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Bakgrund
Under 2012 har Kronobergs Länsstyrelse beslutat fortsätta arbetet
med miljöövervakning av de biologiskt mest värdefulla bokskogsmiljöerna i länet. Detta sker genom att följa utvecklingen av trädlevande mossor och lavar som har en stor andel av sina förekomster på just bok. Urvalet av arter följer Nitare 2005 (Nitare, J
(red) 2005. Signalarter – Indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens förlag 2000). Metoden som följs finns beskriven i miljöövervakningens undersökningstyp för övervakning av epifytiska
lavar och mossor i bokskog, (version 1:0 2011-11-28) Naturvårdsverket.
Metoden innebär att samtliga ädellövträd inom utvalda provytor mäts in, mäts till omkrets, bedöms till trädtyp (detaljer i
metodiken) och därefter inventeras på utvalda arter. Arterna
noteras med förekomst - icke förekomst på varje träd. Tanken är
att utvecklingen på dessa provytor ska följas genom regelbundna
omdrev.
Denna rapport anger en sammanfattning av inventeringsresultatet tillsammans med administrativa data och uppgifter gällande
det inventerade objektets huvudkaraktär och lämplighet för fortsatt övervakning. GIS-skikt med inventeringsdata är levererat
digitalt till Länsstyrelsen i Kronoberg.

Resultat
Områden
Vid inventeringen har 12 huvudobjekt inventerats. Inom dessa
finns mellan 1 och 3 provytor som inventerats. Arealerna låg på
mellan ca 0,2 ha och 3,0 ha. Inventeringsytorna har justerats efter
de korrekta bokskogsförekomsterna i fyra objekt (se tabell 1).
Eftersom detta är en första inventering, så kan inga trender eller
analyser om arternas populationsutveckling göras, utan för detta
krävs omdrev. I den del av inventeringen som omfattas av den
här rapporten har ungefär 2 450 träd inventerats.
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Tabell 1: Inventerade områden med arealer.
Objektsnamn
Areal (ha)
Barkhult*
1,3
Brotorpabäck
2,9
Helgö
3,0
Håknaböke
2,0
Hållsdammen
2,2
Knihult*
1,1
Kölaboda*
0,2
Moeboda
1,5
Musteryd
1,0
Nöttja bokskog
2,8
Prästnabben*
1,6
Stighult
1,0
*) Objekt vars yttergräns justerades.

Arter
De arter som inventerats systematiskt följer inventeringsmetodikens basnivå. Utöver detta så har några rödlistade arter till
noterats, då de påträffats på de inventerade trädstammarna. Flertalet av dessa är inte tillräckligt systematiskt eftersökta för att
kunna ligga till grund för uppföljning eller övervakning, men
arterna violettgrå porlav Pertusaria multipuncta, kortskaftad
parasitspik Sphinctrina turbinata, sydlig blekspik Sclerophora
amabilis och savlundlav Bacidia incompta har noterats på samtliga
träd där de påträffats och bedöms inte ha missats, i vart fall inte i
högre grad än basnivåns arter. Dessa kan med andra ord också
väljas att följas vid kommande omdrev.
Tabell 2: Systematiskt eftersökta arter med antal träd där arterna är
påträffade.
Namn

Art

Antal (träd n=2450)

Glansfläck
Rosa lundlav
Lönnlav
Gulnål
Kornig nållav
Almlav
Bokkantlav
Traslav
Lunglav
Barkkornlav
Liten ädellav
Stor knopplav
Bårdlav
Mussellav
Stiftklotterlav
Korallblylav
Grynig filtlav

Arthonia spadicea
Bacidia rosella
Bacidia rubella
Chaenotheca brachypoda
Chaenotheca chlorella
Gyalecta ulmi
Lecanora glabrata
Leptogium lichenoides s lat
Lobaria pulmonaria
Lopadium disciforme
Megalaria laureri
Mycobilimbia pilularis
Nephroma parile
Normandina pulchella
Opegrapha vermicellifera
Parmeliella triptophylla
Peltigera collina

20
11
26
7
2
1
160
5
53
270
1
5
1
2
5
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Bokvårtlav
Liten blekspik
Havstulpanlav

Pyrenula nitida
Sclerophora peronella
Thelotrema lepadinum

315
2
187

Fällmossa
Guldlockmossa
Platt fjädermossa
Grov fjädermossa
Bokfjädermossa
Trädporella

Antitrichia curtipendula
Homalothecium sericeum
Neckera complanata
Neckera crispa
Neckera pumila
Porella platyphylla

228
104
223
128
18

Extra arter
Savlundlav
Violettgrå porlav
Sydlig blekspik
Kortskaftad parasitspik

Bacidia incompta
Pertusaria multipuncta
Sclerophora amabilis
Sphinctrina turbinata

1
1
3
12

Bild 1 och 2: Kortskaftad parasitspik Sphinctrina turbinata och sydlig blekspik Sclerophora amabilis, två av de arter utöver basurvalet
som kan följas vid kommande omdrev.

Områdesredovisning
Nedan redovisas de olika delområdena med en kort beskrivning
och kommentarer som kan vara av intresse för kommande
omdrev.
Barkhult
Området utgörs av ett övergivet odlingslandskap med några små
bokskogskullar och bokrika bryn. Ytan är nu justerad så att gammal öppen åker är borttagen. I området påträffades inga förekomster av de eftersökta arterna.
Annat: bokvaxskivling (NT)
Kommentar: Omdrev görs förslagsvis med längre intervall.
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Brotorpabäck
Tre delytor som ingår i en större bokskog. Skogen är artrik med
många av de eftersökta arterna. Trots detta så är det ganska långt
mellan varje enskild förekomst. Sydlig blekspik Sclerophora
amabilis påträffades på två träd i den mellersta ytan. Intressant är
också en mycket rik förekomst av kornbandmossa Metzgeria
fruticulosa.
Kommentar: Området är lämpligt att fortsätta följa intensivt. Det
södra delområdet är skadat av stormar men har tillräckligt många
träd kvar för att vara intressant att följa vidare.
Helgö
Två delytor som ingår i en större bokskog. Bokskogen avviker
från alla övriga objekt genom att här finns riktigt storvuxna träd.
Särskilt i den centrala delen gör detta att antalet träd per ytenhet
blir lågt, men många små träd (nästa generation) ligger strax
under måttet för inventering och vid omdrevet kommer sannolikt
antalet små träd som ska inventeras vara väsentligt mycket högre.
Området är artrikt på eftersökta arter.
Kommentar: Området är lämpligt att följa intensivt.
Håknaböke
Området består av en delyta med blandskog där boken utgör ca
50 % av virkesförrådet. Den södra tredjedelen är kraftigt skadad
av storm, men det är främst gran som fallit.
Kommentar: En skötselinsats där ung gran huggs bort känns
viktig. I nuläget håller granen på att ta över i den artrika centrala
och norra delen. Området är lämpligt att följa med hög intensitet,
då det är artrikt.
Hållsdammen
Området utgörs av ekdominerad lövskog, där bokinslaget uppskattas till ca 35 % av virkesförrådet. Längs vägen står några
gamla bokar. Där har också ett par bokar nyligen dött. Artrikedomen i området är främst knuten till ek och antalet gamla bokar
är lågt.
Kommentar: Området kan följas med långt intervall, då bokarna
idag knappt hyser några av de eftersökta epifyterna. Äldre uppgift om lunglav och almlav i närområdet finns, men de hittades
inte vid denna inventering.

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN – 2013-08-14

Epifyter i bokskog 2012 – Sid. 7

Knihult

Bild 3: Knihults grövsta bok som nyligen blåst av. Lågan hyser
koralltaggsvamp Hericium coralloides.
Inventeringsytan justerad till att bara innehålla delar med bokinslag. Från början innehöll den även nyligen igenvuxen åker, väg
och annan lövskog. Epifytfloran i området hör inte till den artrikaste, men här fanns intressanta svampar som koralltaggsvamp
(NT), rödfotad nagelskivling (NT) och taggsvampen Hydnum
umbilicatum.
Kommentar: Området bör följas med långa intervaller då de flesta
av de eftersökta arterna saknades på bok.
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Kölaboda

Bild 4: Liten, men naggande god! Bokskogen vid Kölaboda var
ganska snabbinventerad trots stor artrikedom.
Området utgörs av ett lågt antal bokar och lite granvispor ute på
ett hygge, eventuellt en stormfälla. Trots få träd mycket rik lavflora med bland annat ädellav Megalaria grossa. Ytan justerades till
att omfatta delen med bokar.
Kommentar: Området är lämpligt att följa med hög intensitet.
Moeboda
Området utgörs av nästan ren bokskog rik på hålträd. Trots detta
är det bara några få träd i ett hörn som var rika på epifyter, vilket
känns märkligt. På en bok påträffades blek örnlav Ochrolechia
pallescens som är mycket sällsynt i södra Sverige (men vanligare
norrut).
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Bild 5: Blek örnlav Ochrolechia pallescens förekommer på en av
områdets gamla bokar.
Kommentar: Området blir mycket intressant att följa. När kommer arterna att börja sprida sig inom objektet?
Musteryd
Området utgörs av nästan ren bokskog belägen i en västsluttning.
Gran börjar tränga in i delar men problemet är inte akut ännu.
Området är mycket artrikt och tillhör det absoluta toppskiktet
bland lavlokaler trots sin litenhet. Den ovanliga kornbandmossan
växer rikligt i objektet.

Bild 6: Kornbandmossa Metzgeria fruticulosa finns i riklig mängd
här.
Kommentar: Området bör följas intensivt.
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Nöttja bokskog
Inventeringsobjektet utgörs av två väl åtskilda delar. Det västra
består av bokskog på f.d. kulturmarker och åldern är generellt
inte så hög. Det östra ligger i en sluttning och består av mycket
gammal bokskog. I denna del är epifytfloran rik med rödlistade
arter på en mycket hög andel av träden. Den delen är ett toppobjekt.
Kommentar: Området, åtminstone det östra, bör följas intensivt.
Prästnabben
Området ligger i en strandzon ut mot Bolmen. Gränserna justerades så att inventeringsobjektet nu omfattar bokskogen. Längs
stranden norrut finns fler gamla bokar utanför objektet. Objektet
hyser en relativt rik epifytflora utan att tillhöra det riktiga toppskiktet. Boknopping är en sällsynt svamp som påträffades i
objektet. Äldre uppgift finns om lunglav men den återfanns inte i
objektet vid denna inventering.
Kommentar: Området bör följas intensivt.
Stighult
Området utgörs av bokskog blandat med främst ek. Här finns en
del gamla träd som bär spår av hamling (bokar). Enstaka bokvårtlav finns, men generellt är objektet inte särskilt artrikt på epifytsidan.
Kommentar: Området kan följas med lägre intensitet.
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