Hålträdsklokryparen lever
i ihåliga träd. De håller till
på ytan av mulmen inuti
stamhåligheterna, där de
livnär sig på kvalster och
hoppstjärtar. De saknar
flygvingar och liftar därför
med vedlevande myggor för
att ta sig till ett nytt träd.

LIFE BRIDGING THE GAP
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Ekoxen är Europas
största skalbagge.
Arten utvecklas under
jord där larven i upp
till fem år gnager på
döda rötter och stubbar
och markliggande
stockar av lövträd och
då framför allt av ek.
Den gynnas av ett
varmt lokalklimat och
uppträder ofta i betade
ekhagmarker. Ekoxen
ses oftast kring
midsommartid.
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Läderbaggen förekommer endast i
områden med mycket gamla, ihåliga
ädellövträd och visar genom sin
förekomst att miljön är mycket värdefull
och att artrikedomen av andra
vedlevande skalbaggar är hög. Trots
att de har vingar har studier visat att
de bara flyger korta sträckor och att
de flesta individer stannar i det träd
de kläckts i under hela sin livstid.
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Den större ekbockens larver
utvecklas i levande gamla
solexponerade ekar med tjock
bark. Den sista återstående
lokalen med större ekbock i
hela Norden är Halltorps hage
på Öland. På fastlandet dog
den större ekbocken ut för cirka
50 år sedan. I projektet ska
större ekbock återetableras på
två lokaler på fastlandet.

I projektet ska vi under 2016-2022 arbeta med att
restaurera 30 värdefulla ekområden. Projektet
drivs av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och
Östergötland samt Linköpings kommun.
Läs mer på: lifebridgingthegap.se

i sydöstra Sverige

Följ oss på Facebook
1. Ljusfors
2. Ribbingsholm
3. Borg
4. Runstorp
5. Norsholm
6. Tinnerö eklandskap
7. Vidingsjö
8. Ullstämma
9. Stafsäter
10. Västerby
11. Hästenäs
12. Åtvidsnäs
13. Viggeby
14. Böda prästgård
15. Horns kungsgård
16. Åsebo
17. Getebro
18. Allgunnen
19. Borga hage
20. Strandskogen
21. Halltorp
22. Björnö
23. Johannishus åsar
24. Kummeln
25. Knösö
26. Haglö
27. Tromtö-Almö
28. Gö bokskog
29. Sonekulla
30. Valje

Produktion BrizaNatur, Katarina Månsson, 2018.

Ett ekprojekt
Ekmiljöer med gamla, grova ekar är mycket viktiga.
De tillhör de mest artrika i svensk natur. Fler än 1000
arter är beroende av eken för sin överlevnad. Mellan
2016–2022 pågår ett projekt för att förbättra statusen
i 30 värdefulla ekområden i sydöstra Sverige.

Innehållet på denna sida
ansvarar projektet LIFE
BTG för. Det återspeglar
inte nödvändigtvis
Europeiska kommissionens
uppfattning.
Producerad med
ekonomiskt stöd från
Europeiska unionens
finansiella instrument Life.

Vad ska göras och varför

4 Mulmholkar

5 Veteranisering

Många ekmiljöer hotas idag av igenväxning. Detta
gör att ekarna mår dåligt och därmed även arterna
som lever i och kring dem. Ett annat problem är
bristen på träd i olika åldrar, brist på ihåliga träd
och långa avstånd mellan gamla träd. För att
hjälpa eken och dess arter kommer olika åtgärder
genomföras i de utvalda områdena.

Den mest artrika miljön i gamla ekar är håligheterna
i stammarna och framför allt i den kompost inne
i stammen som kallas mulm. Där det är brist på
hålträd kommer vi hjälpa många av hålträdsarterna
genom att sätta ut så kallade mulmholkar. De ser
ut som stora fågelholkar och är fyllda med ekspån
och eklöv för att efterlikna ihåliga ekar med
mulm i. Holkarna ska konstrueras så att fåglar eller
fladdermöss kan bo i översta delen av holken.
Över 400 mulmholkar ska sättas upp.

Veteranisering är en naturvårdsmetod där unga träd
tillfogas skador med hjälp av motorsåg. Syftet är att
skapa och efterlikna strukturer
och mikromiljöer som
normalt bildas hos mycket
äldre träd. Drygt 1200
träd ska veteraniseras.

1 Restaurering

Veteranisering

När betesdjuren försvinner så växer betesmarkerna
igen. Miljön blir skuggig och missgynnar ek som är
beroende av solljus. I projektet ska vi restaurera
1400 hektar trädklädda marker och återinföra
betesdjur på flertalet av dessa.

2 Plantering
I projektet kommer vi att plantera ekar och
andra ädellövträd samt blommande och
bärande småträd och buskar. På så vis
ökar arealen ekmiljöer medan avstånden
mellan värdefulla ekmiljöer minskar.
Planteringarna kommer att underlätta för
många arter att sprida sig till nya områden.

3 Ekoxekomposter
För att gynna ekoxe och andra
vedlevande insekter kommer vi att
anlägga 185 ekoxekomposter. Stockar
av ek och andra lövträd kommer att
grävas ner en bit i solbelysta, varma
lägen. Honan kan
sedan lägga
sina ägg på de
multnande
stockarna.
Huvuddelen
av stockarna
kommer från
gallringar som
genomförs i
Ekoxekompost
projektet.
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Mulmholk

