
Mångfaldsträd. 
Mångfald i det moderna landskapet är något som ligger mig varmt om hjärtat. Här kan vi vanliga gräsrötter göra en 
hel del, särskilt om vi har en liten trädgård eller jordplätt att förfoga över. Många bäckar små, kan bli förändringar 
som gör skillnad. Ofta bevaras även plånbokens innehåll, en bieffekt som inte är att förakta. 

Vikten av en blommande trädgård känner vi entomologer till. Även att blomningen behöver vara kontinuerlig över 
hela säsongen, från tidig vår till sen höst, med sorter som producerar nektar och pollen. När högsommaren kommer 
och försommarens blomsterhav gjort sitt, gäller det att vi blomsterälskare fortsätter hålla ut. I somras fick biodlare 
här på Mälaröarna börja stödmata sina bin med sockerlösning redan i augusti, de svalt! Det säger sig själv, tycker 
jag, att även de vilda bina, fjärilarna och andra blomförtärare då har det krävt. Även fågelholkar och bihotell är 
trevliga inslag i trädgården. Som bihotell behöver man inte köpa de här små f'aniga dyra sakerna som säljs på olika 
stormarknader, det går lika bra att gå lös med borrmaskinen. 

Det finns många tips för att hjälpa mångfalden i det lilla, men jag tänker berätta specifikt om mina träd. Riktigt 
gamla träd är sällsynta idag, men viktiga livsmiljöer för många djur och växter, främst småkryp, mossor och 
lavar. Hur ska man tänka då, när trädens storlek börjar komma i konflikt med tomtens begränsade storlek? När 
de skymmer utsikten, hindrar solen, och riskerar att falla ner på husen? Mitt val har varit att spara stammar som 
högstubbar, spara liggande och stående grövre och smalare delar av stammen som konst i trädgården och att hamla. 
En del träd går utmärkt att envist hålla nere så de inte växer sig för höga, medan stammen längst ner fortfarande blir 
äldre och tjockare. Sälg, eller någon vacker trädgårdsvide, är bra exempel på träd som tål hård nerskärning. Då blir 
det dessutom gränsområden mellan dött och levande trä, vilket gynnar ytterligare arter. Om det inte funkar med att 
låta stammen stå kvar, så är varje centimeter som sparas av godo, även om det bara är en stubbe. Låt den stå kvar! 

2009 lät jag en arborist ta 
ner fyra riktigt stora gamla 
lönnar fulla med mistlar. 
Risken att de skulle gå av 
och falla på byggnader 
började bli överhängande. 
Längre in i trädgården 
hade detta redan hänt när 
en vinterstorm grep tag 
trädkronans mistelskog. 

Men jag lät inte ta bort 
hela träden, utan lät själva 
stammen vara kvar upp till 
mellan två och sex meters 
höjd. Två av lönnarna satte 
livshungrigt nya skott och 
växer frodigt vidare, fast 
nu på lägre nivå, medan 
två dog och gav mig två 
grå murknande högstubbar Bild I. Hopklippt bild av exempel på min "trädgårdskonst", tillsammans med en noshomsoxe som 
som myllrar av spännande kläckts ur en av stubbarna. 

liv. Hackspettar har gjort 
håligheter där småfåglar 
häckar. Svampar och tickor av många olika arter växer ut och i vissa av dem kryllar skalbaggar, tvåvingar, steklar 
och annat knytt i mindre modeller, samt en och annan småfjäril. Exakt vilka som bor i mina gamla träd vet jag inte, 
men det är spännande att titta på mängden av utgångshål, som varierar i storlek från 0.5 till 5 mm, både i själva 
träet och i svamparna. 
I somras fick vi besök av en taggbock, en stor hona som landade på gräsmattan intill ett av de döda träden och 
började lägga ägg i marken. En vacker harkrank kom och borrade ner bakänden i en fläck med mulm som den fann 
på en nedliggande stock. 
Två rödlistade arter som jag vet om, har använt mina träd. Triplax rufipes och Prionus coriarius (taggbock). Båda 
NT vilket väl betyder att de inte är så ovanliga men f'ar allt svårare att finna lämpligt bosubstrat. Även solitärbina 
börjar nu leta sig till det ökande antalet utgångshål, tillsammans med sina predatorer. Där har jag ännu en rödlistad 
art, svävflugan Anthrax trifasciatum NT, silverfläckad sorgfluga. 
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krank.en Dictenidia bimaculatus lägger ägg i en murken stam av lönn. Ja, taskigt läge, vad mer finns att säga? Annat än att spindeln är en krabbspindel och 
baggarna är flugbaggen Rhagonycha /11/va. 


