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ABSTRACT 
 
 
Modern methods for managing pine (Pinus sylvestris) create homogenized forests. This 
decreases nature’s potential for biodiversity and might threaten species in need of different 
types of milieu. The main purpose of this study was to investigate how important older pine 
trees are for biodiversity. In the Hall-Hangvar Reserve in the north-west part of Gotland, 
insects collected from traps showed that more species were found in old or dead trees 
compared to younger pine trees. A statistically significant difference was found for 
Coleoptera (beetles). The taxons of greatest interest for this study were Coleoptera and 
Hymenoptera (wasps). Certain families of Hymenoptera use ducts made by larvae from some 
families of Coleoptera.These larvae also serve as prey. Relevance concerning enviromental 
importance to species and diffrenences in inhabiting the three stages of pine trees was of 
importance.  
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INLEDNING  
 
I Länsstyrelsens rapport ”Vedskalbaggar i fem talldominerade områden på Gotland” (Jansson 
2005), sägs det att ”Hällmarksskogarna på Gotland är en viktig ansvarsbiotop för Gotlands 
län”. I denna rapport finns en direkt koppling till insektsfaunan samt värdet att skydda den 
biologiska mångfalden. Vidare beskrivs dessa skogars karaktär som en miljö med senvuxna 
träd i glesa trädskikt med stort inslag av gamla träd. Här har vissa lokaler runt Gotland 
inventerats, varav ett i Hangvar som ligger i direkt närhet till mitt studieområde. Även 
inventerades en lokal i grannsocknen Fleringe, strax intill Bäste träsk. Detta område ansågs 
vara av betydande intresse enligt rapporten, eftersom det innehöll ”ett mycket högt 
entomologiskt värde”. Länsstyrelsens rapport har som syfte att ”förbättra kunskaperna i 
Gotlands tallområden ur entomologisk synvinkel”. Den rapporten har varit en bidragande del 
av underlaget till denna studie.  
 
Den väsentligaste skillnaden mellan denna studie och Länsstyrelsens är att den jämför alla 
insektsordningar, medan Länsstyrelsen koncentrerar sig på inventering av skalbaggar. I denna 
studie jämförs den relativa betydelsen av insektsordningarna i tre olika miljöer 
(avverkningsmogna tallar, gamla tallar samt döda tallar), då i synnerhet ordningarna 
skalbaggar (Coleoptera) och steklar (Hymenoptera). Detta är något som inte varit undersökt 
tidigare.  
 
Skogslandskapet har förändrats mycket under tiden som människan brukat skogen. Olika 
samhällen ställer olika krav på skogsbruket. I vår samtid brukas den gotländska skogen, då 
mestadels tall, för att ge en bra avkastning av biomassa. Skogen ses som ett ekonomiskt 
område. Tallskogen planteras, röjs och gallras för att till sist avverkas vid en ålder av 80 till 
100 år. Här skapas då en monokultur av träd i samma åldersklass och en homogen biotop 
bildas med liten variation. Det är ett habitat som inte attraherar en mångfald av djur och 
växter och som utesluter de som är i behov av en mer heterogen biotop.  
 
Den biologiska mångfalden behövs för en långsiktig och hållbar natur och ett ekologiskt 
system som i sin förlängning gör det möjligt för vår överlevnad (Länsstyrelsen i Gotlands län 
2006). Tallskogens bidrag är av betydelse. En olikåldrig tallskog skapar en levnadsmiljö för 
många arter. Det skapar en mer uthållig skog, tack vare dess mångfald av arter och 
konkurrensen mellan dem. Med stigande ålder får skogen ett högre entomologiskt värde 
(Jansson 2005). Ett bevarande eller skydd av äldre tall i skogen skyddar även de arter som är 
knutna till just den miljön som äldre tall erbjuder. Anpassade växter och djur som under 
sekler skapat sin livsmiljö just här. Många arter som är i beroende av denna miljö hotas om 
deras livsmiljö successivt decimeras.  
 
Varje art av insekter har sin nisch och sina krav på substrat. I allt från friska levande tallar till 
mulmen i högstubbar återfinns miljöer som attraherar insekter. Här hittar man ofta skalbaggar 
och des larver som bidrar till att snabbare bryta ner trädet och som i sin tur banar väg för 
andra nedbrytare som mikroorganismer och svampar (Dahlberg & Stokland 2004). 
Nödvändigheter för att naturen ska kunna återbörda näringsämnen till marken och till nya 
växter. Dessa skalbaggars larver är även föda för andra djur, från andra skalbaggar och vissa 
flugfamiljer till fåglar (Ehnström & Holmer 2007). Andra insekter som till stor del är 
beroende av skalbaggars larver är parasitoida steklar. Gångarna som larver lämnar efter sig 
blir till boplatser för andra djur, som exempelvis solitära bin.  
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Det är viktigt att förstå sambandet mellan arter och olika näringskedjor. Mellan olika typer av 
arter, både flora och fauna, som bygger upp en biologisk mångfald. I ett mer naturligt 
förhållningssätt existerar en balans som är ett svar på ett bevarande av mångfald. 
 
Äldre tallskog är betydande för många arter. På Gotland gäller det till exempel Ergates faber 
(smedbock), som har lågor av tall som sin speciella biotop (Ehnström & Holmer 2007). Arten 
finns endast här. Men inte bara insekter utan även växter är beroende av denna speciella miljö. 
På äldre levande tall i Kyrkviken, Ludvika kommun, växer lokalt en ”missgynnad” lav, grynig 
blåslav Hypogymnia farinacea (Sundell et al. 2006). Här är endast tal om enstaka exemplar av 
tall, vilket skulle kunna belysa vikten av att även bevara enskilda träd.  
 
När en stor del av skogslandskapet brukas för ekonomiska ändamål och en homogenisering 
sker, hänvisas således insekter som söker sig till speciella biotoper av tall till decimerade 
områden som reservat. Min förhoppning är att få ett större inslag, eller värnande om enstaka 
exemplar, av tall i hög ålder i brukade skogar och inte bara i reservat eller andra skyddade 
områden. Detta är själva grundtanken för denna studie.  
 
Enligt skogsvårdslagen är inte skogsägaren skyldig att bevara särskilda träd eller områden vid 
avverkning, utan här gäller istället rekommendationer från Länsstyrelsen. De områden som 
anses vara viktiga för Gotlands län är inventerade och skyddade. Frågan som då uppstår skulle 
vara om ett utökat skydd för gamla och döda tallar, då endast enstaka träd, kan öka en 
mångfald av skyddsvärda insekter i en produktionsskog? Detta kan ses som möjligt. Ofta 
behålls en livscykel hos enstaka träd, stubbar eller lågor, där en koncentration av individer av 
olika arter kan leva under mycket lång tid (Ehnström & Holmer 2007). 
 
En oro som kan dyka upp vid ett bevarande av gamla träd och dött material, och därigenom en 
ökning av antalet nedbrytande insekter, är en förhöjning av mängden skadeinsekter i skog. Vi 
får dock inte glömma bort att skadeinsekter även har sina naturliga fiender som då följer i 
deras spår. Enligt Martikainen et al. (1999) gör ett utökande av mängden dött trädmaterial att 
kvantiteten av barkborrar men även deras fiender ökar, vilket reducerar angreppen. I en skog 
bestående av olikartade åldersklasser återfinns olika arter av barkborrar och dess associerade 
arter. Detta resulterar i en mellanartskonkurrens som håller skadeverkningarna nere 
(Martikainen et al. 1999). I och med människans brukande av skog och mark med 
homogenisering av landskapet som följd, bereder vi tyvärr själva mark för denna typ av 
angrepp. Ett annat av de större hoten brukar vara insekter som oavsiktligt förts in i vårt land 
och som inte har några naturliga fiender här. Denna studie har dock inte intentionen att följa 
upp en sådan diskussion av skogsbruket.  
 
I Riksdagens miljökvalitetsmål framgår det att mängden död ved skall öka med 40 % i volym 
samt att arealen av gammal skog ska öka med minst 5 % (Miljöportalen 2004). Här på 
Gotland innebär det enligt delmålen i ”Gotländska miljömål” under ”Levande skogar” att år 
2010 ska 9,4 % (11 000 ha) ”vara avsatt eller skötas för naturvårdsändamål” (Mebus 2007). 
Avsättningen kan ses som hög i jämförelse med övriga Sverige. Förklaringen till det anses 
vara att det här finns fler skyddsvärda områden. Skogsägare ska frivilligt avsätta denna del 
och oftast är det typer av skog som inte kan brukas rationellt.  Det är exempelvis 
sumpområden eller hällmark. På Gotland finns mer skog nu än för 100 år sedan och med 
ändring av skogsbruket i samband med värdet av bevarande för biodiversitet förändras krav 
och villkor. Problem som har uppkommit är att det är svårt att få markägare att spara grenar 
och toppar (så kallad GROT) på plats i skogen, en näringsrik och viktig biotop för många 
insekter. Anledningen är ekonomiska skäl; värmekraftverk köper in färskt sådant material. 
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Även i områden som är avsatta tar en del markägare hem nedfallna träd (I. Hansson, 
muntligen). Dessa faktorer har blivit problem som äventyrar vissa arters miljö. En 
produktionsskog har även svårigheter att möta kraven på hållbarhet för skogar (MCPFE) som 
framlades på en konferens 1993 (Veltheim 2006). När en skog avverkas förändras miljön 
drastiskt, vilket kan skada de ekosystem som är i beroende av skogen (Noble & Dirzo 1997). 
Skogen har en långsam och komplex utveckling och när vi stör den utsätter vi skogsrelaterade 
arter för stress. Bryter vi denna cykel, kan problem uppstå. Även mångfalden bland arterna 
och deras genbank äventyras när de decimeras till mindre områden, eller att området utsätts 
för avverkning. Mångfalden behövs för att trygga arternas evolution och uthållighet, som 
exempelvis vid klimatförändringar (Lennartsson & Simonsson 2007). Det finns inte heller 
utrymme för nedbrytning i dessa skogar. Här fälls friska träd och näst intill allt material tas 
från platsen. Vissa högstubbar lämnas kvar men de kan dock inte ses som fullvärdiga 
komplement då många arter specialiserar sig på olika delar av trädet (Ehnström 2007).   
 
Denna studie, där skillnader mellan de tre olika miljöerna: avverkningsmogen tall, äldre 
levande tall och död tall visas, skulle kunna vara ett sätt att rent konkret peka på siffror som 
anger värdet av att vårda den biologiska mångfalden genom att gamla och döda tallar sparas. I 
slutändan är detta viktigt för landskapsekologin och hållbarheten. I kommuner runt om i 
Sverige görs inventeringar i särskilda skogar som anses ha ett naturvärde. Här framkommer 
det att dessa miljöer ofta innehåller skyddsvärda arter vilket är ett led i att få en större 
förståelse för att de bör skyddas för framtiden. Jag hoppas att min studie kan bidra med något 
i denna diskussion. 
 
De frågeställningar som styrde denna studie var:  
 

• vad skiljer i insektsfaunan mellan de tre tallbiotoperna yngre tall i avverkningsåldern 
80 till 100 år, äldre levande tall 100 år och däröver samt död tall?  

• går det att påvisa att olika tallmiljöer har betydelse för de familjer/arter som fångades?  
• Vilka taxa är representerade i de olika biotoperna? 

 
Syftet för denna studie var därmed att kunna visa att även levande äldre tallar är viktiga för 
den biologiska mångfalden, alltså inte bara döda träd, stubbar och lågor, och inte endast 
hänvisade till säkrade områden som exempelvis reservat. Indikatorer för detta skulle kunna 
finnas i en bred spridning av arter och nyckelordningar som direkt kunde knytas till levande 
äldre tall.  
 
 
MATERIAL OCH METODER 
 
Området som valdes för denna studie är Hall-Hangvar naturreservat. Inom en begränsad del 
av reservatet (cirka 1 km²) fanns de tre olika tallmiljöerna; 
 
• Kategori A: Avverkningsmogna tallar. Tallskog på en sammanhängande yta av träd med 

en ålder av 80 till 100 år. Ett homogent område med träd i samma åldersklass, storlek och 
höjd med någon stubbe och gräsbevuxen mark med inslag av ormbunkar. Trädkronor som 
når varandra och skuggar marken helt eller delvis. Liten avdunstning. Betecknas som 
produktionsskog.  
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• Kategori B: Gamla tallar. Äldre träd med ålder från 120 år och däröver. Olika höjd på 
träden, och placerade mer utspridda i ett något skuggat men solbelyst område. Vissa träd 
har inslag av någon död gren. Något mager mark med inslag av mossor och enbuskar. 

 
• Kategori C: Döda tallar. Solitära träd stående på öppna solbelysta ytor. Lågor av tall och 

stubbar av ene, samt fullvuxna enbuskar. Mager tunn mark med kalkstensytor i dagen.  
 
Hall-Hangvar är Gotlands näst största naturreservat och bildades 1967. Inom en relativt 
begränsat område finns de träd som passar in i undersökningen. Den svåraste delen var att 
hitta tillräckligt gamla tallar. Till studien konstruerades fönsterfällor (Figur 1). De bestod i 
grund och botten av enkla folieformar av aluminium med måtten 19 x 14 cm.  De förstärktes 
för att tåla sitta fastspända utomhus i tre veckor. Mot bakre sargen limmades en träribba med 
måtten 20 x 20 mm och med längden 220 mm. Den sträckte sig alltså utanför själva formen 
för att bli en fästanordning mot underlaget med ståltråd. Här virades ståltråd runt själva 
stammen och den från formen utstickande ribban. Ytterligare nödvändig förstärkning innebar 
två skruvar genom folien i ribban. För att inte formen skulle vika sig av tyngden av innehållet, 
bockades ett metallband i 90 grader som limmades under formen och skruvades fast i ribbans 
baksida. Själva plexiglasskivan som skulle fånga in insekter, stabiliserades i formens botten 
med silikon. Måtten på skivan var 190 x 160 mm. Den sattes diagonalt, från hörn till hörn. För 
att denna skiva inte skulle röra sig alltför mycket i sidled, skruvades en hållare av samma typ 
av ribba som tidigare fast i bakre ribban. Den vinklades också diagonalt och sågades upp 
längdled där skivan fördes in i skåran. Genom den och plexiglasskivan borrades ett hål där en 
bult med tillhörande mutter fördes igenom och en låsning skapades.  
 
Till denna studie krävdes 18 stycken fällor, sex till varje kategori. Alla fällor fick sin speciella 
identitet, nämligen kategorins bokstav och ett nummer. Den vätska som användes till fällorna 
var en blandning av glykol och diskmedel. Ungefär två dl glykol med några stänk diskmedel. 
Den första för att döda och konservera insekterna, den senare för att reducera ytspänningen 
Tanken var från början att sätta fällorna på en höjd av 160 cm, men efter en rekommendation 
av arrendatorn till marken, som hade nötboskap gåendes där, sattes de på en höjd av 225 cm 
(Figur 2). Tiden som dessa fällor satt uppe var tre veckor, med start den 4 augusti 2007. Vid 
insamlandet tömdes fällorna och innehållet av djur sparades i separata burkar som var märkta 
med fällans namn.  
 

 
Figur 1. Egenkonstruerad fälla. 

 
Figur 2. Fälla monterad på träd.. 



Efter tömning och bortsilande av material, hälldes på nytt glykol och diskmedel i fällorna och 
de sattes upp på exakt samma ställe. Tanken var från början att tömma dessa fällor en gång i 
veckan, men väderleksförhållanden under denna tid gjorda att en tömning skedde mer 
frekvent. Denna period hade mer nederbörd än normalt. Efter avslutande insamling 
artbestämdes alla insamlade individer med stereolupp med förstoringen 45 ggr. Fällornas 
innehåll analyserades var för sig och noterades. Bestämningen av arter skedde med hjälp av 
fyra böcker; Landin (1970 och 1971), Lindroth (1993) och Douwes et al (1998). 
Bestämningsarbetet inriktades på de två mest intressanta ordningarna Coleoptera (skalbaggar) 
och Hymenoptera (steklar), där vissa arter inom de två ordningarna har tall som substrat. 
Inom ordningen Hymenoptera var två familjer av störst intresse, nämligen Pompilidae 
(vägsteklar) och Sphecidae (grävsteklar). Övrigt insamlat material bestämdes endast till 
ordning. För att se om det existerade en statistiskt signifikant skillnad i funna exemplar av de 
olika ordningarna mellan de tre olika habitaten gjordes statistiska tester. Först analyserades 
alla 17 ordningarna med Kruskal-Wallis test för att upptäcka om det existerade en generell 
statistisk skillnad. För ordningar där en generell signifikant skillnad mellan habitaten kunde 
uppmätas användes Mann Whitney U-test, för en parvis jämförelse av habitaten (Fowler et al. 
2000). 
 
 
RESULTAT  
 
Insamlade grupper 

Den totala summan av insamlade individer var 1728 stycken, varav 467 stycken på 
avverkningsmogna tallar (m= 21,2. s.e.= 8,23), 718 på gamla tallar (m= 33,2, s.e.= 8,1), och 
543 stycken på döda tallar (m= 19, s.e.= 7,43). Totalt infångades individer ur 14 ordningar: 
spindlar (Araneae), hoppstjärtar (Collembola), tvestjärtar (Dermaptera), hopprätvingar 
(Orthoptera), kackerlackor (Blattodea), skinnbaggar (Heteroptera), växtsugare (Homoptera), 
nätvingar (Neuroptera), skalbaggar (Coleoptera), steklar (Hymenoptera), tvåvingar (Diptera), 
fjärilar (Lepidoptera), dubbelfotingar (Diplopoda) och enkelfotingar (Chilopoda), samt 
klassen gråsuggor (Isopoda). Den största ordningen var Diptera med 753 fångade exemplar, 
dvs. 44 % av den totala summan. En annan stor grupp var klassen Isopoda med 114 infångade 
exemplar, 25 % av totala mängden. De minsta var Blattodea och Neuroptera med bara två 
individer vardera, var och en representerande ca en promille av det totala antalet. Ordningen 
Collembola uppvisade en annorlunda sammansättning med 15 st., samtliga i kategorin äldre 
levande tall. Den ordning som visade den jämnaste fördelningen var Araneae med följande 
resultat; avverkningsmogen tall 14, äldre levande tall 20 och död tall 15 Vid en 
sammanställning i procent går det att jämföra hur stor del av en ordnings totala del - i de tre 
olika biotoperna – som utgjordes i respektive biotop. I kategorin avverkningsmogen tall fanns 
tre dominerande ordningar; Heteroptera 78 %, Orthoptera 67 % och Hymenoptera 45 %. Sju 
grupper visade högst värden i kategorin äldre levande tall; Collembola 100 %, Dermaptera 75 
%, Coleoptera 59 %, Araneae 41 %, Diptera 38 %, Diplopoda 50 % och Isopoda 45 %. Endast 
en ordning, Lepidoptera med 55 % var störst i äldre levande tallmiljö. 
 
En statistiskt signifikant skillnad mellan de tre miljöerna noterades för Coleoptera (K = 8.25, 
p<0.05, Kruskal-Wallis test) och Isopoda (K =7.61, p<0,05, Kruskal-Wallis test). En parvis 
jämförelse med Mann-Whitney U-test gjordes därefter. Här konstaterades att hos Coleoptera 
fanns en signifikant skillnad mellan avverkningsmogen tall och äldre levande tall (U = 0.5, 
p<0.05). För Isopoda fanns en signifikant skillnad mellan kategorierna äldre levande tall och 
död tall (U = 6, p<0.05). För övriga grupper var antalet fynd alltför litet, eller variationerna 
för stora mellan fällor inom samma kategori, för att ge statistiskt signifikant underlag. 
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Figur 3. Genomsnittligt antal insamlade individer (± s.e.) av olika ordningar. Notera skillnader i skala på Y-
axeln. 
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Coleoptera 

Alla funna arter av skalbaggar (Coleoptera) redovisas i Tabell 1. Det totala antalet individer 
var 28, 128 samt 63 i avverkningsmogen, gammal respektive död tall. På grund av bristen av 
tillgänglig litteratur och tid exkluderades en artbestämning för Scoliytdae. Totala antalet arter 
var 25, fördelade på 12 familjer och 23 släkten (familjen Scolitydae exkluderad). Samma 
familj var dock den största i individantal, 178 st.; 82 % av alla insamlade skalbaggar. Arternas 
spridning i antal inom denna ordning var 5, 12 och 14 mellan de olika kategorierna 
(Scolitydae borträknat).  
 
 

 a= avverkningsmogen, b=gammal c=död    

Coleoptera  A B C 

Carabidae Dromius linearis    1  

Staphylinidae Aleocharine  ufam. 1   

 Mycetoporus splendidus   2 

 Obestämd 1  1 

Bupresticidae Melanophila cyanea    1 3 

Elateridae Corymbites impressus    1  

 Melanotus rufipes     1  

Cleridae Thanasimus rufipes    2 1 

Cryptophagidae Cryptophagus sp    3 2 

Salpingidae Salpingus castaneus      1 

Tenebrionidae Diaperis boleti     1 2 

 Crypticus quisquilus     1 

Cerambycidae Arhopalus rusticus     1 1 

 Hylotrupes bajulus     1 

 Monachamus sutor     1 

 Pogonycherus decoratus    2  

 Pogoncherus fasciculatus    1  

Chrysomelidae Cryptocephalus pini     1 

 Chaetocnema hortensis    1  

Curculionidae Bracyderes incanus   1   

 Bracyderes meganus    1  

 Otirryncus scaber   2   

 Phyllobius sp.    1 

 Pissodes piniphilus  1   

 Sitona lineatus     1 

Scolitydae  22 112 44 
     
summa  28 128 63 
     
arter, exkl. Scolitydae 5 12 14 
    

 
Tabell 1. Här redovisas skalbaggar i antal och släkttillhörighet som infångades i Hall-Hangvars reservat. 
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Av den för denna studie intressanta familjen långhorningar (Cerambycidae), fångades sju 
exemplar från fem släkten. Bland dessa fanns ett exemplar av husbock (Hylotrupes bajulus). 
Andra familjer var praktbaggar (Bupresticidae), med fyra exemplar av Melanophila cyanea, 
och knäppare (Elateridae) med två exemplar. Andra fynd värda att nämna var fem exemplar 
av den svårbestämda fuktbaggen Cryptophagus sp. (Cryptophagidae), en Dromius linearis 
(Carabidae), tre st. Diaperis boleti (Tenebrionidae) och ett exemplar av Sitona lineatus 
(Curcullionidae). Det totala antalet funna vivlar (Curcullionidae) var sju, fördelade på fem 
släkten.  Av arten Thanasimus rufipes (Cleridae) fångades tre exemplar. Två obestämda 
individer av kortvingar (Staphylinidae) hittades. 
 
Totalt fångades i avverkningsmogen miljö två kortvingar (Staphylinidae), fyra vivlar 
(Curculionidae) och 22 barkborrar (Scolitydae). I kategorin äldre levande tall gick att finna en 
jordlöpare (Carabidae), en praktbagge (Bupresticidae) och två knäppare (Elateridae) vilken 
endast fanns i denna kategori. Inom samma kategori fanns dessutom två brokbaggar 
(Cleridae), tre fuktbaggar (Cryptophagidae), en svartbagge (Tenebrionidae), fyra 
långhorningar (Cerambycidae), en bladbagge (Chrysomelidae), endast en vivel 
(Curculionidae) och slutligen imponerande 112 barkborrar (Scolitydae). Hos den slutliga 
kategorin, död tall, fanns tre kortvingar (Staphylinidae), tre praktbaggar (Bupresticidae), en 
brokbagge (Cleridae), två fuktbaggar (Cryptophagidae), en trädbasbagge (Salpingidae), tre 
svartbaggar (Tenebronidae), tre långhorningar (Cerambycidae), en bladbagge 
(Chrysomelidae), tre vivlar (Curculionidae) och 44 barkborrar (Scolitydae). Endast två 
familjer är representerade i samtliga miljöer och ingen av de funna arterna är rödlistad.    
 
 
Hymenoptera 

Den andra för studien viktiga ordningen var steklarna (Hymenoptera) (Tabell 2), som 
återfanns i 15 familjer, varav två (Sphecidae och Pompilidae) bidrog med sex respektive fyra 
släkten. Övriga familjer bestämdes inte till släkte. Inom Sphecidae insamlades 41 individer, 
varav 27 individer av underfamiljen Larinae (13 stycken i äldre levande tall och 14 stycken i 
död tall) och av Pompilidae insamlades 4 st. Det totala antalet insamlade steklar var 174. 
Gaddsteklar var den största gruppen med 70 % av den totala summan. I kategorin 
avverkningsmogen tall insamlades 79 individer, hos äldre levande tall fanns 43 individer och 
hos död tall 52 st. Största familjen var myror (Formicidae) med 69 st. (40 % av det totala 
antalet individer). De minsta familjerna, med bara ett exemplar representerade, var Cephidae, 
Aulacidae, Drynidae och Vespidae. Klumpvis fördelade individer gick att finna hos 
underfamiljen Telenominae (fam. Scelionidae Chalcididae) 16 st., fem st. hos familjen 
Eumenidae och fyra ur Braconidae, alla tre på avverkningsmogna tallar. Fem familjer fanns 
representerade i samtliga miljöer: Ichneumonidae, Formicidae, Pompilidae, Tiphiidae och 
Apidae. 
 
Här följer en sammanfattning av de tre olika kategorierna och familjerna med början med 
avverkningsmogen tall. Här fångades en halmstekel (Cephidae), en vedlarvstekel (Aulacidae), 
16 stycken ur en underfamilj av äggmärkarsteklar (Scelionidae, u. fam.Telenominae), fyra 
bracksteklar (Braconidae), tre brokparasitsteklar (Ichneumonidae), en stritsäckstekel 
(Drynidae), en guldstekel (Chrysididae), 42 myror (Formicidae), fem solitära getingar 
(Eumenidae), en geting (Vespidae), två vägsteklar (Pompilidae), en myrstekel (Tiphiidae) och 
ett bi (Apidae). De infångade steklarna i kategorin äldre levande tall var: en bredlårstekel 
(Chalcididae), sju brokparasitsteklar (Ichneumonidae). 13 myror (Formicidae), en vägstekel 
(Pompilidae), en myrstekel (Tiphiidae), ett bi (Apidae), fyra rovsteklar (Spechidae), 13 
exemplar av Larinae och två okända individer. I kategorin död tall fanns: fyra bredlårsteklar 
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(Chalcididae), två brokparasitsteklar (Ichneumonidae), fyra guldsteklar (Chrysididae), 14 
myror (Formicidae), en vägstekel (Pompilidae), två myrsteklar (Tiphiidae), ett bi (Apidae), tio 
rovsteklar (Sphecidae) och 14 exemplar av Larinae.        
 
 

 
A=avverkningsmogen, B=gammal, 
C=död  

Hymenoptera  A B C 
Cephidae  1   
Aulacidae  1   
u.fam Telenominae  16   
Chalcididae        1     4 
Ichneumonidae  3 7     2 
Braconidae        4  
Drynidae  1   
Chrysididae  1      4 
Pompilidae Calieurgus 1   
 Calicurnus   1  
 Auplopus   1 
 Dipogon 1   
Tiphiidae  1 1 2 
Vespidae  1   
Formicidae  42 13 14 
Sphecidae Dolichurus  2 4 
 Ectemnius   1 
 Pemphredominae   3 
 Pemphredon  1 2 
 Passalocus  1  
Eumenidae  5   
Larinae   13 14 
Apidae  1 1 1 
?   2  

     

 summa 79 43 52 

 släkten 14 11 12 
 

Tabell  2. Stekelfynd gjorda i Hall-Hangvar reservatet,med familj och släkttillhörighet  
 

 
 
DISKUSSION 
 
Jag vill med denna studie visa värdet av att bevara äldre tallar med en ålder av över hundra år, 
bevisligen med en mångfald och specialisering av arter inom Arthropoda. Helst ännu äldre 
träd, för i biologisk mening är tallar ”gamla” när de når en ålder av 250 år. Att även 
artmångfalden skulle vara större hos äldre levande tall framför avverkningsmogen tall. Detta 
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skulle bevisas med statistiska tester. Detta kunde visas inom ordningen Coleoptera där en 
statistisk signifikant skillnad i antal insamlade individer kunde uppmätas mellan tall i 
avverkningsmogen och äldre levande tall. Coleoptera var även en av två nyckelindikatorer 
vad det gäller ordningar. De är ofta knutna till en speciell miljö på grund av sitt behov av 
särskilt substrat, och i denna studie gällde det kopplingen till tall. Den andra ordningen av vikt 
var Hymenoptera. Dessa två skulle visa på ett samband mellan miljö och individer, kanske 
även mellan ordningar. Det skulle då bevisa att miljön var viktig. Det vill säga, att äldre 
levande tallar var betydelsefulla, en väsentlig del av denna studie. Som nämndes ovan kunde 
en bevisning framställas hos skalbaggar (Coleoptera). I den andra viktiga ordningen, 
Hymenoptera, var K-värdet i Kruskal-Wallis testet allt för lågt (K= 1.56, p>0.05) så här kunde 
inget säkert bevisas. Då hade alla individer ur familjen Formicidae ändå räknats bort. Fynden 
av Formicidae var med stor majoritet svärmande flygmyror. 
 

Visserligen är Coleoptera och Hymenoptera viktiga som ordningar, men för att få ett riktigt 
svar på mina frågor var jag tvungen att gå ner på art- eller släktesnivå. Många av dessa arter 
och släkten är starkt knutna till en viss miljö, i denna studie olika miljöer av tall. Tall i olika 
skeden av nedbrytning, men även omkringliggande miljö är väsentligt för dessa arter.  
 

En statistiskt signifikant skillnad uppmättes även hos gråsuggor (klass Isopoda) mellan äldre 
levande tall och död tall (U = 1, p<0, 05). Det totala antalet gjorda fynd hos äldre levande tall 
översteg det hos avverkningsmogen tall, 199 mot 127 för äldre levande tall. Dessa djur är 
beroende av fuktig miljö, och om man ser till den miljö som äldre levande tall växer i - 
olikåldrig skog med större solbelysta gläntor - kan resultatet ses som en aningen förvånande. 
Yngre tallskog har ofta en något högre luftfuktighet, mycket tack vare tätare trädkronor som 
förhindrar instrålning och stoppar en avdunstning, Här skapas då en mer homogen miljö. 
Fångsten hos död tall överraskar mest. Här var den sammanlagda mängden 114 individer. 
Detta är döda tallar med låg fuktighet. Dessa träd står dessutom ofta på en solexponerad plats. 
Kanske kan väderleksförhållanden under perioden ge svar. Stor nederbörd under denna tid 
gav hög fuktighet och i kombination med dessa nattaktiva individer kan det ge ett svar. Under 
de då rådande väderleksförhållanden, i augusti 2007, kan resultatet möjligen ses som en ren 
tillfällighet. Frågan är också om denna djurgrupp har någon relevans i denna studie.  
 
När materialet räknades visade det sig att avverkningsmogen tall inte låg långt efter död tall i 
andel insamlade individer, 467 mot 543 hos död tall. Det totala antalet hos äldre levande tall 
var 718. Artbestämning skedde hos endast två ordningar, Hymenoptera och Coleoptera. Här 
stötte jag ibland på problem. Familjen Scolitydae i ordningen Coleoptera var undantaget från 
detta moment. Hos ordningen Hymenoptera var det betydligt svårare att säga hur många arter 
det rörde sig om, vilket problematiserade möjligheten att få fram ett exakt resultat. Men för att 
återgå till Coleoptera så är det här dock lättare att knyta skalbaggsfamij till en viss biotop, 
eftersom sådan information finns tillgänglig. En annan ordning som skulle vara spännande att 
redovisa är Diptera (tvåvingar). Måhända kan det även här finnas samband mellan 
familjer/arter och miljö?  
 

Coleoptera 

Specialisering syntes hos familjerna Curculionidae (egentliga vivlar) och Scolytidae 
(barkborrar). Val av avverkningsmogen tall framgick hos Curculionidae, där fyra exemplar 
återfanns, mot en i ”äldre levande” och två hos ”död”. Egentligen mycket blygsamma siffror, 
men jag nämner dem här ändå. Av Scolytidae återfanns 112 individer i kategorin äldre 
levande tall, mot 22 och 44 i yngre respektive död tall. Vad gäller arter inom ordningen 
Coleoptera är detta svårare att räkna, då arter inom familjen Scolitydae är svåra att bestämma. 
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Resultatet efter bestämning av arter blev sålunda; i ”äldre levande” och ”död” miljö 12 
respektive 14 arter (Scolitydae undantaget), men endast fem arter återfanns hos 
avverkningsmogen tall. Som fastslaget är dessa siffror oklara, på grund av osäkerhet vid 
artbestämning. I en undersökning från Finland (Martikainen et al. 1999) syns samma 
fördelning av arter mellan olika miljöer. Tyvärr fanns ingen tid eller kunskap att artbestämma 
de insamlade individerna av familjen Scolitydae, så uppgifter om de var primära (lever på 
levande barrträd) eller sekundära (på dött material) saknas. Exemplar ur familjen 
Cerambycidae fanns endast att finna hos gammal och död tall, miljöer som inte vanligen finns 
i en modernt brukad tallskog. Arter ur denna familj kan ses som nyckelarter, eftersom de ofta 
är ekologiskt betydelsefulla för andra djur. Här kunde jag knyta arter till rätt miljö. Det fanns 
dock endast sju exemplar funna i sin rätta levnadsmiljö. Pogonycherus sp av tre exemplar 
fanns i äldre levande tall, vilket är dess levnadsmijlö. Det fångades även en husbock som 
finns regionalt i tallskog på Gotlands nordvästra del. En värmeälskande art, trots att vädret 
denna period inte bjöd på någon egentlig värme. Tre exemplar av Melanophila. cyanea 
(praktbaggar) som är knuten till äldre och död tall, fanns också inom de två kategorierna. 
Även hos knäppare (två arter i äldre levande tall) som lever av långhorningars 
(Cerambycidae) larver, går det att se en koppling till miljö. Tre exemplar av Thanacimus 
rufipes ur familjen myrbaggar (Cleridae) återfanns hos gammal och död tall. Dessa skalbaggar 
lever av larver av barkborrar och långhorningar.  
 

Bland fynden fanns exemplar som visar att det ibland råder en oklarhet om insekters beteende. 
Här kan nämnas tenebrioniden Diaperis boleti, vars levnadsmijlö är björktickor. Märkligt nog 
återfanns här tre stycken, en i gammal och två i död tall.  En möjlig förklaring kan vara att de 
har förts med vinden till detta område. Frågan som då följer är, hur långt kan i så fall 
skalbaggar föras? Ett beteende hos skalbaggar i allmänhet, eller hos D. boleti i synnerhet? I en 
av fällorna gjordes fynd av Dromius linearis, familjen jordlöpare, som trivs bäst i kusttrakter 
och då i sandigt gräs. En miljö som inte är så vanlig i det område inom Hall-Hangvar 
reservatet där studien gjordes. Enligt Lindroth (1993) går den dock även att finna under bark 
på tall. Detta var den enda infångade carabiden. Kan höjden på fällorna avgöra? Andra 
märkliga fynd var av Curculionidae. Två fynd hos denna familj förvirrar. Det första var 
Phyllobius sp., som kallas lövvivlar. Det andra fyndet var en Sitona lineatus (ärtvivel), som 
lever på klöverväxter (Lindroth 1993). Båda hittades i död tall.  
 

Två intressanta iakttagelser hos Coleoptera var att vid stigande placering, i antalshierarkin 
dubbleras mängden individer för varje kategori vad det gäller den totala summan, 
(avverkningsmogen tall 28, död tall 63 och 129 hos äldre levande tall). Den andra är att endast 
två familjer (Curculionidae och Scolitydae) finns representerad i samtliga kategorier av tall. 
Något som däremot var syntes oftare hos Hymenoptera.  
 
Hymenoptera 

Steklar är svåra att artbestämma, så därför finns det också en brist på detaljinformation om 
specialisering hos arter i bestämningslitteraturen. Inom de två familjerna Pompilidae och 
Spechidae, finns det samband mellan släkte och levnadsmiljö. Det är dock tyvärr svårt att få 
fram exakta fakta om släktena ur dessa två mest betydelsefulla familjer hur de i detalj är 
knutna till sina byten. Vad som istället kan vara en vägledning till hur viktiga familjerna är, 
skulle vara val av reproduktionsplats. I familjen Sphecidae bygger många släkten sina bon i 
murket trä eller i ihåliga kvistar. Ofta använder gaddsteklar gångar och kläckhål redan gjorda 
av skalbaggslarver, då främst av familjen Cerambycidae (Ehnström 2007). Här skulle det 
kunna finnas en ekologisk koppling mellan de två ordningarna Hymenoptera och Coleoptera. 
Inga fynd av Sphecidae gjordes i avverkningsmogen tall (ej heller av Cerambycidae), men 
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däremot i både äldre levande och död tall. Det sammanlagda individantalet var här 14, 
fördelade på fem släkten. Som jämförelse kan nämnas att 11 exemplar av skalbaggar ur 
familjerna Cerambycidae och Buprestidae fanns i de två miljöerna gammal och död tall. 
Dessa är kopplade till gammal och/eller död tall, där larverna gör gångar. Detta kan indikera 
en betydelse för val av miljö för fortplantning (och jakt) för de två stekelfamiljerna Sphecidae 
och Pompilidae. Av underfamiljen Larinae (Spechidae) fanns fynd i båda kategorierna 
gammal och död tall i stort antal (13 resp. 14 individer), men inga i området med 
avverkningsmogen tall. Det saknas dock mer information om denna underfamilj avseende hur 
den förhåller sig till levnadsmijlön. Hos familjen Pompilidae fanns endast två exemplar i 
gammal och död tall, vilket knappast kan knyta familjen till någon särskild levnadsmiljö.   
 

Vissa arter ur familjerna Ichneumonidae och Braconidae parasiterar på larver av 
Cerambycidae (Ehnström, Holmer, 2007), där 12 exemplar av Ichneumonidae hittades i 
samtliga kategorier och 4 st. Braconidae återfanns hos äldre levande tall. Den första nämnda 
familjen med fördelningen 2, 7 och 3 mellan kategorierna. Tyvärr fanns det alltså ingen 
koppling mellan Cerambycidae och Braconidae i kategorierna gammal och död tall. Tråkigt 
nog fann jag inga utförliga uppgifter om biologin hos denna familj. 16 exemplar av 
Telenominae (fam. Chalcididae) fångades i kategorin avverkningsmogen tall. Denna 
underfamilj parasiterar på ägg av insekter ur olika ordningar.  
 
Sammanfattande slutsatser 

Resultaten visar en tydlig skillnad i kvantitet av insamlade insekter mellan tallbiotoperna, men 
det är inte det viktigaste. Det som indikerar hur betydelsefull biotopen är av arternas val av 
reproduktionsplats och/eller byte. Inom ordningen Coleoptera finns utförligt dokumenterade 
uppgifter på biologin hos de arter som infångats (Lindroth 1993). Det är inte bara bytet som är 
av betydelse här, utan mestadels val och skapande av reproduktionsplats. Substratet som väljs 
av individer för fortplantning lämnar gångar och kläckhål för andra arter att skapa sin bomiljö, 
vilket är av signifikans (Ehnström 2007). Om det går att knyta arter till biotop visar detta på 
betydelsen av denna. Vi måste hålla i minnet att dessa arter i hög grad är specialiserade. Det 
är inte en slump som avgör deras val av miljö och byte. Inte en slump att de infångade 
insekterna befann sig i just dessa fällor med tillhörande miljö. Få insekter anses vara 
generalister i fråga om miljö och byte. Detta för med sig att om miljön ändras eller försvinner, 
så får arterna hårdare livsvillkor eller slås ut helt.  
 

Det är ibland svårt att dra slutsatser av denna studie eftersom underlaget inom vissa ordningar 
är knapert, samt att tiden då fällorna satt uppe endast var tre veckor. Under denna tid i augusti 
var det mer nederbörd än normalt (SMHI 2007), vilket säkert inverkade på resultatet. Mulet 
väder gjorde vissa dagar också något svalare. All nederbörd gjorde även att det uppstod en 
betydande risk att fällorna svämmat över eller möjligen kan ha skadat materialet. Många av 
arterna inom Coleoptera lockas fram av soligt och varmt väder. Möjligen initierar det även 
förpuppning. Detta har i alla fall sannolikt påverkat det slutliga resultatet.  
 
Detta är dock ett mycket intressant område inom ekologin som behandlar tall, och som på 
Gotland ännu inte är studerat fullt ut. Det finns ett genomgående mönster i min studie som 
talar för äldre levande tall. För många ordningar var antalet insamlade individer större i äldre 
levande tall än motsvarande i de andra två kategorierna, med reservation för det blygsamma 
individantalet. För 9 av de 14 ordningarna och en klass, visade äldre levande tall antingen fler 
i antal - eller lika med - satt i jämförelse med de andra två kategorierna. Om det här fanns en 
skillnad mellan miljöerna kunde det, på grund av det till storleken lilla materialet, inte 
säkerställas statistisk så detta är bara observationer och inga säkra bevis.  
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Underlaget för att kunna dra egentliga slutsatser ur denna studie är för klent enligt min 
mening. Trots att det finns en antydan i några sammanhang. Hos Coleoptera finns det en 
fördel för äldre levande tall. Både i spridning av arter och i mängd, i jämförelse med 
produktionsskog. När det gäller sammantaget ordningar, har äldre levande tall en övervikt. 
Det diskuteras ofta om hur viktig död tall är för insekter, men i denna studie framgår i 
jämförelse mellan de tre olika biotoperna en favör för gamla tallar. Det finns även en 
indikation som gäller koppling mellan Cerambycidae/Buprestidae och Sphecidae. I litteratur 
framgår det ofta att steklar ur familjen Sphecidae använder sig av uttjänta gångar och kläckhål 
för sin egen bomiljö (Ehnström 2007). Gamla träd har ibland enstaka döda grenar vilka 
attraherar arter ur de två nämnda skalbaggsfamiljerna. I de övriga ordningarna går det inte att 
visa på någon spridning i arter mellan de tre olika miljöerna. Det fanns ingen tid att 
artbestämma dessa. Att åldersbestämma tallar var svårt vilket kan ses som en felkälla i denna 
studie. Höjden på fällornas läge hade säkerligen också en påverkan på resultatet. 
 

Med den skogspolitik som råder kanske vi får hålla till godo med en uppdelning av naturen, 
där krav på avkastning ska möta miljömål. Å ena sidan en produktionsskog som minimerar 
biologisk mångfald och endast har ekonomiskt syfte. Å andra sidan naturskogen med reservat 
och liknande, där arter i största möjlighet bevaras. Frågan är då om naturen ser sig villig att 
delas upp på detta sätt och att arter lätt går att omplaceras till dessa naturskogar, så kallade 
mänskligt skapade ”naturliga djurparker”. Ofta råder en balans i sådana skogar som gammal 
och död tall representerar, där skadeinsekterna hålls nere. Här finns en mångfald av olika 
typer av miljöer, samt också flera öppna ytor som tillåter instrålning av sol. Jag vill med detta 
arbete visa att gamla tallar bör fredas för att upprätta den förut nämnda balansen, en mer 
heterogen skog, vilket även överensstämmer med delmål 2 under det gotländska miljömålet 
Levande skogar (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006).   
 

På färd genom norra Gotland ser man till stor del den typ av naturskog som jag efterlyser. En 
värdefull miljö med viktiga biotoper där träden står luftigt. Bruksskogar brukar som regel 
uppvisa en mer tät skog. Ett intryck är då att dessa skogar bestående av äldre tallar inte är i 
någon direkt fara. Men min intention var från början att få ett större inslag av gamla träd i 
bruksskogar. På Gotland finns enstaka tallar med ålder upp emot 200 år. Jag skulle vilja se en 
ökning av dessa träd i framtiden. Kanske kan då denna studie belysa vikten av bevarade av 
denna typ av tallar. Det är min förhoppning. 
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SUMMARY 
 
The importance of old pine trees for the biodiversity on Gotland 
 
Introduction 

The forests of pine trees, which are common on Gotland, are mostly highly influenced by a 
forestry based upon an economical issue. These forests are cultivated to bring as much income 
as possible to the owner. This is, of course, true. In many cases the owner has a business 
which is dependent on this income. All the trees in this kind of forests are planted at the same 
time, cared for and cut down at the age of 80 to 100 years. This agroforestry creates an 
enviroment without much diversity. These forests are homogenized, a cultivated landscape 
like a field of wheat. Species of animals and plants, which are dependent on selected types of 
enviroment, that are to be found in a natural type of forest, are being left to small patches 
where they are left to survive in smaller quantities. They have become refugees in their own 
environment. Those animals and plants have difficulties to survive because of the small areas 
they have been reduced to. In natural ecosystems, different kinds of species from all 
kingdoms live together and create an ecology necessery for their survival. This also creates 
heterogenous and dynamic forests. In a longer perspective it also makes it possible for us to 
survive, both physically and culturally.   
 

The Swedish parliament have in “Quality goals for the enviroment” said that “forests with  a 
high degree in difference of age (and with a high varity of species) should be uphold” and that 
“the area of old forests should increase with at least 5 %”. Also in several rural districts 
around Sweden, many inventories have been made with the purpose to find out how valuable 
the local forests are. In many occasions the necessity to preserve old forests has been pointed 
out. Many rare species have been found, showing that these habitats are valuable and worth 
saving. It is also important to meet the recommendations stated by the Swedish government 
about biodivesity. On Gotland the county administrative board made an inventory in 2005 in 
selected places of the characteristic pine wood forests, to see which kinds of  beetles the 
nature kept. The purpose behind that inventory was to increase the knowledge about the  
entomology of Gotland. That report was a basic part when this study was prepared.  
 
The main purpose of my study was to see how valuable older living pine trees are for the 
biodiversity. Dead trees are often considered to be most valuable to protect, but hopefully this 
study could show that old but living trees are worth protection, and to possibly see to that 
occasional older trees could be protected in forests. 
  
The specific questions were as follows:  
• What are the differences in faunal compositon between these three biotopes of pine? 
• Which species are represented? 
• Is there proof enough to show that these enviroments of pine have relevance for the 

families/species I found? 
 
Materials and methods 

The area chosen for this purpose was the Hall-Hangvar Nature Reserve, close to the North-
west coast of Gotland. Here categories of pine tree were selected:  
 

A. Young managed trees: trees with an age of 80-100 years. The same height with 
crowns of trees, which more or less were shadowing the ground. Some stumps, no 
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bushes of common juniper. Ground covered by grass, occasionally with small plants of 
fern.  
B. Old living trees:  more sprawled trees, few with some dead branches. Growing in 
more or less open sunny sites. Soil somewhat meager with bushes of common juniper 
and mosses.   
C. Dead trees:  Solitairy trees in sunny places with little to almost none nutritient soil. 
logs of pine, stumps of common juniper and visible limestone rock. 

       
To show the importance of  keeping older trees a comparision was made between younger, 
old living and.dead pine trees This was done by collecting and analysing insects from these 
enviroments. The work focused on which species that were found and how they were tied to 
the habitats in concern. Traps were made to catch insects. They were household cans  made of 
aluminium. Custom made brackets were made out of wood. A strenghtness was necessery and 
was crafted out of steel to make a sturdy trap, able to be applied on a tree stem and strong 
enough to sit outdoors for three weeks. Across the trap, a piece of plexiglass was mounted to 
stop the flying insects and make them fall down into it. The traps were filled with glycol and a 
dash of detergent liquid. The purpose of the glycol was both to kill and to preserve the insects. 
All and all, eighteen traps were made and mounted upon selected trees in the Hall-Hangvar 
Reserve. The length of the sampling period was three weeks, starting on the 4th of August, 
2007. When this period was over, the collected material from each trap was analyzed 
separately and identified down to species level.  
 
Results 

Altogether, 1728 individuals were caught, of which 467 were caught in younger pines, 718 
were caught in old pines and 543 were caught in dead pines. A total of fourteen orders and 
one higher class were represented in the material caught. The two taxons with the largest 
content of individuals were the order of Diptera and the class of Isopoda.. The orders of 
greater interest for this study were Hymenoptera and Coleoptera. Of all orders and classes, 
seven groups were dominant in old pine environment. Concerning the quantity, and the 
number of taxa, there was an advantage for old living pine tree over the other two categories.  
 

The two orders which were most important for this study were Hymenoptera and Coleoptera. 
It can be possible to pick certain families from these two orders to show how the biotope and 
insect in question are connected.  Of Coleoptra, five species of Cerambycidae and one species 
of Buprestidae were found on old living or dead pine trees. The larvae of these two families, 
which live on wood, leave ducts when the imago reaches the surface after hatching. These 
ducts are later used by other kinds of insects, such as certain wasps, especially of the families 
Sphecidae and Pompeliidae, which use them for reproduction.. In the old living pine category, 
19 individuals of the Sphecidae family were caught, and in dead pines 25 specimens. Also 
some of the beetles found, Cleridae and Elateridae, are said to be predators on larvae of 
Cerambycidae 
 

In order to analyze the number of specimens found in the three pine categories, the Kruskal-
Wallis test was chosen. If  a statistically significant difference was found, the next step was to 
use the Mann-Whitney U-test. With this, a comparision was made to state between which two 
categories a significant difference existed. Of all the taxa found, only three showed a 
statistically significant difference in numbers between the categories. One of those, 
Lepidoptera, was discarded because of no finds in the dead pine tree category. When analyzed 
with Kruskal-Wallis test, this order showed a difference. In the other two, Coleoptera (K = 
8.25,,p<0,05) and Isopoda (K = 7.61, p<0,05), a statistical significance was found with the U-
test.  
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Discussion. 

It is not clearly stated in this study the importance of keeping forests  of older pine trees, 
though some observations indicate it. The results showed an advantage towards the old living 
tree category. In Coleoptera, 58 % of the caught specimens were found in the old living pine 
tree environment. This evironment also held 42 % of the total sum of 1728 caught insects. In 
Coleoptera and Isopoda, a statistically significant difference was found between the young 
and old categories, and in the latter also between the old and dead pine tree categories. Only 
two orders (Coleoptera and Hymenoptera) were analysed down to genus level, and Coleoptera 
down to species level. It was also important to see which genera of wasps that could be found 
in the different pine cateogries, as this could connect the insects with their demands of 
substrate and special kinds of environment.               
 

To see how and exactly where species of Hymenoptera live and breed was difficult. Not often 
was there to be found information about their biology. For example which prey they chose 
and types of nesting. To be sure in this study, it had been neecessary to go down to species 
level, which was considered too difficult. A stop was made at genus level. Many genera 
within the families Sphecidae and Pompilidae use ducts from wood eating beetle larvae for 
their reproduction, so this study could show (at genus level) where to find certain families of 
Hymenoptera. Because of lower importance for the purpose of this study, the family 
Formicidae (ants) was excluded from the analysis.  
 

It is very important to keep in mind that all of these animals, which are mostly specialists and 
keen in choosing their enviroment, are very dependent on their microhabitat. If there wasn’t 
any progression in keeping these enviroments, these insects could be in a situation were they 
might become endangerd or even extinct. 
 

 
 
 
 
 


