Ekar som behöver vård
Bostad åt många

En känslig jätte

Gamla ekar är våra artrikaste träd. I bara
gruppen skalbaggar finns ca 500 arter som
kan leva i ekarna. Särskilt värdefulla är ekar
med håligheter och med ytor av död ved.

De gamla hagmarksekarna är känsliga för igenväxning - de behöver
utrymme. Många flerhundraåriga ekar har skadats av igenväxning.
Grenarna dör efter hand och till slut kan hela trädet dö.

I hålrum lever och utvecklas mängder av
olika skalbaggsarter, blomflugor och andra
småkryp. Här är också bostäder åt fåglar
och fladdermöss. I den döda veden lever
olika svampar, skalbaggar, fjärilar och
steklar. Även nedfallna grenar är mycket
värdefulla. På trädstammarnas skrovliga
bark växer många olika lavar och mossor.
På trädkronans löv lever fjärilslarver och i
trädrötterna kan ekoxens larver utvecklas.
Ett träd är som ett helt ekosystem!

Många av de insekter som bor inuti träden är dessutom behov av
värme och solexponering för att kunna utvecklas. På grund av brist
på lämpliga bostäder har många arter blivit mycket sällsynta och är
hotade.
Som tumregel brukar man säga att avståndet mellan hagmarksekens
krona och omgivande trädkronor behöver vara minst 6 m. Dessutom
bör den grova ekens stam också vara solbelyst.
Kraftigt igenvuxna ekar bör röjas i flera etapper med några års mellanrum så att träden inte skadas av den snabba förändringen.
Tänk på att man även behöver röja runt yngre vidkroniga ekar som
blir efterträdare när de gamla hagmarksekarna en gång dör.

Värdefulla miljöer !

Svavelticka

Död ved och tickor
Stamhåligheter

Nedfallna grenar
Solbelyst skrovelbark

Exempel på sällsynta arter som
finns i och på Marks ekar:
Oxtungesvamp
Rutskinn
Saffransticka
Läderbagge
Ekoxe
Ädelguldbagge
Gammelekslav
Skuggorangelav
Mindre hackspett
Göktyta

Eken i ett sammanhang!
När man röjer kan man tänka på några saker som gynnar både djurlivet i eken och markernas mångfald extra mycket.
Många vedlevande skalbaggar behöver exempelvis lämpliga hålträd och områden med blommande buskar eller örter
på nära avstånd. Genom att skapa ett varierat landskap med gamla solexponerade träd och död ved omväxlande med
blommande träd och buskar, blommande ängar, vindskyddande dungar, våtmarker och områden med bar jord skapar
man bra förutsättningar för ett myllrande och samtidigt vackert landskap. Här trivs inte bara ekens invånare utan
även en mängd andra arter av fjärilar, bin, humlor och fåglar.
Även klena hålträd är
mycket värdefulla!

Bostäder

Död ved i alla former som högstubbar, lågor eller
nedfallna grenar är värdefulla. Här lever vedlevande insekter, svampar, lavar och fåglar.

Dödskalleblomfluga

Gräsgrön
guldbagge

Blommor
Skogsklöver

Smalbi

Låt rikblommande
ängsmarker och
vägrenar få blomma!
Genom sen slåtter
eller sent betespåsläpp på vissa områden gynnas insekter
och därmed fåglar,
fladdermöss, groddjur. Blommorna
behövs för de skalbaggar och blomflugor som kläcks från
ekarnas håligheter.

Vårsidenbi

Fyrbandad blombock

Solbelysta sandiga marker och jordblottor används
som bostäder åt bin och andra steklar.

Kläckhål i död ved från skalbaggar och steklar används i
sin tur som bostad åt olika biarter som pollinerar växterna.

Vill du veta mer kan du läsa rapporten om vedinsekter i fem ekbestånd i Marks kommun 2007 som beställs från miljökontoret i Mark. Har du mer frågor om skötsel av ekar, hör av dig till miljökontoret, Ingela Danielsson tel. 0320-217279
e-post ingela.danielsson@mark.se eller Ronny Fihn, Skogsstyrelsen tel. 0325-79736. För information om eventuell ersättning vid röjning runt ekar kontakta Skogsstyrelsen.
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Blommande träd och
buskar är mycket
viktiga för en mängd
insekter, bl a många av
de vedlevande
insekter som
kläcks och
kommer fram
från veden
under sommaren.
Exempel på
viktiga buskar
och träd är
hägg, hagtorn, nypon, hallon,
apel, lind, lönn m.fl.
Särskilt viktigt
är sälg och vide
eftersom det ger
föda tidigt på
våren då det är
ont om andra
blommor.

