxningen är eken, som är
mycket konkurrenssvag gentemot de andra träd
som växer upp då skötseln upphör, eller om gran
planteras kring eken. Gradvis dör ekens grenar av
och det tidigare mer solexponerade trädet skuggas
ut och dör till slut. Denna process kan gå på några
få decennier. Därmed försvinner ännu fler livsmiljöer, och arter dör ut lokalt.

Brist på sammanhängande områden med gamla träd
i landskapet är ett allvarligt hot mot alla organismer
knutna till dessa miljöer. För att motverka lokala utdöenden av arter krävs åtgärder som minskar avstånden och glappen i trädgenerationerna.

Situationen är densamma för gammelekarnas potentiella efterträdare. En stor andel står trängda av
asp, björk och gran.

Sjukdomar och avverkning

< Olika vägar >

Kartorna ovan illustrerar utbredningen hos ett urval av krävande arter knutna till gamla ekar (varje färg illustrerar en art).
Den vänstra kartan visar hur stor arternas potentiella utbredning skulle kunna vara om alla miljöer med gamla ekar vore
fungerande livsmiljöer. Den högra kartan illustrerar situationen
för arterna inom några få decennier om igenväxningen fortskrider. Idag befinner vi oss någonstans mellan dessa lägen.

ch grova.

Trädsjukdomar som almsjuka och askskottsjuka,
vilka har sin grund i spridning av svampsporer,
gör att många träd successivt försvagas och dör
i förtid. Kontinuerligt hamlade askar verkar klara
sig längre mot sjukan än träd som inte hamlas.
Men om sjukan spridit sig ner i hamlingsstubben
är trädet dödsdömt. Hos almen kan däremot sjukdomsförloppet gå mycket snabbt.
Åldrande, innanmurkna träd eller gamla träd som
drabbats av sjukdomar är ofta föremål för önskan om att ta bort dem. Samtidigt är dessa träd
många gånger oerhört artrika miljöer varför man
noga bör pröva om det finns alternativ till att avverka dem - exempelvis avbarka en drabbad alm.

Stora möjligheter för framtiden

Gröna stråk i landskapet

Hoten är många men det finns också stora möjligheter till att bevara och utveckla miljöer med gamla
träd liksom värdena knutna till dessa miljöer. Exempelvis finns i Östergötland tio gånger fler ekar i åldern 75-150 år än antalet gamla ekar. En del av de
här träden kan bli nästa generations gammelekar,
om de får en bra skötsel.

För att arterna långsiktigt ska överleva behöver
landskapet hänga ihop så pass bra att individer
av arter kan förflytta sig mellan de livsmiljöer de är
beroende av. Därigenom blir artsamhällena mer
tåliga mot störningar i en livsmiljö, och genetiskt
utbyte kan ske mellan olika livsmiljöer.
Analyser av var de högsta naturvärdena finns i Östergötland visar att det finns mycket goda förutsättningar för att upprätthålla och stärka sådana stråk
i landskapet - och därigenom erhålla en så kallad
grön infrastruktur.

Idag görs mycket, bl.a. inom skyddade områden, för
att överbrygga generationsglapp i ekbestånd. Mulmholkar, som ska efterlikna ihåliga träd, sätts upp och
åtgärder görs på yngre ekar för att efterlikna och påskynda naturliga processer med hålbildning. Mängder av framförallt ekar frihuggs och igenväxta hagmarker restaureras och kommer åter i hävd.

Röda punkter = gamla, grova och ihåliga ekar
Gula punkter = antal ekar i ålder 75-150 år
och

Ökad samverkan för bevarad mångfald
Ansenligt arbete görs redan ute i landskapet för att
gynna artrikedomen i miljöer med gamla träd. Detta
finansieras delvis genom pengar från Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket m.fl.
Ansträngningarna för att motverka igenväxningen
och onödiga förluster av gamla träd behöver dock
öka. Alla aktörer, från enskilda, privata markägare
till skogsbolag och jordbruksnäring liksom politiker
och samhällsplanerare har ett gemensamt ansvar.
Det behövs drivkrafter för få fler betesdjur ute i
gamla naturbetesmarker. Här har även den enskilda människans val betydelse för utvecklingen.
Kort sagt behövs allas insatser för att gynna de
gamla träden och artrikedomen kopplad till dem.

Genom att prioritera naturvårdsinsatserna till dessa
stråk ökar också chanserna för arternas överlevnad
i landskapet.

