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SAMMANFATTNING 

Skillingaryds skjutfält anses hysa höga naturvärden och trots att ingen inventering av 

vedlevande skalbaggar tidigare gjorts tros skjutfältet ha goda möjligheter att hysa en 

intressant skalbaggsfauna eftersom området har en hög mängd död ved. Andelen död ved 

ökade markant efter stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) då Länsstyrelsen i Jönköpings 

län beslutade att lämna en stor del stormfällda träd i naturvårdssyfte. Under sommaren 2016 

inventerades en del av området med hjälp av fönsterfällor vilka tömdes tre gånger. Totalt 

hittades 121 arter av vedlevande skalbaggar tillhörande 41 familjer. De naturvårdsintressanta 

arterna som hittades utgjordes av tre rödlistade arter: större sågsvartbagge (Uloma culinaris), 

korthornad ögonbagge (Pseudanidorus pentatomus) och liten brunbagge (Orchesia minor), 

samt en signalart: stekelbock (Necydalis major). I övrigt återfanns fyra arter av släktet Hylis 

sp. vilka anses intressanta då de är ovanliga i de svenska skogarna på grund av det intensiva 

skogsbruket. Skalbaggsfaunan uppvisar därför, i jämförelse med liknande studier, ett mindre 

antal naturvårdsintressanta arter än förväntat. Anledningen till detta kan vara igenväxning, 

brist i variation och begränsad solexponering. Sommaren 2016 var en medelmåttig sommar i 

både temperatur och antal soldagar vilket också kan ha påverkat resultatet. 

I och med att ingen tidigare mer djupgående inventering gjorts kan inga slutsatser dras om 

faunan i området har förändrats efter de större stormfällningarna. Eftersom stormar genererar 

mycket död ved, vilket gynnar vedlevande skalbaggar, kan man dock anta att ökningen av död 

ved har påverkat faunan. Detta arbete är uppstarten på ett fortsatt arbete i området och för att 

kunna dra slutsatser om skjutfältets biologiska mångfald har jämförelser med liknande studier 

gjorts. Det skall understrykas att inventeringen inte ger en full bild av faunan i området och att 

det med stor sannolikhet finns fler arter än vad som hittats under den här inventeringen. 
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ABSTRACT 

The military area Skillingaryds skjutfält is considered to harbor a great amount of value for 

saproxylic beetles, despite the fact that no inventory has been made, because of the high 

amount of dead wood. After the storms Gudrun (2005) and Per (2007) the County 

Administrative Board of Jönköping decided to leave a large amount of dead wood in the area 

to promote biodiversity. During the summer of 2016 the area was surveyed with window traps 

that were emptied three times. 121 species of saproxylic beetles belonging to 41 families were 

found during this time. Of these species there were three red listed: Uloma culinaris, 

Pseudanidorus pentatomus and Orchesia minor. Aside from the red listed species one species 

that indicate high nature values, Necydalis major, was found and four rare species from the 

genus Hylis sp. which are rare due to intense forestry. In comparison to other studies 

Skillingaryds skjutfält exhibit a less interesting fauna than expected. The reason for this is 

believed to be overgrowth, lack of variation and canopy closure that limits sun exposure. The 

summer of 2016 was quite mediocre in both temperature and sunny days which also may have 

affected the results. 

Since there hasn’t been any previous study of the saproxylic fauna in the area it is impossible 

to say if the windthrow from the big storms has affected the fauna in any direction. But since 

it is a known fact that storms generate dead wood it can be concluded that the increase of dead 

wood should have affected the fauna. This study is the start-up of a proposed continual survey 

and to draw any conclusions, comparison to other similar studies has been made. It should be 

emphasized that this study does not give the full picture of the saproxylic fauna and that there 

probably are more species living in the area than presented here.  
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INLEDNING 

Trots att kunskapen kring vedlevande organismer ökar är den fortfarande begränsad vilket 

betyder att vi även har lite förståelse om hur vi skall skydda dessa organismer på bästa sätt 

(Okland et al. 1995; Lassauce et al. 2011; Ehnström och Bjelkefelt 2013). Under åren har 

fokus gått från kvantitet till kvalitet av den döda veden och mer och mer forskning fokuserar 

idag på succession och nedbrytningsstadier än mängden död ved i våra skogar (Dahlberg och 

Stokland 2004; Seibold et al. 2015; Horák 2017). Vedlevande skalbaggar, eller saproxyliska 

skalbaggar, är insekter vilka lever i eller av död ved i något livsstadie (Lassauce et al. 2011; 

Ehnström och Bjelkefelt 2013). Det finns ungefär 4400 skalbaggsarter i Sverige, av dessa är 

1300 vedlevande. Av de vedlevande är 446 stycken rödlistade (Jonsell, Weslien och Ehnström 

1998; Hedgren 2014; Westling, 2015).  

Den döda veden har en viktig ekosystemfunktion då den fungerar som föda, skydd och 

boplats för många olika organismgrupper, bland annat skalbaggar (McGeoch et al. 2007; 

Campanaro et al. 2016). Skalbaggarna kan leva av veden som adulter men vanligen lever de 

endast i död ved under larvstadiet. Honan lägger sina ägg i veden eller under barken där de 

sedan kläcks och larverna gnager sig genom veden och/eller innerbarken för att äta av den. 

Skalbaggarna fungerar som komposterare av den döda veden då de bryter ned den i mindre 

delar som mikroorganismer sedan kan använda. Den döda veden sönderfaller och bidrar till 

näringscykeln i skogslandskapet (Lassauce et al. 2011; Ehnström och Bjelkefelt 2013). Många 

fågelarter som exempelvis spillkråkan (Dryocopus martius) har vedlevande insekter som 

primär föda (både larver och adulter) men även växter kan gynnas av de vedlevande 

insekterna då adulterna fungerar som pollinatörer (Dahlberg och Stokland 2004; Ehnström 

och Bjelkefelt 2013; Campanaro et al. 2016). Många olika organismgrupper är med andra ord 

beroende av den döda veden på ett eller annat sätt och därför används död ved ofta som en 

indikator på hög artmångfald (Lassauce et al. 2011). Trots detta är bristen på död ved i 

skogslandskapet det största hotet mot vedlevande organismer. Sedan 1800-talet har mängden 

död ved minskat kraftigt, främst på grund av skogsindustrin. Det homogena skogsbruket med 

korta rotationstider i kombination med kalhyggen genererar lite död ved i skogen (Dahlberg 

och Stokland 2004; McGeoch et al. 2007; Campanaro et al. 2016). Träden uppnår inte så pass 

hög ålder att de dör naturligt och den döda ved som uppkommer, exempelvis genom 

stormfällning, tillåts inte ligga kvar (McGeoch et al. 2007). Produktionsskogarna ger upphov 

till fragmentering i landskapet vilket har en negativ effekt på skalbaggsfaunan eftersom 

många av dem har en svag spridningsförmåga (Okland et al. 1995; Jonsson 2002). 

Många skalbaggar är specialister och har specifika krav på den döda veden medan andra är 

generalister och kan leva på olika typer av död ved. Kraven kan vara sådana som trädslag, 

nedbrytningsgrad, solexponering eller andra vedlevande arters förekomst som exempelvis 

tickor i den döda veden (Dahlberg och Stokland 2004; Jonsell, Weslien och Ehnström 1998). 

Kombinationerna av krav kan vara många och för att uppnå en hög artmångfald av 

vedlevande insekter krävs således en stor variation av död ved (Jonsell, Weslien och 

Ehnström 1998; Dahlberg och Stokland 2004; Ehnström och Bjelkefelt 2013). Kunskapen om 

skalbaggarnas krav på substrat (yta där arten lever, exempelvis i död ved) har ökat men är 

fortfarande relativt sparsam, dock har man kunnat urskilja en del generella trender. Många av 

skalbaggarna (speciellt de hotade) föredrar solexponerade, grova, stående lövträd (dimension 

>20 cm) i sena nedbrytningsstadier (Dahlberg och Stokland 2004). Många av vedlevande 

skalbaggar har sin flygsäsong under högsommaren. Dock beror deras aktivitet på temperatur 
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och soldagar och de är mindre aktiva vid lägre temperaturer och regn (Atienza, Farinos och 

Zaballos 1996; Ehnström och Bjelkefelt 2013).  

Stormar är en naturlig störning som genererar död ved och bidrar därmed också till en högre 

biodiversitet. Vid en storm fälls olika träd på olika sätt vilket ger en variation av den döda 

veden som är svår att uppnå antropogent (Dahlberg och Stokland 2004; Ehnström och 

Bjelkefelt 2013). I Europa sker i genomsnitt två större stormar per år men frekvensen av 

stormarna tros kunna öka i framtiden på grund av klimatförändringar (Gardiner et al. 2013; 

Subramanian et al. 2015). Under de senaste 100 åren har medeltemperaturen ökat med 1 grad 

i Sverige och innan decenniets slut förväntas medeltemperaturen öka med ytterligare 2–6 

grader (Bolte et al. 2010; Gardiner et al. 2013; Subramanian et al. 2015). Kraftiga vindar 

skapas genom att luften rör sig mellan hög och lågtryck. Med en förhöjd temperatur kan 

tryckskillnader öka i atmosfären, dock anser man inte med säkerhet kunna fastställa en ökad 

stormfrekvens eftersom stormar sker så pass stokastiskt (Gardiner et al. 2013; Subramanian et 

al. 2015; SMHI 2017). 

Den 7:e januari 2005 drog stormen Gudrun in över Sveriges västkust och ökade i styrka upp 

till 45ms-1 under natten (Bolte et al. 2010; SMHI 2017). Gudrun var en av de mest förödande 

stormar som uppmätts i Sveriges historia och under ungefär ett dygn stormfälldes cirka 70 

miljoner skogskubikmeter. Det motsvarade ett års avverkning för hela Sverige och i Götaland, 

som drabbades hårdast av stormen, fälldes nästan tre års avverkning. Främst stormfälldes gran 

(Picea abies) med åldersintervall mellan 21–80 år (Valinger, Kempe och Fridman 2014). 

Stormen Per 2007 var inte lika kraftig och fällde till skillnad från Gudrun totalt 12 miljoner 

skogskubikmeter (SMHI 2017). Skillingaryds skjutfält drabbades kraftigt och efter de båda 

stormarna beslutade Länsstyrelsen i Jönköpings län att lämna en betydande andel död ved i 

området i naturvårdssyfte (Johansson, muntligen 2016). Efter de större stormarna ökade 

intresset för hanteringen av död ved efter stormfällning (Valinger, Kempe och Fridman 2014). 

Skogsbruket vill effektivisera bortförande av den döda veden för att inte gå med ekonomisk 

förlust medan naturvårdare vill spara veden för att öka biologisk mångfald. En konflikt som 

inte är lätthanterlig uppstår mellan skogsägare och biologer (Gardiner et al. 2013; 

Subramanian et al. 2015; Keskitalo et al. 2016). En ökad temperatur leder inte enbart till 

kraftiga stormar utan ökar även risken för skadeangrepp av både patogena svampar och 

insekter (Bolte et al. 2010; Gardiner et al. 2013). 

Granbarkborren (Ips typhographus) är en av de vanligaste skadeinsekterna i Sverige. Arten 

lever och reproducerar sig i veden hos både döda och levande granar. De letar sig in i hålor i 

barken och efter en stormfällning finns mycket lättillgängligt och lämpligt substrat att tillgå 

vilket kan leda till en exponentiell ökning av granbarkborrar (Wermelinger 2004; Schroeder 

2010). Risken att levande träd attackeras är därför stor vid en stormfällning och när 

skalbaggen borrar sig genom veden förstörs dess vattensystem vilket dödar trädet och gör det 

obrukbart för skogsindustrin. Granbarkborren för även med sig patogena svampar vilka också 

kan förstöra dess vattensystem (Wermelinger 2004; Öhrn 2012). Kombinationen av mycket 

stormfällda träd samt en torr och varm sommar efter stormen Gudrun gjorde att 

granbarkborren ökade exponentiellt både sommaren efter Gudrun och sommaren därpå i de 

stormdrabbade områdena (Bolte et al. 2010; Schroeder 2010; Johansson, muntligen 2016). 

Till skillnad från många andra vedlevande skalbaggar har granbarkborren en stark 

spridningsförmåga och kan flyga upp till 500 meter (Wermelinger 2004; Schroeder 2010). 

När Länsstyrelsen beslutade att lämna den döda veden på skjutfältet var därför många 
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skogsägare kring skjutfältet oroliga för att granbarkborren skulle sprida sig till deras bestånd, 

både direkt efter stormarna men även vid framtida stormfällningar (Johansson, muntligen 

2016). 

Skjutfältet i Skillingaryd (figur 1), Vaggeryds kommun, är ett aktivt militärt övningsområde 

som bildades år 1869. Fortifikationsverket äger markerna som tillsammans med 

Försvarsmakten (Eksjö regemente Ing 2) och Länsstyrelsen i Jönköpings län sköter området 

(Wandin 2007). Området har en total areal på 1102,7 hektar i vilket det bland annat finns 

ljunghed, myrmark samt 323,9 hektar västlig taiga i vilket inventeringen genomförts (Wandin 

2007). Västlig taiga är naturskog i den boreala-boreonemorala zonen vilken genomgått 

naturlig utveckling utan mycket mänsklig påverkan. Främst räknas äldre skog som västlig 

taiga men yngre skog vilken utvecklats efter brand eller uppvisar karaktärer som i nära 

framtid kommer utvecklas till naturskog räknas även de som västlig taiga (Naturvårdsverket, 

2011). Skogen i Skillingaryds skjutfält är inte särskilt gammal men ger däremot ett 

naturskogsintryck på grund av den militära aktiviteten och frånvaron av skogsbruk sedan 

slutet av 1800-talet. Skjutfältet är ett Natura-2000 område enligt EU:s art och habitatdirektiv 

samt fågeldirektivet, sedan år 1998 respektive år 2006 (SFS 1998:808) och har en hög andel 

död ved i form av lågor, högstubbar samt torrträd (figur 3) vilka hyser ett stort värde för de 

vedlevande insekterna. Trots mängden död ved bedöms det största hotet mot områdets 

naturkvalitet vara uttagandet av död ved från området, vilket speciellt berör de träd som föll 

under stormen Gudrun. Den döda veden i området anses även sakna variation vad gäller 

dimension och nedbrytningsstadier (Wandin 2007). 

Tidigare inventeringar av växter, fåglar med mera har gjorts i området men det har aldrig 

gjorts en riktad inventering av vedlevande skalbaggar (Johansson, muntligen 2016; Andersson 

och Appelqvist, 1987). Syftet med detta arbete är att, på uppdrag av Länsstyrelsen i 

Jönköpings län, se vilken betydelse den döda veden som lämnats efter de större 

stormfällningarna haft för den biologiska mångfalden genom att inventera vedlevande 

skalbaggar på Skillingaryds skjutfält. Fokus under arbetet ligger på naturvårdsarter, här 

inräknat rödlistade arter, samt att se om skadeinsekten granbarkborren är etablerad i området. 
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Figur 1. Karta över Skillingaryds skjutfält markerat med rött rutnät. Svarta pricken markerar 

det undersökta området på skjutfältet. Som referens finns karta över Götaland med 

Skillingaryds skjutfält markerat med orange prick.  

 

MATERIAL OCH METODER  

Inventeringen utfördes under juni, juli och augusti sommaren 2016. Sommarmånaderna 2016 

var relativt medelmåttiga både i temperatur och soldagar (SMHI 2017). För insamlingen 

användes 14 fönsterfällor vilka sattes upp 20160610 tillsammans med Niklas Johansson 

(Länsstyrelsen i Jönköpings län). Fönsterfällorna, bestående av en plastlåda samt en 

transparent plastskiva, skruvades fast på död ved (figur 2). I lådorna hälldes en konserverande 

vätska, propylenglykol, blandat med vatten (1:1) samt några droppar diskmedel för att minska 

ytspänningen. Sju av fällorna placerades i ett område dominerat av barrskog (lokal 1–7) och 

resterande sju i ett område dominerat av lövskog (lokal 8–14). Niklas Johansson valde ut de 

olika lokalerna baserat på lämpliga habitat för vedlevande skalbaggar (tabell 1). Tömning av 

fällorna skedde tre gånger under perioden, 20160701, 20160722 och 20160812. Innehållet i 

lådorna filtrerades och allt som fångades i fällorna förvarades i märkta plastburkar fram till 

artbestämningen. Vid insamlingens slut överlämnades materialet till Länsstyrelsen som i sin 

tur skickade det vidare till Willy Kronblad (skogsentomolog med specialinriktning på 

skalbaggar) som utförde artbestämningen. Artlistan överlämnades till mig 20161013. 

Eftersom naturvårdsarter är arter vilka indikerar höga naturvärden kan dessa användas för att 

dra slutsatser om ett områdes status. De naturvårdsintressanta arter som påträffats lyfts därför 

fram mer ingående i den här rapporten. Utöver tömningstillfällena besöktes lokalerna sex 

gånger, 20160614, 20160617, 20160620, 20160704, 20160715 och 20160720. Detta för 

allmänna kontroller av lokalerna, fotografering och informationssamling. Information om 

trädslag, områdesbeskrivning (markvegetation och öppenhet) samt position av trädet (stående, 

liggande eller högstubbe) antecknades (figur 2 och tabell 1). Markvegetationen delades in i 

kategorierna 1=sly, 2=blåbär, 3=hallon, 4=gräs och 5=ormbunksväxter. Öppenheten 

klassificerades som 0=öppet, 1=halv öppet, 2=skuggigt. 
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För att kunna resonera kring de olika lokalernas biodiversitet i relation till omgivande faktorer 

som skogstyp och solexponering bör artförekomsten finnas i ett visst mönster. Om arterna inte 

förekommer i ett mönster, det vill säga slumpmässigt i miljön, spelar inte de omgivande 

faktorerna någon roll för vart arterna förekommer. För att utesluta att arterna i 

undersökningen förekommit slumpmässigt användes programmet Nestedness Temperature 

Calculator, eller NSS-analys som det hädanefter refereras (Atmar och Patterson 1995). En 

sammanställning av alla arters närvaro/frånvaro i en matris med ettor (närvarande) och nollor 

(frånvarande) på respektive lokaler gjordes för respektive tömning samt totalt för alla tre 

tömningar. Genom analysen framkommer en temperatur i grader och en fyllnad i procent. Ju 

lägre fyllnaden är desto “kallare” blir systemet. Ett kallt system med en temperatur på 0° tyder 

på att arterna förväntas förekomma i ett visst mönster, exempelvis att vissa arter föredrar ett 

specifikt träslag. Om temperaturen istället visar 100° tyder detta på att arterna förekommer 

slumpmässigt i miljön och inga slutsatser kan därför dras om att en art föredrar vissa lokaler 

mer än andra (Suhling et al 2006; Atmar et al 1995).  

Sammanställningar om antal arter och individer per lokal och tillfälle summerades för 

statistiska analyser med programmet IBM SPSS statistics version 24. Pearsons two-tailed 

korrelation användes för att se eventuella samband mellan antal arter och antal individer per 

lokal. Independent t-test gjordes mellan antal arter och skogstyp för att se om artmångfalden 

var högre i något av områdena. 

 

              
a) Låga av tall, lokal 6.                               b) Högstubbe av björk, lokal 10.    c) Stående sälg, lokal 12. 

Figur 2. Fönsterfällor vilka användes för insamling av materialet.  
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Tabell 1. Beskrivning av de olika lokalerna med koordinater, substrat, öppenhet och 

markvegetation beskrivet. Samt antal arter och antal individer per lokal. Öppenheten är 

klassificerad med 0=öppet, 1=halv öppet, 2=skuggigt. Markvegetationen är klassificerad som 

1=sly, 2=blåbär, 3=hallon, 4=gräs och 5=ormbunksväxter. 

Lokal Koordinater Substrat Öppenhet Markvegetation 
Antal 

arter 

Antal 

individer 

 

1 57.471656°N 14.141782°Ö Högstubbe av gran 0 1, 2 18 58  

2 57.471597°N 14.142291°Ö Högstubbe av tall 0 1,2 21 63  

3 57.471239°N 14.142735°Ö Högstubbe av gran 0 1 23 72  

4 57.470964°N 14.142671°Ö Högstubbe av gran 0 1, 3 15 78  

5 57.471143°N 14.144025°Ö Högstubbe av gran 0 1, 3 10 14  

6 57.471322°N 14.144023°Ö Låga av tall  0 1, 3 40 96  

7 57.471573°N 14.143889°Ö Högstubbe av gran 0 1, 3 17 35  

8 57.465024°N 14.135875°Ö Högstubbe av björk 1 1, 3, 4, 5 30 98  

9 57.463948°N 14.135107°Ö Högstubbe av björk 2 1, 4, 5 25 107  

10 57.463102°N 14.134214°Ö Högstubbe av björk 1 1, 3, 4, 5 35 50  

11 57.462645°N 14.131876°Ö Stående sälg 2 1, 4, 5 14 34  

12 57.461753°N 14.130261°Ö Stående sälg 2 1, 4, 5 12 29  

13 57.461021°N 14.130388°Ö Högstubbe av björk 2 1, 3, 4, 5 19 35  

14 57.460700°N 14.129539°Ö Stående sälg 2 1, 4, 5 18 59  

 

 

RESULTAT 

Totalt hittades 121 arter skalbaggar tillhörande 41 olika familjer. De vanligaste familjerna var 

vivlar (Curculionidae) med 16 arter (13%) och långhorningar (Cerambycidae) med 12 arter 

(9%). Dessa var även två av de individrikaste familjerna med 47 (6%) respektive 160 (22%) 

individer. Flest individer fanns det dock i familjen bladhorningar (Scarabaeidae) med 5 arter 

och hela 197 individer (27%) till vilken olivgrön guldbagge (Protaetia metallica) tillhör, 

vilken var den vanligaste arten i inventeringen och hittades i 153 exemplar (17%). 

Humlebagge (Trichius fasciatus) som också tillhör familjen bladhorningar hittades i 59 

exemplar (8%) och Dorcatoma dresdensis som tillhör trägnagare (Ptinidae) hittades i 65 

exemplar (9%). Granbarkborren påträffades inte under inventeringen (bilaga 1).  

NSS-analysen visade tydligt att arternas förekomst vid den första tömningen (87 arter, 13 

lokaler; fyllnad 14,5%) inte var slumpmässig med en systemtemperatur på 27,18° och p= 

0,0038 jämfört med 37,57° ± 3,85° för en slumpmässig fördelning. Den andra tömningen (58 

arter, 14 lokaler; fyllnad 18,1%) visade också att arterna inte förekom slumpmässigt med en 

systemtemperatur på 27,27° och p=0,00028 jämfört med medeltemperaturen 43,74° ± 4,76°. 
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Den tredje tömningen (42 arter, 13 lokaler; fyllnad 14,8%) visade dock att arterna vid detta 

tillfället förekom slumpmässigt i miljön med en systemtemperatur på 40,52° och p= > 0,05 

jämfört med medeltemperaturen 33,57° ± 5,2°. Vid analys av den totala sammanställningen 

(121 arter, 14 lokaler; fyllnad 17,6%) visade NSS-analysen att arterna inte var slumpmässigt 

fördelade med en systemtemperatur på 29,74° och p= <0,0001 jämfört med 46,54° ± 3,35° för 

en slumpmässig fördelning. 

Vid den första tömningen hittades i genomsnitt 11,8 ± 8,1 (sd) arter per lokal, 6,9 ± 3,5 (sd) 

arter vid det andra tillfället och 2,4 ± 2,0 (sd) arter vid sista tillfället. Den lokal som totalt sett 

hade flest arter var lokal 6 med 40 arter följt av lokal 10 vilken hade 35 arter (tabell 1). Lokal 

6 var en stor låga av tall i ett öppet område med mycket död ved kring fällan (figur 2a) och i 

nära anslutning till både lokal 5 och 7 vilka dock hade en betydligt lägre andel arter totalt 

(tabell 1). Lokal 10 var en högstubbe av björk (figur 2b) i ett relativt öppet område (tabell 1). 

Lokal 11 och 12 var de lokaler som totalt hade lägst artmångfald med 14 respektive 12 arter, 

bortsett från lokal 5 vilken ramlat ned vid första tömningen och därav inte räknas med (tabell 

2). Både lokal 11 och 12 var positionerade på stående sälg (figur 2c) med mycket vegetation 

kring träden (tabell 1). 

Barrskogsområdet (lokal 1–7) var generellt mer öppet än lövskogsområdet (lokal 8–14). 

Markvegetationen i lövskogsområdet dominerades av gräs, sly och ormbunksväxter och var 

tätare än i barrskogsområdet där markvegetationen dominerades av blåbär och -hallonbuskar 

samt sly (tabell 1). Totalt sett var artmångfalden lite högre i lövskogsområdet (153 arter) än i 

barrskogsområdet (144 arter) men ingen signifikant skillnad hittades (p=> 0,05). I lokalerna i 

lövskogsområdet hittades i genomsnitt 21,9 ± 8,5 (sd) arter och 58,9 ± 31,9 individer per 

lokal. I lokalerna i barrskogsområdet hittades i genomsnitt 20,6 ± 9,5 (sd) och 59,4 ± 27,4 (sd) 

per lokal (figur 3).  

 

 

Figur 3. Totalt antal arter funna på respektive lokal under alla tre tömningar. Lokal 1–7, 

svarta staplar, representerar barrskogsområdet och lokal 8–14, gråa staplar, representerar 

lövskogsområdet.  

Vid den andra tömningen hittades tre arter vilka är rödlistade som nära hotade (NT). Dessa tre 

arter var större sågsvartbagge (Uloma culinaris), korthornad ögonbagge (Pseudanidorus 

pentatomus) samt liten brunbagge (Orchesia minor). Alla rödlistade arter hittades i ett 

exemplar och på olika lokaler (tabell 3). Vad gäller övriga naturvårdsarter hittades en 

signalart, stekelbocken (Necydalis major). Fyra arter av det ovanliga släktet Hylis sp. hittades 

på flera lokaler under de tre tömningarna (tabell 3). Mellan antal arter och antal individer per 
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lokal hittades en signifikant korrelation (r=0,659, p= 0,010). Analysen visar en positiv 

korrelation vilket innebär att det är statistiskt säkerställt att lokaler med många arter också 

innehar många individer (figur 4). 

 

 
Figur 4. Scatterplot av den positiva korrelationen mellan antal arter och antal individer (R2 

Linear = 0,434). 

 

Tabell 3. De mest intressanta arterna funna under inventeringen med rödlistningskategori 

samt annat av naturvårdsintresse (övrigt). Antal individer funna och på vilka lokaler arterna 

påträffats.  

Latinskt namn Svenskt namn Rödlistning  Övrigt Antal Lokal 

Uloma culinaris Större sågsvartbagge NT - 1 8 

Pseudanidorus 

pentatomus  

Korthornad 

ögonbagge 

NT - 1 3 

Orchesia minor Liten brunbagge NT - 1 6 

Necydalis major Stekelbock LC Signalart 1 12 

Hylis procerulus Inget svenskt namn LC - 7 1, 2, 5 & 7 

Hylis olexai Inget svenskt namn LC - 1 4 

Hylis foveicollis Inget svenskt namn LC - 1 8 

Hylis carniceps Inget svenskt namn LC - 1 10 
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DISKUSSION  

På grund av den höga andelen död ved på Skillingaryds skjutfält trodde vi (jag och 

Länsstyrelsen i Jönköpings län) både att fler arter totalt och fler naturvårdsintressanta arter 

skulle påträffas under inventeringen. Granbarkborren återfanns inte under inventeringen vilket 

kan ses som positivt, från skogsbrukets synvinkel. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

granbarkborren är en naturlig art och att angreppen ur naturvårdssynpunkt inte påverkar 

skogen långsiktigt (Schroeder 2010; Wermelinger 2004). Tillskillnad från granbarkborren är 

spridningsförmågan hos många andra skalbaggar svag. Produktionsskogarna kring skjutfältet 

kan ha gett upphov till en fragmentering som hindrat många skalbaggar från att sprida sig till 

de gynnsamma habitat som finns på Skillingaryds skjutfält (Jonsson 2002; Schroeder 2010).  

Ett tydligt mönster i artfördelningen kunde ses genom NSS-analysen och det var en stark 

korrelation mellan antal arter och antal individer på de olika lokalerna. Detta tyder på att 

arterna inte förekommer slumpmässigt i det undersökta området och att artförekomsten 

därmed är förhållandevis stabil, man kan förutse vart arter förekommer eller inte (Atmar och 

Patterson 1995). Vid den sista tömningen visade dock NSS-analysen att artfördelningen var 

slumpmässig. Augustimånad, då den sista tömningen skedde, är inte flygsäsong för många 

arter. Troligen en orsak till att tömningen resulterade i färre arter (42 stycken) än de tidigare 

tömningar vilket kan ha bidragit till den slumpmässiga fördelningen. Att augusti även hade 

lägre medeltemperatur jämfört med tidigare år kan också ha påverkat antalet arter och därmed 

också slumpmässigheten (Atmar och Patterson 1995; SMHI 2017).  

Eftersom lövträd hyser fler vedlevande arter än barrträd förväntades lövskogsområdet i 

undersökningen skilja sig från barrskogsområdet (Jonsell, Weslien och Ehnström 1998). 

Majoriteten av de hotade vedlevande skalbaggarna i Sverige lever i grov ved av lövträd i sena 

nedbrytningsstadier (Jonsell, Weslien och Ehnström 1998; Dahlberg och Stokland 2004). I 

denna inventering kunde en liten högre artmångfald observeras i lövskogsområdet (figur 3), 

dock hittades ingen signifikant skillnad mellan de båda områdena. Lövskogsområdet var 

generellt mer skuggigt vilket kan ha bidragit till att området endast hade marginellt fler arter 

än barrskogsområdet (tabell 1). Av de åtta mest intressanta arterna som är beskrivna i tabell 3 

föredrar sex stycken lövträd framför barrträd. Många av arterna som föredrar lövträd hittades 

dock enbart i barrskogsområdet (tabell 3). Eftersom en fönsterfälla inte är en kläckningsfälla 

är det inte konstigt att arterna sprider sig till annat substrat än de vanligtvis föredrar. Arterna i 

släktet Hylis sp. är inte rödlistade idag men visar tendenser till minskad population 

(ArtDatabanken, SLU 2015). Släktet är intressant då de lever i speciella rötvedstyper vilka är 

ovanliga i våra svenska skogar till följd av skogsbruket (Ehnström och Axelsson 2002; 

ArtDatabanken, SLU 2015; Kronblad, muntligen 2016). Att alla fyra arter som finns i Sverige 

påträffats under inventeringen, varav H. procerulus flertalet gånger (tabell 3), visar på 

gynnsamma miljöer (Kronblad, muntligen 2016). Gemensamt för alla intressanta arter funna 

under inventeringen är att de hotas på grund av försämring av dess habitat, med andra ord 

avverkning och minskning av framför allt lövträd i våra skogar (ArtDatabanken, SLU 2015). 

Att arter vilka är hotade och kopplade till lövträd har hittats är positivt. Dock uppvisar det 

undersökta området, i jämförelse med liknande studier, ett litet antal naturvårdsintressanta 

skalbaggsarter (se nedan). 

I en studie gjord i ett lövskogsområde i Västra Götalands län återfanns även där ett litet antal 

naturvårdsintressanta skalbaggsarter trots att området antagits hysa stora naturvärden. 

Författaren till den rapporten spekulerar kring områdets begränsade öppenhet vilket gör att 
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den döda veden inte solexponerats (Franc 2012). I kontrast till undersökningen i Västra 

Götaland gjordes en inventering av vedlevande skalbaggar i ett öppet hällmarksområde med 

blandskog i Skåne, där hittades hela 18 rödlistade arter (Isacsson 2009). Det undersökta 

området i Skillingaryd har en del gynnsamma lokaler med mycket solexponering framför allt i 

barrskogsområdet men lövskogsområdet är relativt igenväxt och skuggigt och saknar därför 

den solexponering som många av de svenska hotade arterna gynnas av (Jonsell, Weslien och 

Ehnström 1998; Dahlberg och Stokland 2004).  

De vanligaste arterna återfanns på nästan alla lokaler med några undantag (bilaga 1) och dessa 

arter har med andra ord en stark population i området. Lokalen med högst artmångfald var en 

grov låga av tall (tabell 1) och här återfanns den rödlistade arten liten brunbagge (tabell 3) 

(ArtDatabanken, SLU. 2006). Den lokal med näst högst artmångfald var en högstubbe av 

björk (tabell 1) och här hittades den ovanliga arten Hylis carniceps (tabell 3). Dessa två 

lokaler var båda belägna i relativt öppna områden med mindre markvegetation vilket troligtvis 

har bidragit till den högre artmångfalden. De lokaler med lägst artmångfald var två stående 

sälgar (lokal 11 och 12) vilka i motsats till de artrika lokalerna stod i ett skuggigt och mer 

igenväxt område. Många naturvårdsintressanta arter föredrar solexponerad ved vilket kan 

förklara den lägre artmångfalden på de mer skuggiga lokalerna.  

Trots att mängden död ved i området är hög är variationerna i dimension och 

nedbrytningsstadier låg, vilket understryks i bevarandeplanen för området (Wandin 2007). De 

träd som föll under de större stormarna har legat i ungefär 10 år vilket i dessa sammanhang 

inte kan ses som en lång tid (Jonsell, Weslien och Ehnström 1998; Dahlberg och Stokland 

2004; Valinger, Kempe och Fridman 2014). Den döda veden är troligen till stor del i tidiga 

nedbrytningsstadier och därav ännu inte optimala för många naturvårdsarter (Jonsell, Weslien 

och Ehnström 1998; Dahlberg och Stokland 2004). Bristen på variation och solexponering 

samt igenväxning kan vara förklaringar till varför området uppvisat ett litet antal 

naturvårdsintressanta arter (Dahlberg och Stokland 2004; Thorn et al. 2016). Aktiviteten hos 

skalbaggar är till stor del temperaturberoende (Atienza, Farinos och Zaballos 1996) och den 

medelmåttiga sommaren 2016 (SMHI 2017) kan därför också vara en orsak till det 

sparsamma resultatet av naturvårdsintressanta arter och även det fallande artantalet från första 

till sista tömningen. 

Rekommenderade skötselåtgärder 

För att ytterligare öka Skillingaryds skjutfälts vedlevande fauna rekommenderas att död ved 

fortsatt tillåts ligga i möjligaste mån. Speciellt bör äldre döende eller döda lövträd bevaras för 

att gynna naturvårdsarter. Resultaten tyder på att området kan vara igenväxt och behöva mer 

solexponering för att gynna fler hotade arter. Eventuellt kan död ved skapas på antropogen 

väg exempelvis genom ringbarkning vilket också skulle bidra till att öppna upp området. Om 

det inte stör den militära verksamheten i området skulle även betesdrift och 

naturvårdsbränningar kunna vara positiva åtgärder för att förhindra igenväxning. I 

förebyggande syfte bör en skötselplan för hantering av död ved efter större stormar upprättas 

för området. I denna bör biologisk mångfald stå i fokus men hänsyn bör även tas till 

potentiella skadeangrepp för närliggande produktionsskogar.  
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NÅGRA INTRESSANTA ARTER 

Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) - större sågsvartbagge 

Klassad som nära hotad enligt rödlistan och det förväntas ske en minskning av arten på grund 

av försämringen av dess habitat (ArtDatabanken, SLU 2006). Den större sågsvartbaggen lever 

i murkna lövträd av framför allt bok, ek, lind och sälg. Larven utvecklas under barken men 

kan även utvecklas i sågspånshögar (ArtDatabanken, SLU 2006). Troligen lever larven av 

gnagmjöl från andra vedlevande arter som bokoxen (Dorcus parallelepipedus). Arten anses 

vara bofast och reproducerande från Skåne upp till Västmanland och Värmland. Avverkning 

av träd, specifikt gamla och döende lövträd, är ett stort hot mot arten (ArtDatabanken, SLU 

2006). För att hindra artens nedåtgående trend bör förekomsten av lövträd bevaras och gamla 

och döda lövträd sparas. Arten trivs även i sågspån och därför bör även dessa få ligga för att 

gynna arten (ArtDatabanken, SLU 2006).  

Pseudanidorus pentatomus (Thomson 1864) - korthornad ögonbagge 

Klassad som nära hotad enligt rödlistan och det förväntas ske en minskning av arten på grund 

av försämringen av dess habitat samt minskning av lokalområden (ArtDatabanken, SLU 

2006). Den korthornade ögonbaggen tillhör familjen ögonbaggar (Aderidae). Ögonbaggarna 

är en artfattig familj vilken det råder kunskapsbrist om (Ehnström och Axelsson 2002). Arten 

är bofast och reproducerande över hela Sverige med några undantag. Larvutvecklingen sker i 

fruktkroppar av resupinata tickor vanligtvis på asp-träd men de kan finnas på andra lövträd 

som brandskadade rönnar (ArtDatabanken, SLU 2006). Framför allt hotas arten av 

minskningen av lövträd. För att förhindra minskningen av arten bör gamla och döende lövträd 

lämnas kvar. Brända träd och lövhögar kan vara gynnsamma för arten varför även dessa bör 

låtas ligga, alternativt skapas på antropogen väg för att gynna arten. (ArtDatabanken, SLU 

2006) 

Orchesia minor (Walker, 1837) - liten brunbagge 

Klassad som nära hotad enligt rödlistan och det förväntas ske en minskning av arten på grund 

av försämringen av dess habitat samt minskning av lokalområden (ArtDatabanken, SLU 

2006). Larvutvecklingen av liten brunbagge sker i mycelrik, gärna vitrötad ved och i klena 

stammar av främst lövträd (Ehnström och Axelsson 2002). Dock har man hittat arten i både 

gran och tall (Pinus sylvestris) och även i fruktkropparna hos altickor (Ehnström och 

Axelsson 2002; ArtDatabanken, SLU 2006). Minskningen och avverkningen av lövträd, 

framför allt gamla och döda, är det största hotet mot liten brunbagge. För att förhindra 

minskningen av arten bör lövträd, både levande och döda, bevaras. Om man avverkar lövträd 

kan man exempelvis spara grenarna från träden för att gynna arten (ArtDatabanken, SLU 

2006). 

Necydalis major (Linnaeus, 1758) - stekelbock  

Arten är livskraftig i Sverige idag (tidigare nära hotad) och finns över hela landet. Larven 

utvecklas i hård död ved av björk (Betula pendula), asp (Populus tremula), sälg (Salix caprea) 

med mera (ArtDatabanken, SLU 2015). Den döda veden bör legat solexponerad eller ha 

utsatts för brand för att stekelbocken ska trivas (Ehnström och Bjelkefelt 2013). Det tar tre år 

för larven att utvecklas i den döda veden för att sedan förpuppas i början av juni och leva som 

adult endast mellan juni och juli (Ehnström och Axelsson 2002). Trots att arten anses 

livskraftig hotas arten av såväl avverkning som igenväxning (ArtDatabanken, SLU 2015).  
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Hylis procerulus (Mannerheim, 1823) 

Hylis procerulus är en av fyra arter i Sverige som tillhör familjen halvknäppare (Eucnemidae) 

(Wagner och Halteman 2009). Tidigare har arten klassats som nära hotad men är idag klassad 

som livskraftig. Trots att arten är bofast och reproducerande i Sverige (från Blekinge upp till 

Värmland) anses den ovanlig främst på grund av intensivt skogbruk (Ehnström och Axelsson 

2002; ArtDatabanken, SLU 2006). Larven utvecklas i brunrötade grova torrträd av gran vilka 

varit döda mellan 5–10 år (Ehnström och Axelsson 2002; Kronblad muntligen, 2016). 

Larvens utveckling tar mellan 1–2 år och på grund av H. procerulus specifika substratkrav 

anses denna indikera höga naturskogskvaliteér (ArtDatabanken, SLU 2006; Kronblad, 

muntligen 2016) 

Hylis olexai (Palm, 1955) 

Hylis oxelai tillhör familjen halvknäppare (Wagner och Halteman 2009) och lever i brunrötad 

grov ved av lövträd, framför allt bok (Fagus sylvatica) men de kan även leva i ved av björk 

(Ehnström och Axelsson 2002; ArtDatabanken, SLU 2015). Arten är utbredd från Skåne till 

Östergötland och tros ha blivit vanligare. Som resterande halvknäppare hotas även Hylis 

oxelai av intensivt skogsbruk (Ehnström och Axelsson 2002; ArtDatabanken, SLU 2015). 

Hylis foveicollis (Olexa, 1954)  

H.foveicollis tillhör familjen halvknäppare (Wagner och Halteman 2009). Till skillnad från 

H.oxelai och H.procerulus kan H.foveicollis leva i de flesta trädslag men den har främst 

hittats i lågor av Gran och Bok (Ehnström och Axelsson 2002). Arten utvecklas även den i 

brunrötad död ved och är utbredd från Skåne upp till Dalarna (Ehnström och Axelsson 2002; 

ArtDatabanken, SLU 2015; Kronblad, muntligen 2016) 

Hylis cariniceps (Reitter, 1902) 

Hylis carniceps som även den tillhör familjen halvknäppare (Wagner och Halteman 2009) 

hittas främst på grenar av hassel och avenbok men har även påträffas på lågor av gran 

(Ehnström och Axelsson 2002; ArtDatabanken, SLU 2015). Arten är utbredd från Skåne till 

Gästrikland och hotas även den av intensivt skogsbruk (ArtDatabanken, SLU 2015; Kronblad, 

muntligen 2016).  

Övriga arter som tidigare varit rödlistade som nära hotade 2010: Platt gångbagge 

(Cerylon deplanatum, Gyllenhal, 1827) & Punkterad brunbagge (Hallomenus axillaris, Illiger, 

1807) (Westling 2015). 
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Bilaga 1. Artlista uppdelad i familjer. Antal arter (Ex.), Lokaler (L), Tömning (T) 

Tömningarna har definerats som 1 = första tömningen, 2 = andra tömningen och 3= tredje 

tömningen. 

Familj Art Ex. L T 

Aderidae Anidorus nigrinus (Germar, 1842) 3 6, 11 1 

 Euglenes oculatus (Paykull, 1798) 1 6 1 

 E. pygmaeus (De Geer, 1775) 2 6, 7 1, 3 

 Aradus betulae (Linnaeus, 1758) 1 13 3 

 

Pseudanidorus pentatomus  

(Thomson, 1864)  

1 3 1 

Anthribidae Platystomus albinus (Linnaeus, 1758) 1 3 1 

 

Buprestidae 

Anthaxia quadripunctata 

 (Linnaeus, 1758) 

1 2 3 

Byturidae Byturus tomentosus (De Geer, 1774) 2 3, 6 1 

Cantharidae Cantharis obscura (Linnaeus, 1758) 3 6, 8 1, 3 

 Malthodes sp. 1 3 2 

 Rhagonycha lutea (Müller, 1764) 1 10 2 

Carabidae Dromius agilis (Fabricius, 1787) 1 14 3 

Cerambycidae 

Stictoleptura maculicornis (De Geer, 

1775) 

36 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13  1, 2, 3 

 S. rubra (Linnaeus, 1758) 14 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 2, 3 

 

Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 

1761) 

12 1, 2, 4, 6, 8 1, 2, 3 

 Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) 5 2, 6, 7 1, 2, 3 

 Gaurotes virginea (Linnaeus, 1758) 3 6, 9 1 

 Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)  28 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 

 Leptura quadrifasciata (Linnaeus, 1758) 29 2, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3 

 Necydalis major (Linnaeus, 1758) 1 12 2 

 Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) 2 2, 7 1 

 R. mordax (De Geer, 1775) 3 8 2 

 Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) 3 14, 11 1, 3 

 Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) 5 5, 6 1, 2, 3 

Cerylonidae Cerylon deplanatum (Gyllenhal, 1827) 1 8 1 

Chrysomelidae Chrysomela populi (Linnaeus, 1758) 2 10 2 

 Plagiosterna aenea (Linnaeus, 1758) 3 11, 12, 14 1 

 Phratora laticollis (Suffrian, 1851) 30 4, 8, 9 10, 11, 12, 14 2, 3 

 Plagiodera versicolora (Panzer, 1795) 12 4, 9, 10, 11, 14 2, 3 

 Syneta betulae (Fabricius, 1792) 1 14 1 

Ciidae Cis castaneus (Herbst, 1793) 1 1 3 
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 C. boleti (Scopoli, 1763) 2 8, 11 2, 3 

 C. micans (Fabricius, 1792) 1 8 1 

Cleridae 

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 

1758) 

2 7 1 

Coccinellidae 

Coccinella septempunctata (Linnaeus, 

1758) 

1 3 2 

 Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761) 1 10 3 

Cryptophagidae Antherophagus pallens (Linnaeus, 1758) 1 7 3 

 

Cryptophagus scutellatus (Newman 

1834) 

1 10 1 

Curculionidae Anthonomus rubi (Herbst, 1795) 4 6 1, 2 

 Hylastes brunneus (Erichson, 1836) 1 6 2 

 H. cunicularius (Erichson, 1836) 5 6 1, 2 

 H. opacus (Erichson, 1836) 2 2, 6 1 

 Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) 1 12 1 

 H. pinastri (Gyllenhal, 1813) 1 5 3 

 Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1777) 1 11 1 

 O. singularis (Linnaeus, 1767) 1 10 1 

 O. tristis (Scopoli, 1763) 1 13 2 

 Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) 8 9, 13, 14 1, 2, 3 

 Pissodes pini (Linnaeus, 1758) 2 6 1 

 

Pityogenes chalcographus (Linnaeus 

1761) 

2 6 1, 2 

 

Pityophthorus pubescens (Marsham 

1802) 

1 6 1 

 Rhyncolus ater (Linnaeus, 1758) 1 3 1 

 Strophosoma capitatum (De Geer, 1775) 10 8, 10, 13, 14 1, 2, 3 

 Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758)  13 6 1, 2, 3 

Dasytidae Dasytes aeratus (Stephens, 1830) 2 1, 8 1, 3 

 D. niger (Linnaeus, 1760) 2 2, 5 3 

 D. plumbeus (Müller, 1776) 6 1, 7, 9, 10, 11 1, 2, 3 

Dermestidae Megatoma undata (Linnaeus, 1758) 1 11 1 

Elateridae Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) 1 10 1 

 A. pomorum (Herbst, 1784) 1 9 2 

 

Athous haemorrhoidalis (Fabricius 

1801) 

1 1 1 

 A. subfuscus (Müller, 1764) 3 6, 8 1, 2 

 Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) 4 2, 4, 6, 8 1 

 Melanotus castanipes (Paykull, 1800) 7 1, 2, 10, 12, 14 1, 2 

 Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758) 1 13 1 
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 Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) 1 9 2 

Erotylidae Triplax russica (Linnaeus, 1758) 5 3, 8, 9, 10 1, 2 

Eucnemidae Hylis cariniceps (Reitter, 1902) 1 10 1 

 H. foveicollis (Thomson, 1874) 1 8 1 

 H. olexai (Palm, 1955) 1 4 1 

 H. procerulus (Mannerheim, 1823) 7 1, 2, 5, 7, 9 2, 3 

Geotrupidae Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) 1 1 3 

Histeridae Margarinotus striola (Sahlberg, 1819) 4 6, 9 1, 2 

Leiodidae Agathidium atrum (Paykull, 1798) 1 2 1 

 Anisotoma glabra (Kugelann, 1794) 2 8, 10 2 

 A. humeralis (Fabricius, 1792) 1 6 1 

 A. orbicularis (Herbst, 1792) 2 6 2 

 Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815) 4 6, 9 1, 2 

Lucanidae 

Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 

1758) 

8 6, 8, 10, 11, 13 1, 2 

Lycidae Dictyoptera aurora (Herbst, 1784) 2 6, 10 1 

Melandryidae Orchesia micans (Panzer, 1793) 1 9 1 

 O. minor (Walker, 1837) 1 6 1 

 O. undulata (Kraatz, 1853) 1 8 2 

Monotomidae Rhizophagus dispar (Paykull, 1800) 2 10 2 

 R. ferrugineus (Paykull, 1800) 13 6, 10, 13 1 

Mordellidae Curtimorda maculosa (Naezen, 1794) 3 2, 4, 6 1 

 Mordella aculeata (Linnaeus, 1758) 1 10 3 

 M. holomelaena (Apfelbeck, 1914) 1 8 1 

Nitidulidae Cychramus luteus (Fabricius, 1787) 3 10, 13 1, 2, 3 

 C. variegatus (Herbst, 1792) 2 10 2 

 

Glischrochilus hortensis (Geoffroy, 

1785) 

34 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 14 1, 2, 3 

 G. quadripunctatus (Linnaeus 1758) 5 2, 6, 7, 14 1, 2 

 Meligethes aeneus (Fabricius, 1775) 2 3, 10 1, 2 

 

Pityophagus ferrugineus (Linnaeus 

1760) 

4 6 1 

 Soronia punctatissima (Illiger, 1794) 2 3, 12 1, 3 

Oedemeridae Chrysanthia geniculata (Heyden, 1877) 12 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10  1, 2, 3 

Ptinidae Dorcatoma dresdensis (Herbst, 1792) 65 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13 1, 2, 3 

 D. robusta (Strand, 1938) 6 8 1 

 

Hadrobregmus pertinax (Linnaeus, 

1758) 

1 13 1 

Salpingidae Sphaeriestes castaneus (Panzer, 1796) 1 6 1 
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Scarabaeidae Aphodius fossor (Linnaeus, 1758) 5 10, 11, 13 1, 3 

 Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) 1 6 1 

 Protaetia metallica (Herbst, 1786) 

153 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14 

1, 2, 3 

 Serica brunnea (Linnaeus, 1758) 13 10, 12, 13, 14 2, 3 

 Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) 59 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 1, 2, 3 

Scraptiidae Ampedus tristis (Linnaeus, 1758) 1 3 2 

 Anaspis thoracica (Linnaeus, 1758) 13 1, 7, 8, 9, 10, 14 1, 2 

Silphidae 

Nicrophorus investigator (Zetterstedt 

1824) 

3 1, 4 2, 3 

 N. vespilloides (Herbst, 1783) 44 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14 1, 2, 3 

 

Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 

1758) 

1 10 1 

Sphindidae 

Aspidiphorus orbiculatus (Gyllenhal 

1808) 

1 13 1 

Staphylinidae Scaphisoma boleti (Panzer, 1793) 1 10 1 

Tenebrionidae 

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus 

1767) 

17 1, 8, 9 1, 2, 3 

 Lagria hirta (Linnaeus, 1758)  3 6, 12, 14 1, 2 

 Mycetochara axillaris (Paykull, 1799) 1 13 1 

 Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) 1 8 1 

Tetratomidae Hallomenus axillaris (Illiger, 1807) 3 9 1, 2 

 H. binotatus (Quensel, 1790) 11 3, 4, 5, 6, 7, 14 1, 2, 3 

Throscidae Trixagus dermestoides (Linnaeus, 1767) 6 2, 3, 10, 13,14 1, 3 

Trogossitidae  Peltis ferruginea (Linnaeus, 1758) 1 9 1 
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