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Ekstrakt

BioFokus har på oppdrag for
Miljøvernavdelingen hos
Fylkesmannen i Oslo og
Akershus kartlagt trelevende
insekter på 9 utvalgte hule
eiker. Eikene stod plassert
på følgende lokaliteter:
Tveiter i Asker (2 stk.),
Bjerke og Tanum i Bærum,
Blindern i Oslo, Ekbo Ø og
Munkerud i Nesodden,
Bålerud i Oppegård og
Danmark i Frogn. De
undersøkte eikene med
tilhørende registrert
mangfold, presenteres som
faktaark vedlagt i notatet.
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Bakgrunn
BioFokus har på oppdrag for Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og
Akershus kartlagt rødlistede og andre interessante insektarter tilknyttet noen
utvalgte hule eiker i 2012. Kun eiker som står i kulturlandskapet og som
oppfyller kriteriene for utvalgt naturtype hule eiker (Direktoratet for
Naturforvaltning 2012), var aktuelle kandidater. Det var et ønske om å
undersøke både vernede eiker (kulturminner og eiker stående innenfor ulike
typer verneområder) og eiker som ikke er omfattet av noe vern. Eikene skulle
være plassert i minst tre ulike kommuner innenfor Oslo og Akershus og ha en
antatt høy verdi for det biologiske mangfoldet. Eikene ble valgt ut av BioFokus i
sammarbeid med Fylkesmannen.
Insekter er den dominerende artsgruppen knyttet til den utvalgte naturtypen
hule eiker, og innehar også samlet sett flere registrerte rødlistearter enn hva
som er påvist totalt av alle andre organismegrupper (Kålås m.fl. 2010, SverdrupThygeson m.fl. 2011). Særlig er det mange rødlistede billearter som er helt eller
delvis knyttet til eik, og nesten alle disse artene er vedlevende eller knyttet til
hulheter (Direktoratet for naturforvaltning 2012). Blant de mange artene knyttet
til bladverk eller nøtter er det kun noen få rødlistede billearter. Også blant
tovinger og veps finnes det en rekke arter knyttet til eik, men her er ofte
kunnskapen om både artenes økologi og systematikk mangelfull. I sammarbeid
med Fylkesmannen har vi derfor plukket ut enkelte familier av veps og tovinger
som skulle artsbestemmes på dette prosjektet, mens alle antatt interessante
trelevende biller skulle artsbestemmes. Sommerfugler og nebbmunner er to
artsrike insektgrupper med flere eiketilknyttede arter. De aller fleste artene er
fytofage - ikke trelevende - og sommerfugler og nebbmunner ble derfor ikke
prioritert registrert/innsamlet på prosjektet, men enkelte arter ble likevel
artsbestemt. I tillegg ble enkeltarter innenfor andre artsgrupper artsbestemt.
Tabell 1: Eiker undersøkt i 2012. *= Lokaliteten omfatter flere undersøkte eiker.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kommune
Asker
Asker
Bærum
Bærum
Oslo
Nesodden
Nesodden
Oppegård
Frogn

Lokalitet
Tveiter – død eik
Tveiter – levende eik
Bjerke
Tanum
Nils Tollers vei 10*
Ekbo Ø
Munkerud
Bålerud
Danmark

32
32
32
32
32
32
32
32
32

V
V
V
V
V
V
V
V
V

UTM
579112 6636696
579104 6636697
581989 6640035
582701 6641072
59647 664566
594859 6630834
591821 6624070
598133 6628125
596915 6618720

Kartleggingen i 2012
Ni grove, hule eiker ble valgt ut for en nærmere undersøkelse av
insektmangfoldet. Eikene var lokalisert som følger (fig. 1): 1 og 2: Tveiter ved
Semsvann i Asker, 3: Bjerke på Tanum i Bærum, 4: Tanum kirke i Bærum, 5:

Nils Tollers vei 10 på Blindern i Oslo, 6: Ekbo Ø på Nesodden, 7: Munkerud på
Nesodden, 8: Bålerud i Oppegård og 9: Danmark i Frogn. Det ble plassert tre
vindusfeller på hver utvalgte eik, samt at hvis treet var hult, og hulheten tillot
det, ble det plassert en fallfelle inne i hulheten. I noen av hulhetene ble
tilgjengelig muld siktet for å påvise arter knyttet til mulden. Bruk av gule fat og
manuell innsamling/observasjon av insekter ble også foretatt på og rundt eikene.
På lokalitet 5 ble det hengt opp fire vindusfeller på fire forskjellige eiker stående
innenfor et 50x30 m stort areal i en hage. I tillegg ble det gravd ned tre fallfeller,
hvorav én sto inne i en hul eik, de andre to ved basis av eikene.

Figur 1: De undersøkte eikenes geografiske plassering. Se tekst for detaljer.

Resultatene fra kartleggingen i 2012 presenteres som faktaark for hver av de
kartlagte eikene. Faktaarkene inkluderer en beskrivelse av treet, dets antatte
biologiske verdi og hvilke interessante arter som ble registrert på og rundt
eiketrærne. For lokalitet 5 er hagen med alle eiketrærne beskrevet i ett faktaark.
Ettersom det forventes at kartleggingen fortsetter i årene fremover, vil det i
denne omgang ikke gis noen nærmere omtale av enkeltarter utover det som
presenteres i faktaarkene. Det gis ingen oppsummering eller en dypere diskusjon
omkring årets resultater. En slik oppsummerende del vil først presenteres når
datamengden er større og resultatene enklere å tolke i både en lokal og regional

sammenheng. Faktaarkene er vedlagt i rapporten (se vedlegg) og er også
tilgjengelig på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Figur 2: Vindusfeller på Tanumeika (venstre) og på død eik på Tveiter (høyre). Foto: Stefan
Olberg.

Resultater
Hovefokuset i dette prosjektet var å fremskaffe data på insektarter knyttet til eik
generelt, og rødlistearter eller andre interessante arter spesielt. Undersøkelsene
bidrar til å øke kunnskapen om det viktige og ofte vanskelig påviselige
mangfoldet som er knyttet til godt utviklede elementer av den utvalgte
naturtypen hule eiker. Økt kunnskap om disse artene er nødvendig for vår
forståelse av deres utbredelse og økologi, og vil også spille en rolle i forhold til
verdisetting av naturtypen i regionen i fremtiden. De største forekomstene av
naturtypen hule eiker forekommer i kystnære områder av Aust-Agder, Telemark,
vestre del av Vestfold og sørvestre del av Østfold (Sverdrup-Thygeson m.fl.
2011). Enkelte fine forekomster finnes også i tilliggende fylker, deriblant
Akershus og Oslo. Ettersom naturtypen er svært uvanlig og spredt
forekommende nord for Akershus, utgjør spesielt søndre deler av Akershus en
nordgrense for en mer eller mindre sammenhengende forekomst av naturtypen
på Østlandet.

Tabell 2: Rødlistearter (RL) og arter nye for Oslo og Akershus (Ny O/A) og Norge (Ny N) påvist i
2012.
Artsgruppe

Art

Bladveps
Borebiller
Buskdansefluer
Fuktbiller
Fuktbiller
Glansbiller
Gnagbiller
Graveveps
Graveveps
Hårbiller
Hårmygg
Kjukeborere
Kortvinger
Kortvinger
Kortvinger
Kortvinger
Kortvinger
Kortvinger
Kortvinger
Kortvinger
Mosskorpioner
Mycelbiller
Pukkelfluer
Råtevedbiller
Skarabider
Skyggebiller
Smalbiller
Smellere
Snutebiller
Soppmygg
Trefluer
Tusenbein
Øyebiller

Metallus albipes
Cacotemnus thomsoni
Tachydromia arrogans
Cryptophagus confusus
Cryptophagus quercinus
Cryptarcha undata
Grynocharis oblonga
Crossoserus congener
Ectemnius cephalotes
Prionocyphon serricornis
Dilophus humeralis
Cis fagi
Alveonota gracilenta
Cephennium thoracicum
Haploglossa gentilis
Haploglossa marginalis
Medon fusculus
Phloeopora nitidiventris
Quedius brevicornis
Scydmaenus hellwigii
Dinocheirus panzeri
Nemadus colonoides
Chaetopleurophora spinosissima
Microrhagus lepidus
Protaetia marmorata
Mycetochara humeralis
Rhizophagus perforatus
Ampedus hjorti
Polydrusus flavipes
Bolitophila maculipennis
Xylophagus matsumurae
Melogona voigtii
Aderus populneus

Norsk navn

eikegnagbille

reirskorpion

løvråtevedbille
eikegullbasse

Eik nr.
4
8
9
3
9
8
8
9
4,
2
2
4,
8
5
8
2
5
1
5
3,
1
1,
9
4,
3
2,
5
8
6
2
1
5
2

RL

Ny
O/A

Ny
N
X

NT
?

7

EN
VU
NT
VU
VU
NT
NT

X

X

X
7

NT
VU

X
X

4, 9
3, 8

NT
NT
DD
VU
NT
NT
NT
NT

X
X

X
9
4

NT
VU
VU
NT
VU
DD
VU

X
X
X

NT

Pr. februar 2013 er det bestemt opp 440 forskjellige leddyrarter på prosjektet,
hvorav de aller fleste er insekter. Av rødlistearter ble det registrert 22 forskjellige
billearter, to veps, en tovinge, samt en mosskorpion (tabell 2). Blant materialet
er det foreløpig registrert syv arter som tidligere ikke er kjent fra Norge, samt 6
rødlistearter ikke tidligere påvist i Oslo og Akershus (tabell 2). Kun seks av
rødlisteartene ble påvist på mer enn én lokalitet. Spesielle arter som ble påvist i
undersøkelsen er omtalt i faktaarkene. I faktaarkene gis det også en oversikt
over alle eiketilknyttede arter som ble registrert på eller rundt de undersøkte
eikene.
Det presiseres at den foretatte kartleggingen ikke gir en fullstendig oversikt over
eiketilknyttede insektarter på hver av de undersøkte eikene. En slik fullstendig
kartlegging av mangfoldet er i praksis ikke mulig. Det kan derfor forventes at det
på undersøkelsestidspunktet fantes ytterligere eiketilknyttede arter – også
rødlistearter – på lokalitetene, men at disse ikke ble fanget opp med de anvendte
innsamlingsmetodene. Mangfoldet knyttet til en eik vil også endre seg over tid.

Dette betyr at en utvidet undersøkelse på de samme trærne, gjort over flere år
og med ulike innsamlingsmetoder, ville sannsynligvis gitt et noe bedre bilde av
det faktiske mangfoldet knyttet til de undersøkte trærne. Vi anser likevel at de
foretatte undersøkelsene er gode nok til å kunne si noe generelt om trærnes
verdi for trelevende insekter.

Referanser
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Vedlegg 1
Nedenfor presenteres faktaarkene som beskriver de kartlagte eikene.
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Tveiter ‐ død eikk
Lokalitett: Øst for Tveeiter gård ve
ed Semsvannn i Asker kom
mmune. Kartrreferanse: 322 V 579112 663696.
6
Treet ståår innenfor naturtypen
n
«Hagemark – eikehage» (BN0004772
(
5) av nasjonaal verdi (A‐ve
erdi) og
innenforr Semsvanneet landskapsvvernområde (VV0000186
61).
Feltarbeeid: Lokaliteten ble oppsø
økt 5. juni, 100. juli, 1. auggust, 29. august og 1. okttober 2012 av
a Stefan
Olberg o
og 7. juli av Øivind
Ø
Gamm
melmo, beggee BioFokus. Tre
T vindusfeller ble henggt opp ved fø
ørste
besøk ogg tatt ned veed siste besøk. Ved en annledning var en
e vindusfelle falt ned, m
men denne ble
b hengt
opp igjen
n. På grunn av
a beitedyr og
o vanskelig tilgang til hu
ulhetene ved
d basis, ble deet ikke satt ut
u
fallfellerr eller gule faat. Noe manu
uell innsamli ng med slaghåv rundt tre
eet ble forettatt ved to avv
ne og det ble også lett ettter insekter ppå andre eikker og på stokkker liggendee innenfor området.
besøken

Figur 1: Eiikelunden på Tvveiter med det undersøkte
u
dødde eiketreet (til venstre med fe
eller). Foto: Steffan Olberg.

Treet blee valgt ut som
m undersøke
elsesobjekt ppå grunn av treets
t
størrelse, hulhet oog at treet va
ar dødt.
Plasserin
ngen i en eikelund med flere andre g rove eiker vaar også sværrt viktig i vurdderingen. Treet står
innenforr et område som
s
i 2012 ble
b beitet av villsau og he
est.
Beskriveelse: Hagemaarken med det undersøkkte eiketreet utgjør et relativt stort arreal nordøst for
Tveiter ggård med maange gamle og
o grove eikeetrær. Eiketrrærne er kon
nsentrert til dde vestre og søndre
delene aav hagemarken, mens ressten av områådet har spre
edte eiker avv yngre årsklaasser. Eikene
e
varierer mye i størreelse, men flerre er fra fire til fem mete
er i omkrets og
o flere er huule. Enkelte styvede

Tekst ogg bilder: Stefan Olberg, Gaustadalléen 21, 03449 Oslo. E‐post: stefan@biofokus.no. Faktaarrk produsert 05
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asketrær er også rep
presentert. Det
D undersøkkte eiketreet står midt i det
d inngjerdeete beiteomrrådet
u
eiketreet (fig.. 1). Eiketree
et er dødt
rett øst ffor stallen påå Tveiter gård, og øst forr det andre undersøkte
og har en omkrets påå ca. 440 cm
m ved brysthøøyde. Stamm
men har flere små åpningger inn til hulrom inne
i stammeen, både ved
d basis og no
oe lengre oppp på stamme
en. Barkløse stammedeleer finnes, særlig på
sørsiden
n, og disse haar tydelige sp
por (huller) eetter diverse arter av inse
ekter, blant aannet eikebo
orebille
og valsehjort. Trekro
onen er redusert som følgge av at tree
et er dødt, men gjenværeende grener tyder på
at kroneen ikke var sp
pesielt vid. De fleste inse kter og sopp
p knyttet til eikeved
e
er heelt avhengig av at det
finnes ullike typer dø
ød ved på og rundt gamlee eiker. Dette
e døde treet er derfor vikktig for en go
od del
vedleven
nde arter.
Hensyn og skjøtsel: Treet må forrtsatt holdess fristilt, men
n det er ikke nødvendig å fjerne/snau
uklippe
s
Mange
M
eiketil knyttede inssektarter vil gjerne
g
ha nooe halvveis
vegetasjonen rundt stammen.
on rundt stam
mmen. Den ddøde eika må ikke felles, beskjæres eeller fjernes fra
f
igjengrodd vegetasjo
d har falt overende.
o
Needfalte grene
er og stammedeler må fåå lov til å bli liggende
lokaliteten etter at den
n
for treet med deet høye beite
eregimet i 2012. Treet haadde ikke
på bakkeen. Det var negativt
gnageskaader på stam
mmen, men jorden rundtt var nedtram
mpet og full av
a møkk vedd de siste bessøkene.
Enten må trærne gjeerdes inn elle
er så må beittetrykket red
duseres betra
aktelig.
Verdisettting: Verdien på hele ha
agemarken e r uten tvil svvært viktig (A
A‐verdi) grunnnet alle de grove
g
eikene. D
Det døde eikketreet vurde
eres også som
m svært vikttig (A‐verdi) på
p grunn av ttreets større
else,
hulhet o
og store forekkomst av død
d ved, samt nærheten till mange andre grove eikeer. At treet er
e dødt
og at få rødlistearterr ble påvist på
p treet, trekkker verdien noe ned. A‐vverdi er derfoor svak.

Figur 2: Deet undersøkte eiketreet
e
sett frra sør (venstre).. Kart som viserr eikas plasserin
ng (høyre). Fotoo: Stefan Olberg
g.

Interessante arter: Av
A rødlistede
e insektarterr ble billene Phloeopora
P
nitidiventris
n
((VU) og Nem
madus
colonoid
des (NT) påvist i vindusfeller. Førstnevvnte er i hovvedsak knytte
et til bartrærr, mens N.
colonoid
des er knyttet til hule ede
elløvtrær. Reeirskorpionen
n Dinocheirus panzeri (NTT) har også en
e

Tekst ogg bilder: Stefan Olberg, Gaustadalléen 21, 03449 Oslo. E‐post: stefan@biofokus.no. Faktaarrk produsert 05
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tilknytnin
ng til hule træ
ær, og ble påvvist i en vinduusfelle. Ett ekksemplar av trefluen Xylopphagus matsu
umurae
ble plukkket på trestam
mmen ved ett av besøken e. Denne flue
en er ikke publisert fra Noorge, men er nylig
også påvvist på en ann
nen norsk loka
alitet. Fra tid ligere er koraallkjuke (VU), oksetungesoopp (NT) og
eikegrein
nkjuke (NT) reegistrert på eik
e i området,, men det er uvisst hvilke trær de ble oobservert på. Se også
faktaarkeet på Tveiter – levende eikk.
Tabell 1: A
Arter påvist i 20
012. #=antall individer, RL=røddlistekategori (sse Kålås et al. 2010).
Gruppe

Familie

Art

#

Gruppe

Familie

Art

#

RL

Biller

Barkglansbiller

Cerylon ferrugineum

1

RL

Biller

Kortvinger

Phloeopora nitidivventris

1

VU

Biller

Blomsterbiller

Anaspis marginicolllis

2

Biller

Kortvinger

Phyllodrepa melannocephala

2

Biller

Blomsterbiller

Anaspis thoracica

4

Biller

Kortvinger

Quedius cruentus

1

Biller

Bløtvinger

Cantharis pellucida
a

2

Biller

Løvsoppbiller

Tetratoma fungoruum

1

Biller

Bløtvinger

Malthinus frontaliss

1

Biller

Maurbiller

Tillus elongatus

3

Biller

Bløtvinger

Malthodes marginatus

1

Biller

Muggbiller

Dienerella vincentii

1

Biller

Bløtvinger

Malthodes mysticu
us

2

Biller

Muggbiller

Enicmus fungicola

7

Biller

Borebiller

Dorcatoma chrysom
melina

4

Biller

Muggbiller

Enicmus rugosus

4

Biller

Borebiller

Ptinus fur

1

Biller

Muggbiller

Enicmus testaceuss

1

Biller

Borebiller

Ptinus subpillosus

3

Biller

Muggbiller

Latridius hirtus

2

Biller

Borebiller

Ptinus villiger

11

Biller

Muggbiller

Thes bergrothi

1

Biller

Børstebiller

Dasytes plumbeus

1

Biller

Mycelbiller

Agathidium confussum

1

Biller

Fjærvinger

Ptenidium nitidum

1

Biller

Mycelbiller

Agathidium nigripeenne

1

Biller

Fuktbiller

Atomaria testacea

1

Biller

Mycelbiller

Agathidium seminnulum

1

Biller

Fuktbiller

Cryptophagus denttatus

1

Biller

Mycelbiller

Nemadus colonoiddes

1

Biller

Fuktbiller

Cryptophagus mica
aceus

1

Biller

Smellere

Denticollis lineariss

1

Biller

Fuktbiller

Cryptophagus populi

3

Biller

Vedborere

Orchesia undulataa

7

Biller

Hjortebiller

Sinodendron cylind
dricum

1

Edderkoppdyr

Mosskorpioner

Chernes cimicoidess

1

Biller

Kardinalbiller

Pyrochroa coccinea
a

1

Edderkoppdyr

Mosskorpioner

Dinocheirus panzeeri

1

Biller

Kjukebiller

Dacne bipustulata

1

Nebbmunner

Bladteger

Dryophilocoris flavvoquadrimaculatus

1

Biller

Kjukeborere

Cis vestitus

2

Tovinger

Blomsterfluer

Ferdinandea cupreea

3

Biller

Kortvinger

Atheta macrocera

1

Tovinger

Blomsterfluer

Neoascia podagricca

2

Biller

Kortvinger

Euplectus karsteniii

1

Tovinger

Blomsterfluer

Sericomyia silentiss

1

Biller

Kortvinger

Euplectus nanus

1

Tovinger

Rotfluer

Psila merdaria

1

Biller

Kortvinger

Euplectus punctatu
us

2

Tovinger

Soppmygg

Brachypeza bisignaata

1

Biller

Barkglansbiller

Cerylon ferrugineum

1

Tovinger

Soppmygg

Mycetophila fungoorum

1

Biller

Kortvinger

Hapalaraea pygma
aea

1

Tovinger

Storstankelbein Dictenidia bimacullata

Biller

Kortvinger

Haploglossa villosu
ula

5

Tovinger

Sørgemygg

Phytosciara flavipees

1

Biller

Kortvinger

Leptusa ruficollis

1

Tovinger

Trefluer

Xylophagus matsuumurae

1

Biller

Kortvinger

Nudobius lentus

1

Tovinger

Vindusmygg

Sylvicola cinctus

1

Biller

Kortvinger

nis
Oxypoda brevicorn

1

Tovinger

Vindusmygg

Sylvicola fenestralilis

1

NT

NT

2
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Tveiter ‐ levende eik
Lokalitett: Øst for Tveeiter gård ve
ed Semsvannn i Asker kom
mmune. Kartrreferanse: 322 V 579104 6636697.
6
Treet ståår innenfor naturtypen
n
«Hagemark – eikehage» (BN0004772
(
5) av nasjonaal verdi (A‐ve
erdi) og
innenforr Semsvanneet landskapsvvernområde (VV0000186
61).
Feltarbeeid: Lokaliteten ble oppsø
økt 8. juni, 100. juli, 1. auggust, 29. august og 1. okttober 2012 av
a Stefan
Olberg o
og 7. juli av Øivind
Ø
Gamm
melmo, beggee BioFokus. Tre
T vindusfeller ble henggt opp ved fø
ørste
besøk, tø
ømt ved hveert besøk og tatt
t ned ved siste besøk. Ved to anledninger var en vindusfelle falt
ned, men disse ble hengt
h
opp igjen. Noe mannuell innsam
mling med slaghåv rundt ttreet ble fore
etatt ved
ett etter inseekter på de andre
a
trærne
e og på stokkker liggende innenfor
to av bessøkene og deet ble også le
områdett ved to anledninger. Pga
a. beitedyr b le det ikke saatt ut gule fa
at.

Figur 1: Eiikelunden på Tvveiter med de to
o undersøkte trrærne. Treet i midten
m
(med felller) er omtalt heer. Foto: Stefan
n Olberg.

Treet blee valgt ut som
m undersøke
elsesobjekt ppå grunn av treets
t
størrelse, begynneende hulhet og
partier m
med død ved
d. Plasseringe
en i en eikeh age, med maange andre tilsvarende
t
eeiker, var ogsså svært
viktig i vurderingen. Treet står innenfor et om
mråde som i 2012 ble beitet av villsauu og hest.
Beskriveelse: Hagemaarken med det undersøkkte eiketreet utgjør et relativt stort arreal nordøst for
Tveiter ggård med maange gamle og
o grove eikeetrær. Eiketrrærne er kon
nsentrert til dde vestre og søndre
delene aav hagemarken, mens ressten av områådet har spre
edte eiker avv yngre årsklaasser. Eikene
e
varierer mye i størreelse, men flerre er mellom
m fire og fem meter i omkkrets og fleree er hule. De
et

Tekst ogg bilder: Stefan Olberg, Gaustadalléen 21, 03449 Oslo. E‐post: stefan@biofokus.no. Faktaarrk produsert 05
5.03.2013

‐

Et fakktaark fra BioFokus

undersøkte eiketreet står midt i det inngjerddete beiteom
mrådet rett øsst for stallenn og vest for det
andre un
ndersøkte eiketreet (fig. 1). Treet harr en omkretss på ca. 460 cm
c i brysthøyyde. Treet har en
liten sprekkformet åpning ca. 2 m opp på no rdsiden av sttammen. No
oe muld er syynlig i sprekkken. Et
par andrre små hulheeter og noen små dødveddpartier finnes lengre opp på stammeen. Stammen har
noe grovv sprekkebarrk, en del mo
ose og noe laav. Trekronen
n er middels vid med forrekomst av et par
døde greener. Det liggger ingen døde grener påå bakken und
der kronen.
Hensyn og skjøtsel: Det er viktig at treet forttsatt holdes fristilt, men det er ikke nnødvendig å
fjerne/sn
nauklippe veegetasjonen rundt stamm
men. Det var klart negativvt for treet m
med det høye
e
beitepreesset i 2012. Stammen ha
adde gnages kader på barrken høsten 2012 og bakkken rundt sttammen
var nedttrampet, veggetasjonsløs og
o dekket avv sauemøkk. Enten må trærne i fremttiden gjerdes inn
eller så m
må beitetrykkket redusere
es betrakteli g. De eiketilkknyttede insektartene vi l gjerne ha noe
n
halvveis igjengrodd vegetasjon
v
rundt stamm en, ikke snau
ubeitet. Død ved må ikkee fjernes fra
lokaliteten, hverken fra trekrone
en (beskjærinnger) eller fraa bakken. De
e fleste insekkter og sopp knyttet
til eikeveed er helt avhengig av at det finnes uulike typer dø
ød ved på og
g rundt gamlee eiker. Fjern
nes den
døde ved
den fjernes også
o
et mege
et viktig leveested for man
nge sjeldne arter.
a
Verdisettting: Verdien på hele ha
agemarken e r uten tvil svvært viktig (A
A‐verdi) grunnnet alle de grove
g
eikene. V
Verdien på eiketreet
e
blir også vurderrt som sværtt viktig (A‐verrdi) grunnet treets større
else,
begynneende hulhet, noen dødve
edpartier, forrekomst av mange
m
andre
e tilsvarende eiker i nærh
heten og
funn av fflere rødlisteearter.

Figur 2: Eiiketreet med vin
ndusfeller og be
eitende sau (vennstre). Kart som
m viser eikas pla
assering (høyree). Foto: Stefan Olberg.
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Interessaante arter: Avv rødlistede insekter ble ssoppmyggen Bolitophila
maculipeennis (VU) og billeartene Mycetochara
M
VU),
humeralis (V
Haploglo
ossa marginalis (NT), Prion
nocyphon serrricornis (NT),, Aderus
populneu
us (NT) og en noe usikkertt bestemt Ptinnella aptera (NT) påvist i
vindusfeller. Soppmygggen var fra før
f kun kjent fra Vestfold i Norge, og
arten er knyttet til sopp. M. humeralis utvikles i vedmuld i hule
h eiker og
lind, men
ns P. serricorn
nis utvikles i vannansamlin
v
nger i hulhete
er på
edelløvtrrær. H. margiinalis lever ho
os Lasius‐ma ur i edelløvtrrær, mens A.
populneu
us utvikles i soppinfisert død ved av maange løvtreslag, ofte i hule
e
trær. Hårrmyggen Dilo
ophus humera
alis ble fangeet i en vindusffelle, men den
har nok ingen tilknytn
ning til hule eiker.
e
Arten e r ikke tidligerre publisert fra
Norge. Fra tidligere er korallkjuke (VU), oksetu ngesopp (NT) og
eikegrein
nkjuke (NT) reegistrert i om
mrådet, men ddet er ikke kje
ent om de er
påvist påå det undersø
økte treet. Se også faktaarrket på Tveite
er – død eik.

Referansser
Artsdatabanken 2012
2. http://artskkart.artsdatabbanken.no

Figur 33. Conopalpus testaceus
lever i hhvitråtten eikevved. Foto:
Kim Abbel.

Kålås, J.A
A, Viken, Å., Henriksen,
H
S. & Skjelseth, SS. (red.) 2010
0. Norsk rødliste for arter 2010.
Artsdatabanken, Norgge.
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Tabell 1: A
Arter påvist i 20
012. #=antall individer, RL=røddlistekategori (sse Kålås et al. 2010).
Gruppe

Faamilie

Arrt

#

Biller

Baarkglansbiller

Ceerylon ferrugineum

Biller

Bllomsterbiller

Biller

RL

Gruppe

Familie

Art

#

2

Biller

Kortvinger

Haploglossa villossula

7

An
naspis rufilabris

1

Biller

Kortvinger

Phloeopora testaccea

1

Bllomsterbiller

An
naspis thoracica

1

Biller

Kortvinger

Phyllodrepa melannocephala

8

Biller

Blløtvinger

M
Malthodes
marginatu
us

2

Biller

Løpebiller

Dromius agilis

2

Biller

Blløtvinger

M
Malthodes
pumilus

1

Biller

Maurbiller

Tillus elongatus

2

Biller

Bo
orebiller

Do
orcatoma chrysome
elina

10

Biller

Muggbiller

Cortinicara gibbossa

2

Biller

Bo
orebiller

Errnobius mollis

1

Biller

Muggbiller

Enicmus fungicolaa

11

Biller

Bo
orebiller

Heemicoelus canaliculatus

1

Biller

Muggbiller

Enicmus rugosus

6

Biller

Bo
orebiller

Pttinus fur

1

Biller

Muggbiller

Latridius porcatuss

3

Biller

Bo
orebiller

Pttinus subpillosus

10

Biller

Muggbiller

Thes bergrothi

20

Biller

Bo
orebiller

Pttinus villiger

8

Biller

Mycelbiller

Anisotoma humerralis

4

Biller

Bø
ørstebiller

Da
asytes obscurus

1

Biller

Råtevedbiller

Microrhagus pygm
maeus

1

Biller

Bø
ørstebiller

Da
asytes plumbeus

1

Biller

Råtevedbiller

Xylophilus corticallis

1

Biller

Fjærvinger

cf. Ptinella aptera

1

Biller

Skyggebiller

Mycetochara hum
meralis

1

Biller

uktbiller
Fu

Attomaria fuscata

1

Biller

Smellere

Athous haemorrhooidalis

1

Biller

Fu
uktbiller

Attomaria morio

1

Biller

Snutebille

Phyllobius maculiccornis

1

Biller

Fu
uktbiller

Crryptophagus badiuss

2

Biller

Snutebille

Trypodendron signnatum

1

Biller

Fu
uktbiller

Crryptophagus dentattus

1

Biller

Vedborere

Conopalpus testacceus

1

Biller

Fu
uktbiller

Crryptophagus denticu
ulatus

2

Biller

Vedborere

Orchesia undulataa

15

Biller

Fu
uktbiller

Crryptophagus micace
eus

2

Biller

Vedsoppbiller

Litargus connexuss

1

Biller

Fu
uktbiller

Crryptophagus populi

2

Biller

Viftevinger

m
Ptenidium pusillum

1

Biller

Gnagbiller

Th
hymalus limbatus

1

Biller

Øyebiller

Aderus populneuss

6

Biller

Håårbiller

Prrionocyphon serricornis

1

Nebbmunner

Bladteger

Dryophilocoris flavvoquadrimaculatuss

1

Biller

Kjjukeborere

En
nnearthron cornutum

1

Tovinger

Almesevjefluer

Aulacigaster leucoopeza

1

Biller

Kllannere

M
Megatoma
undata

1

Tovinger

Hårmygg

Dilophus humeralilis

1

Biller

nokkelbiller
Kn

Trrox scaber

1

Tovinger

Pukkelfluer

Diplonevra piloselllla

1

Biller

Ko
ortvinger

Am
mischa analis

1

Tovinger

Pukkelfluer

Woodiphora retrooversa

1

Biller

Ko
ortvinger

Attheta vaga

5

Tovinger

Snipefluer

Rhagio lineola

1

Biller

Ko
ortvinger

Eu
uplectus karstenii

1

Tovinger

Soppmygg

Bolitophila maculiipennis

1

Biller

Ko
ortvinger

Eu
uplectus punctatus

1

Tovinger

Vindusmygg

Sylvicola cinctus

1

Biller

Ko
ortvinger

Ha
aploglossa margina
alis

3

NT

NT

RL

VU

NT

VU

NT
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Bjerkee gård
Lokalitett: Bjerke på Tanum
T
i Bærrum kommu ne. Kartreferanse: 32 V 581989
5
66400035. Avgren
nset som
naturtyp
pe «Store gam
mle trær – eik» (BN000446301) med nasjonal
n
verd
di (A‐verdi).
Feltarbeeid: Lokaliteten ble oppsø
økt 5. juni, 233. juni, 24. ju
uli, 24. augusst og 1. okto ber 2012 av Stefan
Olberg o
og 7. juli av Øivind
Ø
Gamm
melmo, beggee BioFokus. Tre
T vindusfeller ble hengg opp ved førrste
besøk ogg tatt ned veed siste besøk. Ved to anlledninger var en vindusfe
elle falt ned,, men disse ble
b hengt
opp igjen
n. Slaghåvingg av insekterr under kroneen ble foretaatt ved de to
o første tømm
mingene.

Figur 1: Kjjempeeika på Bjjerke. Foto: Ste
efan Olberg.

Eiketreet ble valgt utt som underssøkelsesobjeekt på grunn av treets stø
ørrelse, alde r og forekom
mst av
om hulhet og partier medd død ved. Go
od skjøtsel og
o eksponerinng, samt at det
d ligger
viktige eelementer so
en grov ggren på bakkken, spilte oggså inn i vurdderingen. En positiv grun
nneier øker oogså mulighe
eten for å
tilretteleegge og beho
olde treets ve
erdi for det bbiologiske mangfoldet.
m
Beskriveelse: Lokaliteeten ligger på
å gårdstunett på Bjerke, omgitt
o
av vei, gårdstun o g hesteinnhe
egninger.
Eika ved Bjerke er ett veldig stort og staselig, solitært eike
etre som bl.a
a. er nevnt i BBærum bygd
debok fra
oth 1920). Heer er treet avvbildet og om
mtales med følgende
f
billedtekst: ”Gaammel eik pa
aa
1920 (Ko
Bjerke. SStammens om
mkreds i mandshøide 5,110 m. Grenene gaar 13 m.
m ut fra stam
mmen og kro
onen har
en omkrreds av ca. 88
8 m. Maken staar i lundeen paa veien til Ringi”. Eikketreet var ffortsatt vitaltt i 2012
og omkrretsen i brystthøyde ble målt
m til ca. 7440 cm. Kronen er lite beskkåret og forttsatt svært vid og er
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formet ssom en typisk «sparebankseik». Treett har en storr hulhet med
d en åpning ppå ca. 100x40
0 cm ved
basis på sørsiden. Deenne åpninge
en ble gjenm
murt for mange tiår siden
n. Gjenmurinng av hulhete
en har
e
på ma
angfoldet av insekter og andre
a
hultrelevende arteer. En tue me
ed rød
nok hattt en negativ effekt
skogsmaaur holder til ved den gje
enmurte hulhheten. Ca. 2,5 m opp på østsiden
ø
av sstammen er det en
større hu
ulhet etter et
e ca. 10‐15 år
å gammelt ggreinavbrekkk. Mesteparte
en av den grrove greinen,, som er
delvis hu
ul, ligger ved siden av tre
eet, mens en annen grov gren som lå under kroneen i 2008 nå er tatt
bort. Gro
ove greinavb
brekk som får bli liggendee på lokalitetten er et meget viktig su pplement fo
or det
vedleven
nde mangfoldet tilknytte
et eik. Funnett av eikegullbasse i 2012 tilsier at dett fortsatt er en del
rødmuld
d i treet, og at
a denne mulden antagellig står i forb
bindelse med den øvre huulheten. Det betyr at
også and
dre interessaante arter som lever i røddmuld kan fo
orekomme i eika.
e
Stamm en har stedvvis grov
sprekkeb
bark og er deekket av en del
d mose og noe lav, men
n ingen spesielle arter avv mose og lavv er
registrerrt på treet.
Hensyn og skjøtsel: Det er viktig at treet forttsatt holdes fristilt og at død ved ikkee fjernes fra
en eller fra baakken. Skjøtsselen av tree
et virket å væ
ære meget go
od i
lokaliteten, hverken fra trekrone
dvendig å forsøke å fjernne sementen
n i hulheten, da den negaative effekten
2012. Deet er ikke nød
antageligg er irreversiibel.
Verdivurrdering: Treeet er uten tvil av nasjonaal verdi (A‐ve
erdi) grunnett størrelsen, hulheten og
forekom
mst av grov, død
d ved og trruede arter.

Figur 2: Eiika på Bjerke med hulhet og grrov gren på bakkken etter grein
navbrekk (vensttre). Kart som vviser eikas plasssering
(høyre). Footo: Vilde Revolld Olberg.
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Påviste iinsektarter: For en total liste over eikketilknyttede
e arter
påvist i 22012, se tabeell 1. Av rødlistede insekttarter ble en
n
eikegullb
basse Protaeetia marmora
ata (VU) (fig.. 3) fanget i en
e
vindusfeelle hengende foran stam
mmehulhetenn på østsiden
n (fig. 2).
Funnet aav eikegullbaasse er det nordligste i Noorge. To funn gjort
for over hundre år siiden fra Kjørbo i Sandvikaa, er de enesste som
er kjent fra før av i Akershus.
A
Cryyptophagus cconfusus (EN
N) ble
funnet i en svovelkju
uke ved den samme hulhheten. C. conffusus er
h løvtrær, og nyere fuunn er gjort i
antageligg knyttet til hule
tilknytning til gamle eiketrær. De
et er mulig att arten også har
m
Nemad
dus colonoidees (NT) og
assosiasjjoner med maur.
Scydmaeenus hellwigiii (NT), som begge
b
ble pååvist i vindussfeller, er
knyttet ttil hule gamlee trær, og sisstnevnte harr også en tilkknytning til
maur. Frra tidligere er oksetungessopp (NT) reegistrert på trreet.

Figur 3: Eikeegullbasse (Pro
otaetia
marmorata)). Foto: Kim Abel.

Tabell 1: A
Arter påvist i 20
012 på Bjerke. # = antall individder. RL=rødlisteekategori (se Kå
ålås m.fl. 2010)).
Gruppe

Familie

Art

Biller

Borebiller

na
Dorccatoma chrysomelin

Biller

Borebiller

Biller

# RL

Gruppe

Familie

Art

# RL

14

Biller

Kortvinger

Xantholinus tricoloor

1

Ptinus fur

1

Biller

Muggbiller

Cartodere constrict
cta

1

Borebiller

Ptinus subpillosus

5

Biller

Muggbiller

Corticaria longicolllis

2

Biller

Borebiller

Ptinus villiger

2

Biller

Mycelbiller

Nemadus colonoiddes

1 NT

Biller

Fjærvinger

Acro
otrichis intermedia

1

Biller

Skarabider

Protaetia marmoraata

1 VU

Biller

Fuktbiller

Cryp
ptophagus confususs

1 EN

Biller

Smellere

Athous haemorrhooidalis

2

Biller

Fuktbiller

Cryp
ptophagus punctipe
ennis

1

Biller

Smellere

Athous subfuscus

1

Biller

Fuktbiller

Cryp
ptophagus scanicus

2

Biller

Smellere

Athous vittatus

1

Biller

Kjukeborere Cis bidentatus
b

1

Biller

Snutebiller

Trachodes hispiduss

2

Biller

Kortvinger

Atheeta harwoodi

2

Biller

Vedsoppbiller

Litargus connexus

1

Biller

Kortvinger

Eupllectus karstenii

Nebbmunner

Bladteger

Dryophilocoris flavvoquadrimaculatus

2

Biller

Kortvinger

Eupllectus nanus

1

Tovinger

Soppmygg

Gnoriste bilineata

1

Biller

Kortvinger

Hap
ploglossa villosula

26

Tovinger

Soppmygg

Leia fascipennis

1

Biller

Kortvinger

Lepttusa ruficollis

1

Tovinger

Våpenfluer

Beris chalybata

1

Biller

Kortvinger

Scyd
dmaenus hellwigii

1 NT

Tovinger

Våpenfluer

Beris clavipes

1

Biller

Kortvinger

Tyru
us mucronatus

1

Veps

Maur

Formica rufa

1

10
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Tanum
meika
Lokalitett: Tanumeikaa ligger nord
d for Tanum kkirke i Bærum
m kommune
e. Kartreferannse: 32 V 582701
66410722. Eika er fred
det som bota
anisk naturm
minne (VV000
002096) og avgrenset
a
soom naturtype
e «Store
gamle trrær – Eik» (BN00046369 og BN000777124) av nasjonal verdi (A
A‐verdi).
Feltarbeeid: Lokaliteten ble oppsø
økt 5. juni, 233. juni, 24. ju
uli, 24. augusst og 1. okto ber 2012 av Stefan
Olberg o
og 7. juli av Øivind
Ø
Gamm
melmo, beggee BioFokus. 3 vindusfeller ble hengt oopp i varierende
høyde in
nn mot stammen og 1 fallfelle ble plaassert i hulhe
eten ved basis. Før fallfel len ble gravd
d ned,
ble noe aav mulden i hulheten sikktet for å påvvise insekter i mulden. Fe
ellene ble sattt ut 5. juni og
o tømt
ved hverrt besøk. Allee fellene var borte da de skulle tas ne
ed 1. oktober. Ved besøkk 24. juli ble det satt
ut 4 gulee fat som sto
od ute noen timer.
t
Ved too av besøken
ne ble det hå
åvet i vegetassjonen rundtt treet
og på dee nedre greneene etter inssekter.

Figur 1: Ta
anumeika. Foto
o: Stefan Olberg
g.

Treet blee valgt ut som
m undersøke
elsesobjekt ppå grunn av treets
t
størrelse, alder ogg forekomst av
a viktige
elementter som hulhet og grov dø
ød ved. God eksponeringg og at treet er vernet sppilte også inn
ni
vurderin
ngen. I følge nabo og egne undersøkeelser gjort i etterkant
e
av feltarbeidet,
f
, så har treett vært
undersøkt med insekktfeller i 2009 av NINA. TTo eiketilknytttede rødlistearter skal vvære påvist i denne
mulig å få takk i
undersøkelsen (Sverdrup‐Thygesson et al. 20111), men dett har så langtt ikke vært m
informassjon om hvilkke to arter det er snakk oom.
Beskriveelse: Gammeel, fredet eik med omkretts på ca. 380
0 cm målt ved
d brysthøydee. Eika står tett ved
krysset/ssvingen ved Tanumveien
n 141 (fig. 2).. Treet ble ve
ernet som na
aturminne i 11962. Stamm
men er
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delvis hu
ul med en 20
0x20 cm åpniing ved bakkkenivå på treets vestside.. Det er ogsåå en liten syn
nlig
hulhet i kuttflaten ettter en grov gren 2,5 metter over bakken på sørsid
den. Hulheteen ved basis har noe
d og er ellers fylt opp med vedbiter frra stammenss innside. Mu
ulden i bunneen av stamm
men er
rødmuld
noe gam
mmel og har nok
n passert det
d mest inteeressante stadiet for hultrelevende i nsekter. Dett kan
likevel væ
ære gode forhold for hulltrelevende aarter lengre opp i stamm
men. Få intereessante arte
er ble
påvist i h
hulheten og ingen billelarver ble sett ved sikting av
a mulden. Stammen
S
ha r ovenfor hu
ulheten
et størree barkfritt paarti med død ved. Stamm
men har ellerss forholdsviss grov sprekkkebark med noe
n
mosedekkke og litt lavv. Trekronen
n har de sistee årene blitt kraftig redussert i omfangg som følge av
a
beskjæriinger (fig. 1).. Flere av de gjenværendde grenene er
e døde eller har partier m
med død ved
d. Dette
gir muliggheter for at insekter og sopp avhenggig av død eikeved fortsa
att kan finness i kronen. En
maurtuee med rød skkogsmaur (Fo
ormica rufa‐ggruppen) liggger på sørsiden av stamm
men. Maurtu
uen kan
ha en neegativ påvirkning på mangfoldet av innsekter, da maurene
m
predaterer på a ndre insekte
er. Den
påviste fforekomsten
n av brun tremaur kan deerimot være positiv, da flere rødlistedde biller er knyttet
k
til
denne m
maurarten.
Skjøtsel:: Det er viktig at treet ho
oldes fristilt vved at løvopp
pslaget rundt treet fjernees med noen
n års
mellomrrom. Noe hallvhøy vegeta
asjon rundt sstammen er likevel positivt for flere aav insektene knyttet
til gamm
mel eik. Ytterligere beskjæ
æringer av grrener må ikkke forekomm
me og liggendde død ved må
m ikke
fjernes ffra lokaliteten.
Verdivurrdering: Treeet vurderes å ha nasjonaal verdi (A‐ve
erdi) grunnet størrelsen, hhulheten og
forekom
mst av grov dø
ød ved og en
nkelte rødlisttede arter. Kraftig
K
beskjæ
æring og fjer ning av døde
e grener
liggendee på bakken, trekker derimot verdien ned, og A‐verdien er ikkke spesielt stterk.

Figur 2: Kjjukeboreren Ciss fagi (venstre) og
o kart som viseer Tanumeikas plassering (høy
yre). Foto: Stefaan Olberg.
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Interessante arter: Av
A rødlistede
e insektarterr ble vepsen Ectemnius
E
ce
ephalotes (N
NT) og billeartene
Mycetocchara humerralis (VU), Miicrorhagus leepidus (NT), Cis
C fagi (NT) og Scydmaeenus hellwigii (NT)
påvist i vvindusfeller. M. humeraliis er en typissk art knyttett til rødmuld i hule trær, gjerne eik, mens
m
M.
lepidus u
utvikler seg i hvitråtten lø
øvtreved. C. ffagi lever i kjuker,
k
og har en preferannse for svovelkjuke.
S. hellwiigii lever hos maur, fortrinnsvis i hulee edelløvtrærr. I tillegg ble
e plantevepssen Metallus albipes
h ingen
fanget i eet gult fat plassert ved trreet. Arten eer ny for Norgge, men den lever på bri ngebær og har
tilknytning til eik. For en total listte over eikettilknyttede in
nsektarter på
åvist i 2012, se tabell 1. Av
A andre
U) registrert på stammen
n i 2012.
interessaante arter ble soppen eikkehårskål (VU

Tabell 1: A
Arter påvist i 20
012. #=antall individer, RL=røddlistekategori (sse Kålås et al. 2010).
Gruppe

Familie

A
Art

#

Gruppe

Familie

Art

#

Biller

Blomsterbiller

Anaspis frontalis

2

RL

Biller

Muggbiller

sa
Corticaria impressa

1

Biller

Blomsterbiller

Anaspis thoracica

1

Biller

Muggbiller

Corticaria longicollllis

26

Biller

Bløtvinger

Ca
antharis obscura

1

Biller

Råtevedbiller

Microrhagus lepiddus

2

Biller

Bløtvinger

M
Malthodes
crassicorn
nis

3

Biller

Råtevedbiller

Xylophilus corticalilis

1

Biller

Borebiller

D
Dorcatoma
chrysome
elina

175

Biller

Skyggebiller

Mycetochara hum
meralis

1

Biller

Borebiller

H
Hadrobregmus
pertin
nax

1

Biller

Skyggebiller

Palorus depressus

1

Biller

Borebiller

H
Hemicoelus
canaliculatus

1

Biller

Skyggebiller

Pseudocistela ceraamboides

4

Biller

Borebiller

Pttinus subpillosus

3

Biller

Smellere

Ampedus balteatuus

3

Biller

Borebiller

Xeestobium rufovillosum

1

Biller

Smellere

Athous haemorrhooidalis

1

Biller

Børstebiller

D
Dasytes
plumbeus

1

Biller

Smellere

Melanotus castaniipes

2

Biller

Fuktbiller

Atomaria turgida

1

Biller

Snutebiller

Kyklioacalles roborris

1

Biller

Fuktbiller

Crryptophagus scaniccus

3

Biller

Snutebiller

Phyllobius pyri

1

Biller

Fuktbiller

Crryptophagus scutelllatus

1

Biller

Snutebiller

Trachodes hispiduss

1

Biller

Fuktbiller

Sp
pavius glaber

1

Biller

Trebukker

Stictoleptura macuulicornis

1

Biller

Kjukeborere

Ciis castaneus

1

Biller

Vedborere

Orchesia undulataa

1

Biller

Kjukeborere

Ciis fagi

2

Nebbmunner

Bladteger

Dryophilocoris flavvoquadrimaculatus

2

Biller

Kjukeborere

Ciis vestitus

3

Tovinger

Blomsterfluer

Cheilosia variabiliss

1

Biller

Kjukeborere

En
nnearthron cornutu
um

1

Tovinger

Blomsterfluer

Ferdinandea cupreea

1

Biller

Kortvinger

Amischa analis

2

Tovinger

Blomsterfluer

Syrphus vitripenniss

1

Biller

Kortvinger

Atheta vaga

1

Tovinger

Blomsterfluer

Xylota sylvarum

3

Biller

Kortvinger

H
Haploglossa
villosula
a

3

Tovinger

Storstankelbein

Dictenidia bimacullata

1

Biller

Kortvinger

Ph
hilonthus carbonariius

1

Veps

Graveveps

Ectemnius cavifronns

1

Biller

Kortvinger

Sccydmaenus hellwigiii

1

Veps

Graveveps

Ectemnius cephalootes

1

Biller

Mycelbiller

Agathidium seminulu
um

1

Veps

Maur

Lasius brunneus

1

Biller

Muggbiller

Ca
artodere nodifer

1

Veps

Markbier

Sphecodes crassuss

1

NT

NT

RL

NT

VU

NT
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Nils To
ollers vei
Lokalitett: Nils Tollerss vei 10 i Oslo kommunee (Figur 1). Kaartreferanse: 32 V 59647786645658.
Avgrenseet som naturrtype «Parklandskap» (Lookal ID 2328
8, Olberg & Blindheim 20 12) med nassjonal
verdi (A‐‐verdi).
Feltarbeeid: Lokaliteten ble oppsø
økt 14. juni, 33. juli, 6. auggust, 6. septe
ember og 4. oktober 201
12 av
Kjell Maggne Olsen, BioFokus.
B
Lokkaliteten inneeholder en bra
b bestand med
m gamle oog grove eike
er,
fordelt p
på flere grunneiere (Nils Tollers
T
vei 100 og 10B, som har mer eller mindre ffelles hagearreal, og
Nils Tolleers vei 8B likke nordøst fo
or dette, sam
mt et ubebygd
d areal med g.nr./b.nr. 444/196). Det finnes
formodeentlig store eiker
e
også ellers i nærhetten, men dettte er ikke un
ndersøkt. Firre vindusfelle
er ble
hengt op
pp i varierende høyde inn
n mot stamm
men på hvertt sitt eiketre,, hvorav det ene helt død
dt, i
hagen til nr. 10/10B.. I tillegg ble en liten og ssmal vindusfe
elle hengt op
pp inni en huulhet på et avv de
samme ttrærne. To faallfeller ble plassert
p
ved bbasis av det døde treet. Fellene ble ssatt ut 16. juni. De
store fallfellene ble tømt
t
ved hve
ert besøk boortsett fra 6. september. Vindusfellenn i hulromme
et ble
kun tømt én gang, veed endt felle
eperiode 4. ooktober. Fallffellene ble tø
ømt ved hverrt besøk. Alle
e fellene
ble samlet inn 4. oktober. Bortse
ett fra fellenee ble det kun
n foretatt noe manuell innnsamling, ogg da
særlig m
med fokus på humler.

Figur 1: Dee undersøkte eiiketrærne ved Nils
N Tollers vei. Rød firkant står på samme ste
ed på begge karrtene. Kilde: No
orgeskart.

Trærne b
ble valgt ut fordi
f
de til sa
ammen utgjøør et relativt omfattende miljø for eikketilknyttede
e arter,
ettersom
m det er man
nge trær (min
nst ni) som sstår ganske tett og fordi det
d finnes træ
ær i ulike tilsstander,
fra helt d
døde, via træ
ær med betyd
delige hulrom
m, til tilsynellatende helt friske og uskkadde trær. Til
T tross
for tetth
heten er det allikevel
a
rimelig bra solinnnstråling til flere av trærne. Det er sså vidt vi vet ikke
foretatt tidligere und
dersøkelser av
a faunen veed trærne, ogg ingen tidlig
gere registrerringer fra
eiendom
mmen finnes på Artskart. Selve trærn e er imidlerttid registrert som naturtyype i to omganger,
først kun
n det store trreet i vest ogg et tre på ei endommen 8B som enke
elttrær og seenere hele
eikeansaamlingen som
m én naturtyype.
Beskriveelse: De fire undersøkte
u
trærne
t
er maarkert i høyrre del av Figu
ur 1 og avbilddet hver for seg
s i
Figur 2 o
og 3. Den vesstligste eiken
n er den størrste, ca. 370 cm i omkretss, og med vidd krone (Figu
ur 2a). En
større grrein har tidliggere brukkett eller blitt kaappet av, og såret har i sin tid blitt teettet med en
metallplate. Metallp
platen tetter i dag bare deelvis hullet (Figur 2b). På dette treet ble det henggt en
standard
d vindusfelle inntil stamm
men ca. 3 m ooppe, samt at
a en smalere vindusfellee ble plassertt inni
hulromm
met. Omtrent i midten står den helt ddøde eiken, delvis
d
barklø
øs og med enn stor svovelkkjuke på
stammen (Figur 2c). En vindusfellle ble hengtt på en grein ca. 5 m oppe og to fallfeeller ble gravvd ned
ved basis av treet.
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Figur 2: Tiil venstre (a) det vestligste tree
et, i midten (b) hulrommet i deet samme treet og til høyre (c)) det døde treett.
Foto: Kjell Magne Olsen.

I sørøst sstår en midd
dels stor eik uten
u
hulrom og uten vesentlige døde
e deler (Figurr 3a). Denne står
ganske sskyggefullt i kanten
k
av de
et tilstøtendee skogområd
det. En vindusfelle ble heengt opp nærr
stammen ca. 5 m oppe. I nordøsst, ganske næ
ær huset, ståår den høyestte eiken på eeiendommen
n (Figur
3b). Treeet er friskt ogg uten hulrom eller dødee deler. En sttandard vindusfelle ble hhengt nær sta
ammen
nesten 110 m oppe.

Figur 3: Tiil venstre (a) det sørøstre treett og til høyre (b)) det nordøstree, nærmest huse
et. Foto: Kjell M
Magne Olsen.

Skjøtsel:: Det anses ikke som vikttig med noenn spesiell skjø
øtsel av trærrne. De utgjøør imidlertid sammen
med and
dre trær i om
mrådet et rela
ativt stort økkosystem, ogg det er viktig
g at alle trærrne får stå, in
nklusive
døde og eventuelt dø
øende trær. De har noe ulik beskaffe
enhet, og dettte anses om
m gunstig side
en det er
mange, men det er viktig at i hvert falll noen av træ
ærne får stå åpent og meed god solinn
nstråling.
såpass m
Eiketrærr er generelt begunstigett av at det ikkke er for mye
e busk og kra
att som står under eller strekker
s
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seg opp i kronen, meen noe halvh
høy vegetasjoon rundt stam
mmen kan være positivt for flere av
insekten
ne knyttet til gammel eik. Beskjæring er av grenerr må reduseres til et miniimum, og eventuelle
nedfall eeller felte greeiner bør få bli
b liggende sså nær trærn
ne som mulig
g.
Verdivurrdering: Lokaaliteten som
m inneholder trærne vurd
deres å ha na
asjonal verdi (A‐verdi) gru
unnet at
det er en
n større ansaamling gamle
e eiker og at flere av dem
m har en del hulrom og d øde deler, i tillegg til
at flere interessante invertebrate
er er påvist.
Interessante arter: Over
O
160 forskjellige arteer er til nå re
egistrert i materialet som
m ble samlet inn
i i
fellene. Blant disse er
e det flere sjjeldne og intteressante arrter. Et eksem
mplar av graavevepsen
Crossoceerus congeneer (VU) ble fa
anget i en vinndusfelle. Arrten ser ut til å ha en tilknnytning til ga
amle
edelløvtrær og er kun kjent fra noen få lokaliiteter i Norge
e. Løvråtevedbillen Micro
rorhagus lepiidus (NT)
lever i hvvitmorken lø
øvtreved, og ble fanget i een vindusfelle. Det ble også kortvinggen Quedius
brevicorn
nis (NT), som
m er knyttet til
t hule trær med reder eller
e
insektbo
ol. Smalbillenn Rhizophagus
perforattus (NT) er kn
nyttet til soppinfiserte, u nderjordiske
e plantedeler, og er i Norrge kun kjentt fra
noen lokkaliteter i Oslo. Ett eksem
mplar av korttvingen Med
don fusculus (DD)
(
ble fangget i en fallfe
elle.
Arten haar et ufullstendig kjent levevis, muligeens underjorrdisk, og er i
Norge ku
un kjent fra to
t Oslo‐lokalliteter og en lokalitet i Ringerike. En
hann av billen Cepheennium thora
acicum ble faanget i en fallfelle. Arten
e knyttet til sopp på råtttent plantem
materiale
er ny forr Norge, og er
eller ved
d. Arten kan derfor ha en
n viss tilknytnning til hule trær,
t
men
Figur 4. Meloogona voigtii. Foto:
F
Dick
er også p
påvist i en reekke andre habitater i utllandet. Tusenbeinet
Belgers, http:://www.nederlandssesoorten.nl
blekspindeltusenbein (Melogona
a voigtii) er aaldri tidligere
e funnet i
Norge, m
men er kjent fra deler av Danmark ogg Sør‐Sverige
e. Artene er ikke spesielt knyttet til eiik, men
trives i m
morken ved og
o blant visse
ent løv og likknende. En voksen
v
hann av arten ble funnet i en av
fallfellen
ne som sto veed det døde treet. For enn liste over arter
a
påvist i 2012, se tabbell 1.
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Tabell 1: A
Arter påvist i 20
012. #=antall individer, RL=røddlistekategori (sse Kålås mfl. 2010).
Gruppe

Faamilie

Art

#

Gruppe

Familie

Art

#

Biller

Bllomsterbiller

Anaspis rufilabris

3

RL

Biller

Muggbiller

Corticaria impresssa

1

Biller

Bllomsterbiller

Anaspis thoracica

1

Biller

Muggbiller

Cortinicara gibbossa

2

Biller

Blløtvinger

Mallthinus frontalis

4

Biller

Muggbiller

Dienerella clathratta

2

Biller

Bo
orebiller

Dorccatoma chrysomelin
na

4

Biller

Muggbiller

Dienerella vincentti

5

Biller

Bo
orebiller

Ptilin
nus pectinicornis

1

Biller

Muggbiller

Latridius assimilis

1

Biller

Fu
uktbiller

Atom
maria morio

1

Biller

mycelbiller

Colenis immunda

1

Biller

Fu
uktbiller

Atom
maria nigrirostris

1

Biller

Råtevedbiller

Microrhagus lepiddus

1

Biller

Fu
uktbiller

Cryp
ptophagus dentatuss

3

Biller

Skyggebiller

Alphitophagus bifa
fasciatus

1

Biller

Fu
uktbiller

Cryp
ptophagus distingue
endus

2

Biller

Smalbiller

Rhizophagus bipusstulatus

1

Biller

Fu
uktbiller

Cryp
ptophagus punctipe
ennis

2

Biller

Smalbiller

Rhizophagus cribra
ratus

1

Biller

Fu
uktbiller

Cryp
ptophagus scanicus

5

Biller

Smalbiller

Rhizophagus dispaar

4

Biller

Ko
ortvinger

Acro
otona aterrima

1

Biller

Smalbiller

Rhizophagus perfooratus

1

Biller

Ko
ortvinger

Atheeta crassicornis

37

Biller

Smellere

Melanotus villosuss

1

Biller

Ko
ortvinger

Atheeta dadopora

1

Biller

Snutebiller

Rhyncolus ater

1

Biller

Ko
ortvinger

Atheeta ebenina

3

Biller

Snutebiller

Xyleborinus saxeseenii

5

Biller

Ko
ortvinger

Atheeta harwoodi

3

Biller

Soppmarihøner

Mycetaea subterra
ranea

2

Biller

Ko
ortvinger

Atheeta subtilis

4

Biller

Vedborere

Orchesia undulataa

1

Biller

Ko
ortvinger

Atheeta vaga

1

Nebbmunner

Bladteger

Deraeocoris lutesccens

8

Biller

Ko
ortvinger

Ceph
hennium thoracicum
m

1

Nebbmunner

Bladteger

Dryophilocoris flavvoquadrimaculatus

1

Biller

Ko
ortvinger

Dexiiogyia forticornis

1

Nebbmunner

Bladteger

Phylus melanocepphalus

7

Biller

Ko
ortvinger

Euco
onnus claviger

1

Nebbmunner

Bladteger

Phytocoris longipeennis

1

Biller

Ko
ortvinger

Eupllectus punctatus

1

Nebbmunner

Sikader

Iassus lanio

1

Biller

Ko
ortvinger

Gyro
ophaena nana

1

Tovinger

Blomsterfluer

Xylota sylvarum

1

Biller

Ko
ortvinger

Hap
ploglossa villosula

28

Tovinger

Vindusmygg

Sylvicola cinctus

1

Biller

Ko
ortvinger

Med
don fusculus

1

Tovinger

Vindusmygg

Sylvicola fenestrallis

1

Biller

Ko
ortvinger

Philo
onthus decorus

2

Tovinger

Vindusmygg

Sylvicola zettersteedti

1

Biller

Ko
ortvinger

Philo
onthus marginatus

1

Tusenbein

Spindeltusenbein Melogona voigtii

Biller

Ko
ortvinger

Philo
onthus succicola

11

Veps

Graveveps

Crossocerus congeener

1

Biller

Ko
ortvinger

Phylllodrepa melanocep
phala

7

Veps

Maur

Camponotus lignipperdus

1

Biller

Ko
ortvinger

Queedius brevicornis

1

Veps

Maur

Lasius brunneus

32

Biller

Ko
ortvinger

Queedius curtipennis

2

Veps

Maur

Lasius fuliginosus

1

Biller

Ko
ortvinger

Queedius scitus

2

Veps

Maur

Lasius platythoraxx

1

Biller

Ko
ortvinger

Sepeedophilus testaceuss

1

Veps

Maur

Myrmica rubra

1

DD

NT

RL

NT

NT

1
VU
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Ekbo Ø
Lokalitett: Ekbo Ø liggger i Nesodd
den kommunne (figur 1 ogg 2). Kartrefe
eranse: 32 V 5594859 6630
0834.
Avgrenseet som naturrtype «Store
e gamle trær – eik» med nasjonal verdi (A‐verdi).
Feltarbeeid: Lokaliteten ble oppsø
økt 8. juni, 288. juni, 14. august, 6. sep
ptember og 115. oktober av
a Ole J.
Lønnve o
og 14. juli avv Stefan Olbe
erg, begge Bi oFokus. Tre vindusfeller ble hengt oppp ved første
e besøk
og tatt n
ned ved siste besøk. Slagh
håving av inssekter underr kronen ble foretatt ved de tre første
e
tømminggene. Det blee også gjort forsøk
f
med ggule fat den 8. juni.

Figur 1: Eiika ved Ekbo Ø. Foto: Ole J. Løn
nnve.

Eiketreet ble valgt utt som underssøkelsesobjeekt på grunn av treets stø
ørrelse, alde r og forekom
mst av
viktige eelementer so
om hulhet og partier medd død ved. Re
elativt få eike
er på Nesoddden har disse
kvaliteteene (Olberg og
o Lønnve 20
012).
Beskriveelse: Lokaliteeten ligger i skogkant
s
moot dyrket marrk sør for Kirkeveien og vvest for Jaervveien ved
Nesoddeen kirke. Eikaa er gammel og hul med omkrets målt i brysthøyde på ca 4300 cm. Stamm
men deler
seg i to cca. 1,5 m opp
p. Stammen har stedvis m
meget grov sprekkebark
s
og har en deel mose og lite lav.
Kronen eer forholdsviis smal, med et noe begrrenset antall gjenværende grener, deer de fleste er døde.
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Det er oggså noen dødvedpartier på stammenn. Oksetunge
esopp (Fistuliina hepaticaa) (figur 2) ble
registrerrt ca. 2 m opp på stamme
en i septembber 2012. Inggen andre sp
pesielle arterr av moser ogg lav ble
registrerrt. Treet er omgitt
o
av ynggre skog medd en del osp og eik av min
ndre dimenssjoner. I feltssjiktet
rundt treeet forekommer lågurtve
egetasjon meed en del lilje
ekonvall og markjordbæ
m
r. Ingen andre grove
gamle eiiketrær finnees i området rundt dennee lokaliteten, men det err i luftlinje ikkke så veldig langt til
andre fo
orekomster av
a grove eike
er (Røer og Toorget).
Hensyn og skjøtsel: Treet er nylig fristilt, me n får fortsattt en del skyg
gge fra bakennforliggende ungskog
(noe norrdvendt beligggenhet). Tre
eet er skranttende som fø
ølge av bl.a. gjengroing.
Verdivurrdering: Treeet er gitt nassjonal verdi ( A‐verdi) grunnet størrelssen og spesieelt hulheten med
grov spreekkebark og mye dødved
dpartier. Noee nordvendt plassering trekker verdieen ned og A‐‐verdien
er derfor svak.

Figur 2: Okksetungesopp (NT)
(
ble registre
ert på stammenn i september 2012
2
(venstre). Kart
K som viser eeikas plassering
g (høyre).
Foto: Ole JJ. Lønnve.

Påviste iinsektarter: For en liste over
o
arter pååvist i 2012, se tabell 1. Av
A rødlistedee insektarter (Kålås et
al. 2010)) ble en hunn
n av snutebilllen Polydrussus flavipes (DD) fanget i vindusfellenne. I følge
Artsdataabanken (201
12a) lever P. flavipes på bblader av bjø
ørk og eik som står solekssponert. I No
orge er
arten kjeent fra fire lo
okaliteter i Akershus, Osl o og i Nord‐TTrøndelag (Frosta). Den eer ikke funne
et i
Norge siden 1800‐tallet. Den kan
n imidlertid vvære noe ove
ersett. Funnet av denne arten bekreffter
ede i Norge.
derfor att den fremdeeles er til ste
Referansser
Artsdatabaanken 2012a. http://www.art
h
sportalen.artsddatabanken.no
Artsdatabaanken 2012b. http://artskart.a
h
artsdatabankenn.no
Kålås, J.A.,, Viken, Å., Hen
nriksen, S. & Skjelseth, S. (red.)) 2010. Norsk rø
ødliste for arter 2010. Artsdattabanken, Norgge.
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Tabell 1: A
Arter påvist i 20
012. #=antall individer, RL=røddlistekategori (sse Kålås et al. 2010).
Gruppe

Familie

A
Art

#

Gruppe

Familie

Art

#

Biller

Barkglansbiller Cerylon
C
ferrugineum
m

1

RL

Biller

Snyltebiller

Metoecus
M
paradoxuss

1

Biller

Blomsterbiller

A
Anaspis
frontalis

3

Biller

Tre
ebukker

Alosterna tabacicoloor

2

Biller

Bløtvinger

M
Malthodes
guttifer

2

Biller

Tre
ebukker

Ph
hymatodes testaceuus

1

Biller

Borebiller

P
Ptinus
subpillosus

5

Biller

Tre
ebukker

Sttenurella melanura

1

Biller

Fuktbiller

C
Cryptophagus
badiuss

1

Biller

Ve
edborere

Orchesia undulata

1

Biller

Glansbiller

So
oronia punctatissim
ma

1

Biller

Ve
erftsbiller

Ellateroides dermestooides

1

Biller

Kjukebiller

T
Triplax
russica

1

Tovinger

Blo
omsterfluer

Xy
ylota sylvarum

1

Biller

Kortvinger

E
Euplectus
mutator

1

Tovinger

Blo
omsterfluer

Fe
erdinandea cuprea

2

Biller

Kortvinger

H
Hapalaraea
pygmae
ea

1

Tovinger

Blo
omsterfluer

Xy
ylota tarda

5

Biller

Kortvinger

O
Othius
subuliformis

1

Tovinger

Blo
omsterfluer

Ch
hrysotoxum bicinctuum

1

Biller

Kortvinger

P
Phloeopora
testacea
a

1

Tovinger

Soppmygg

Te
etragoneura sylvatiica

1

Biller

Kortvinger

Q
Quedius
xanthopus

3

Tovinger

Sto
orstankelbein

Dictenidia bimaculatta

1

Biller

Muggbiller

C
Corticaria
longicollis

1

Tovinger

Ro
ovfluer

Neoitamus socius

1

Biller

Muggbiller

La
atridius hirtus

1

Veps

Haalmveps

Ja
anus luteipes

1

Biller

Smellere

A
Athous
subfuscus

4

Veps

Maaur

La
asius brunneus

2

Biller

Snutebiller

P
Polydrusus
flavipes

1

Sopp

Kju
uker

oksetungesopp

1

Biller

Snutebiller

Sccolytus intricatus

2

DD

RLL

T
NT
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Munkeerud
Lokalitett: Munkerud
d i Nesodden kommune ((figur 1 og 2)). Kartreferan
nse: 32 V 5911805 662406
60.
Avgrenseet som naturrtype «Store
e gamle trær – eik» med nasjonal verdi (A‐verdi).
Feltarbeeid: Lokaliteten ble oppsø
økt 12. juni 22012 av Arne
e Laugsand og
o Ole J. Lønnnve, av Ole J. Lønnve
2. juli, 144. august, 6. september og
o 15. oktobber og av Steffan Olberg 14. juli, alle BBioFokus. Tre
e
vindusfeeller ble hengg opp ved første besøk o g tatt ned ve
ed siste besø
øk. Slaghåvin g av insekter under
kronen b
ble foretatt ved
v de to førrste tømminggene. I tilleggg ble det plassert en fallffelle i hulrom
mmet på
treet. 2. juli var denn
ne gravd ove
er av et dyr oog 14. augustt var den spa
arket ut av huulrommet, også
o
av et
dyr (trolig grevling). Den ble derffor ikke satt ut flere gangger.

Figur 1: Eiika ved Munkerrud. Foto: Ole J. Lønnve.

Eiketreet ble valgt utt som underssøkelsesobjeekt på grunn av treets stø
ørrelse, alde r og forekom
mst av
om hulhet og partier medd død ved. Re
elativt få eike
er på Nesoddden har disse
viktige eelementer so
kvaliteteene (Olberg og
o Lønnve 20
012). God ekksponering vaar også et moment.
Beskriveelse: Lokaliteeten ligger i kant
k
mot et jjorde sørøst for Munkeru
ud sør i Nesoodden komm
mune
Omkretssen i brysthø
øyde ble måltt til ca. 320 ccm. Treet er vidkronet med 3−4 cm ddyp sprekkeb
bark. En
stor hulh
het forekommer ved basis på sørsideen. I denne finnes
f
rikelig med rødmuuld. Enkelte døde
d
grener/ggrenpartier forekommer.
f
. Ca. 10 % avv stammen er lav‐ og mo
osedekt. På sstammen
forekom
mmer lavarten stor lindela
av (Parmelinna tiliacea). Ingen andre spesielle
s
arteer av moser og lav
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ble regisstrert på treeet. To små plankebiter err spikret til sttammen på treets
t
vestsidde, uten at disse
d
ser
ut til å ha påvirket trreet nevneve
erdig. Ingen ggrener er fjernet. Eika er omgitt av littt buskas og
u
av lågurtvegetasjjon med bl.a
a.
krattveggetasjon mott skogholtet. Feltsjiktet rrundt treet utgjøres
liljekonvvall, markjord
dbær og knollmjødurt. Skkogen i bakkant er skrinn
n, med forekkomst av en enkelte
e
halvgrovve til mindre eik og osp samt en del fuuru og gran. Ingen andre
e grove eikettrær finnes i
nærheteen av denne lokaliteten, hvilket
h
kan hha betydningg for faunaen
n knyttet til ttreet.
Hensyn og skjøtsel: Det er viktig at treet forttsatt holdes fristilt og at død ved ikkee fjernes fra
lokaliteten, hverken fra trekrone
en eller fra baakken. Skjøtsselen av tree
et virket å væ
ære god i 201
12 i den
d at treet harr fått stått i fred. Skogenn har heller ikkke fått vokse seg stor in ntil treet.
forstand
Sannsynligvis har om
mrådet der trreet står værrt benyttet tiil beite tidligere. Rester eetter gamle gjerder
g
området.
finnes i o
Verdivurrdering: Treeet er gitt nassjonal verdi ( A‐verdi) grunnet størrelssen og spesieelt hulheten med
rødmuld
d og forekom
mst av grov dø
ød ved og truuede arter.

Figur 2: Hu
ulheten ved bassis av treet (ven
nstre). Kart som
m viser eikas pla
assering (høyre)). Foto: Ole J. Løønnve.

Påviste iinsektarter: For en liste over
o
arter m
med en viss tilknytning til eik påvist i 22012, se tabe
ell 1. Av
rødlisted
de insektarteer (Kålås et al. 2010) ble kkjukeboreren Cis fagi (NT
T) og graveveepsen Ectem
mnius
cephalottes (NT) fangget i vindusfe
ellene. C. faggi er knyttet til
t kjuker og særlig
s
til svoovelkjuke på
edelløvtrær og boreaale løvtrær på
p varme lokkaliteter. Hele utviklingen
n fra egg til vvoksen foreggår inne i
kjuken. A
Arten er kjen
nt fra det sørrlige Østlanddet. E. cephallotes er knyttet til død veed av edelløvvtrær, og
er bare kkjent med reelativt få funn
n fra Oslofjo rdområdet (Artsdataban
nken 2012a). Begge arten
ne er
kjent fraa Nesodden kommune
k
tid
dligere (Artsddatabanken 2012b). Av interessante og uvanlige
eikearter kan funn avv kortvingen
ne Thamiaraeea cinnamom
mea, Dexiogyyia forticorniis og Zyras lu
ugens
nevnes. De store meengdene med
d borebillen Dorcatoma chrysomelina
c
a indikerer ggode forhold for
insekter knyttet til morken
m
eikevved.
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Tabell 1: A
Arter påvist i 20
012. #=antall individer, RL=røddlistekategori (sse Kålås et al. 2010).
Gruppe

Familie

A
Art

Biller

Barkglansbiller Ceerylon fagi

Biller

#

RL

Gruppe

Familie

Art

#

3

Biller

Kortvinger

Dexiogyia forticoornis

2

Barkglansbiller Ceerylon ferrugineum

1

Biller

Kortvinger

Phyllodrepa nigra
ra

1

Biller

Blomsterbiller

Anaspis frontalis

2

Biller

Kortvinger

Quedius cruentus
us

1

Biller

Blomsterbiller

Anaspis marginicolliss

1

Biller

Kortvinger

Quedius mesomeelinus

2

Biller

Blomsterbiller

Anaspis thoracica

1

Biller

Kortvinger

Thamiaraea cinnnamomea

1

Biller

Bløtvinger

M
Malthodes
brevicolliss

1

Biller

Kortvinger

Zyras lugens

1

Biller

Bløtvinger

M
Malthodes
crassicorn
nis

1

Biller

Løpebiller

Dromius agilis

1

Biller

Bløtvinger

Rhagonycha nigriven
ntris

1

Biller

Løpebiller

Dromius quadrim
maculatus

2

Biller

Borebiller

D
Dorcatoma
chrysome
elina

140

Biller

Mycelbiller

Agathidium semiinulum

1

Biller

Borebiller

Errnobius abietis

1

Biller

Mycelbiller

Anisotoma castaanea

1

Biller

Borebiller

Ptinus fur

1

Biller

Punktbiller

Orthoperus atom
mus

1

Biller

Borebiller

Ptinus subpillosus

5

Biller

Slimsoppbiller Aspidiphorus orbbiculatus

1

Biller

Fjærvinger

Acrotrichis intermedia

4

Biller

Smellere

Athous subfuscus
us

1

Biller

Fuktbiller

Atomaria testacea

1

Biller

Snutebiller

Otiorhynchus por
orcatus

1

Biller

Glansbiller

G
Glischrochilus
horten
nsis

10

Biller

Snutebiller

Phyllobius argenntatus

1

Biller

Klannere

M
Megatoma
undata

1

Biller

Snutebiller

Phyllobius viridiccollis

3

Biller

Kjukeborere

Ciis fagi

2

Biller

Trebukker

Leiopus linnei

1

Biller

Kortvinger

Aloconota gregaria

1

Biller

Trebukker

Stictoleptura maaculicornis

2

Biller

Kortvinger

Atheta euryptera

1

Biller

Vedsoppbiller

Litargus connexuus

1

Biller

Kortvinger

Atheta sodalis

3

Veps

Graveveps

Ectemnius cephaalotes

1

Biller

Kortvinger

Atheta vaga

1

Veps

Graveveps

Spilomena differe
rens

1

Biller

Kortvinger

Bibloporus minutus

1

Veps

Maur

Camponotus herrculeanus

1

NTT

RL

NT
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Båleru
ud
Lokalitett: Parklandskkap ved Båle
erud gård i Svvartskog, belliggende inne
enfor Svartskkog
landskap
psvernområd
de (VV00002
2669) i Oppeggård kommu
une. Kartrefe
eranse: 32 V 598148 6628
8129.
Avgrenseet som naturrtype «Parklandskap» (B N00027938)) med nasjon
nal verdi (A‐vverdi).
Feltarbeeid: Lokaliteten ble oppsø
økt 12. juni, 66. juli, 10. au
ugust, 28. august og 17. sseptember 2012
2
av
Arne End
dre Laugsand
d, BioFokus. Tre vindusfeeller ble henggt opp ved fø
ørste besøk oog tatt ned ved
v siste
besøk. En fallfelle blee satt i hulhe
eten. Slaghåvving av insekkter og banking av insekt er fra greine
er og
buskvegetasjon undeer kronen ble
e foretatt. G ule fat ble også satt ut ved to anlednninger. Rødm
muld fra
hulheten
n ble soldet og
o lagt tilbakke i hulhetenn igjen.

Figur 1. Viindusfellene på eika ved Båleru
ud. Den neders te fellen ved hu
ulheten på innfe
elt bilde, skimtees på høyre side
e av
stammen, den øverste skkimtes så vidt ve
ed de to mindree greinene øverrst i venstre bild
dehjørne. Foto: Arne Endre Lau
ugsand.
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Eiketreet ble valgt utt som underssøkelsesobjeekt på grunn av treets stø
ørrelse, alde r og forekom
mst av
viktige eelementer so
om velutvikle
et hulhet medd mye rødmuld og partie
er med død vved.
Beskriveelse: Treet sttår i sørøstre hjørne av p arklandskapet ved Bålerud gård som
m ligger vest for
f
Oppegårrd kirke i Svaartskog. Omggivelsene besskrives godt i naturtypete
eksten: ” I haagen på Båleerud
gård står det flere svvært store og
g gamle eikettrær, og noee store osp‐ og
o asketrær. På disse vokkser det
flere svæ
ært sjeldne la
avarter, blant annet skorppelaven Calo
oplaca lucifug
ga (VU), som
m her ble funnet for
første ga
ang i Norge. Den vokser på
p store, gam
mle eiketrærr et fåtall steder i Sørøst‐‐Norge. Også
å den
sjeldne ssterkt eiketilkknyttede sko
orpelaven staautnål ‐ Chaeenotheca pha
aeocephala ((VU) finnes i hagen.
Karakterristiske arterr for gammell eik er også A
Amandinea punctata,
p
Arrthonia vinossa, rødhoden
nål ‐
Calicium
m lichenoides og Pertusaria flavida, hvvorav særlig sistenevnte er sjelden.”…
…”Lokaliteten
n inngår
som en ssentral og vikktig del av deet verdifulle kulturlandskkapet på Svartskogplatåeet.” (Bratli 20
005,
Naturbase 2012).
Rundt eiika er feltsjikktet sparsomt men rikt, m
med blant an
nnet liljekonvvall, knollerteeknapp og lu
undrapp.
Treet ståår relativt frittt og soleksp
ponert, men trær i nærhe
eten kaster noe
n skygge. SStammeomkkretsen
er 327 cm
m. Treet er høyvokst,
h
me
ed vital kron e. Det er en del grov død
d ved i trekroonen. Det er tidligere
skåret avv greiner på treet. Stamm
men har mid dels grov sprekkebark. Det
D er ingen ggrov død ved
d på
bakken i nærheten. Treet
T
har en hulhet ved bbasis som inneholder rød
dmuld. Okseetungesopp (NT)
lever i veeden.
Hensyn og skjøtsel: Det er i følge
e grunneier nnylig fjernet grantrær rundt treet. Deette er positiivt og
des fristilt. Grove
G
døde ggreiner må ikkke fjernes fra trekronen.. Heller ikke grove
eika bør fortsatt hold
greiner ssom faller need på bakken
n bør flyttes.

Figur 2: Hu
ulheten med fa
allfelle (venstre). Kart som viserr eikas plasserin
ng ved Bålerud og Roald Amunndsens vei (høyyre). Foto:
Arne Endree Laugsand.
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Verdivurrdering: Treeet er av na
asjonal verd i (A‐verdi) grunnet
g
størrelsee, godt utvikllet hulhet med potensiall for truede arter
a
og
forekom
mst av grov dø
ød ved.
Påviste insektarte
er: Ett eksemplar av eikegnaagbillen
a (VU) ble fanget i en vindusfelle
e. Arten
Grynocharis oblonga
d, gjerne avv eik, og eer i Norge påvist
p
i
lever i tørr råteved
Akershus, Østfold og Vestfold. Tre eksemp larer av glansbillen
(
ble også
å fanget i vinndusfeller. Arten
A
er
Cryptarccha undata (NT)
knyttet til blødendee eik og er funnet på egnede lokkaliteter
rundt O
Oslofjorden til
t Telemark. Nemadus colonoides (NT) er
knyttet ttil maur og fuglereir
f
i hu
ule trær, førsst og fremstt eik. To
eksemplarer ble faanget i en vindusfelle. Seks individer av
ossa gentilis (NT)
(
ble fangget i fallfellen. Også
kortvingen Haploglo
ende maur, og er bare kjent
k
fra
denne arten er knytttet til treleve
e tid. Boreebillen Caco
otemnus
Telemark og Vestffold i nyere
ni (NT) er kn
nyttet til eik og gran, ogg ett eksemp
plar ble
thomson
fanget i en vindusfeelle. Ett ekse
emplar av Allevonota gra
acilenta
(VU) blee noe overraskende fangget i fallfelle n. Denne arrten har
ingen kjent tilknytning til eik, men
m skal levve underjord
disk ved
øtter og spreekker i silt‐ og
o leiresubst rater i varme, åpne
planterø
habitateer. Arten er i Norge kun kjent
k
fra to lookaliteter i Oslo.
O
Av
andre iinteressante arter kan
n nevnes dde to bille
eartene
Dendrop
philus puncta
atus og Conopalpus testtaceus (fig. 3). For
en liste o
over arter pååvist i 2012, se
s tabell 1.

Figur 3. Conopal pus testaceus lever
l
i
hvvitråtten eikeveed. Foto: Kim Ab
bel.
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Tabell 1: A
Arter påvist i 20
012. #=antall individer, RL=røddlistekategori (sse Kålås et al. 2010).
Gruppe

Faamilie

Artt

#

Gruppe

Familie

Art

#

Biller

Baarkglansbiller

Cerrylon ferrugineum

1

RL

Biller

Kortvinger

Phylllodrepa melanocepphala

2

Biller

Baarkglansbiller

Cerrylon histeroides

2

Biller

Kortvinger

Quedius scitus

1

Biller

Bllomsterbiller

Ana
aspis marginicollis

2

Biller

Kortvinger

Sten
nichnus godarti

1

Biller

Bo
orebiller

Caccotemnus thomsonii

1

Biller

Kortvinger

Xantholinus tricolor

1

Biller

Bo
orebiller

Dorrcatoma chrysomeliina

6

Biller

Løpebiller

Stom
mis pumicatus

1

Biller

Bo
orebiller

Ptin
nus fur

11

Biller

Mu
uggbiller

Cortticaria longicollis

5

Biller

Bo
orebiller

Ptin
nus subpillosus

13

Biller

Mu
uggbiller

Dien
nerella vincenti

1

Biller

Bo
orebiller

Ptin
nus villiger

2

Biller

Mu
uggbiller

Enicmus rugosus

1

Biller

Bo
orebiller

Xesstobium rufovillosum
m

3

Biller

Mu
uggbiller

Latridius hirtus

1

Biller

Fu
uktbiller

Ato
omaria morio

3

Biller

Myycelbiller

Agathidium confusum

1

Biller

Fu
uktbiller

Cryyptophagus badius

26

Biller

Myycelbiller

Nem
madus colonoides

2

Biller

Fu
uktbiller

Cryyptophagus micaceu
us

2

Biller

Myycelbiller

Sciodrepoides fumatus

1

Biller

Fu
uktbiller

Cryyptophagus populi

1

Biller

Myycelbiller

Sciodrepoides watsoni

39

Biller

Fu
uktbiller

Cryyptophagus scanicuss

31

Biller

Sm
mellere

Amp
pedus balteatus

1

Biller

Fu
uktbiller

Cryyptophagus scutellatus

1

Biller

Sm
mellere

Amp
pedus pomorum

1

Biller

Fu
uktbiller

Cryyptophagus setulosu
us

1

Biller

Sm
mellere

Atho
ous subfuscus

1

Biller

Glansbiller

Cryyptarcha undata

3

NT

Biller

Sm
mellere

Atho
ous vittatus

2

Biller

Gnagbiller

Gryynocharis oblonga

1

VU

Biller

Sm
mellere

Melanotus castanipes

2

Biller

Haalvsmellere

Trixxagus dermestoidess

6

Biller

Snutebiller

Cryp
pturgus subcribrosus
us

1

Biller

Ko
ortvinger

cf. Alevonota
A
gracilentta

1

Biller

Snutebiller

Strophosoma capitatum
m

1

Biller

Ko
ortvinger

Ath
heta crassicornis

10

Biller

Stu
umpbiller

Dendrophilus punctatuss

2

Biller

Ko
ortvinger

Ath
heta dadopora

1

Biller

Stu
umpbiller

Pleg
gaderus caesus

1

Biller

Ko
ortvinger

Hap
ploglossa gentilis

6

Biller

Tre
ebukker

Alossterna tabacicolor

2

Biller

Ko
ortvinger

Hap
ploglossa villosula

1

Biller

Ve
edborere

Cono
opalpus testaceus

1

Biller

Ko
ortvinger

Lorrdithon trinotatus

2

Tovinger

Vin
ndusmygg

Sylvicola cinctus

3

Biller

Ko
ortvinger

Oxyypoda alternans

1

Tovinger

Vin
ndusmygg

Sylvicola fenestralis

3

Biller

Ko
ortvinger

Philonthus politus

1

Tovinger

Ro
ovfluer

Neoitamus socius

1

Biller

Ko
ortvinger

Philonthus succicola

1

Tovinger

Snipefluer

Rhagio notatus

1

NT

VU

NT

RLL

T
NT
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Danmaark
Lokalitett: Danmark naturreserva
n
at (VV000026699) beliggen
nde sør for Frogn
F
kirke i Frogn komm
mune.
Kartreferanse: 32 V 596915
5
6618
8731. Avgrennset som natturtype «Rik edelløvskogg» (BN00050187)
med nassjonal verdi (A‐verdi).
Feltarbeeid: Lokaliteten ble oppsø
økt 11. juni, 66. juli, 10. au
ugust, 28. august og 17. sseptember 2012
2
av
Arne End
dre Laugsand
d, BioFokus. Tre vindusfeeller ble hengg opp ved første besøk oog tatt ned ve
ed siste
besøk. En fallfelle blee satt i hulhe
eten. Slaghåvving og bankking av greine
er og buskveegetasjon under
kronen b
ble foretatt på
p jakt etter insekter. Guule fat ble også satt ut ved to anledni nger. Rødmu
uld fra
hulheten
n ble soldet og
o lagt tilbakke i hulhetenn igjen. Eiketreet ble valg
gt ut som unddersøkelseso
objekt på
grunn avv treets størrrelse, alder og
o forekomstt av viktige elementer
e
som velutvikleet hulhet med
d mye
rødmuld
d og partier med
m død ved
d.

Figur 1: Grrov, hul eik med
d vindusfeller i Danmark naturrreservat. Foto:: Arne Endre Laugsand.

Beskriveelse: Lokaliteeten er Danm
mark naturre servat sør fo
or Frogn kirke
e. Dette var ttidligere en eikehage
med 10‐15 grove eikker, men gjen
ngroingen err nå så sterk at den er kartlagt som ri k edelløvsko
og.
Lokalitetten er omgittt av åkerland
dskap. Rundtt selve treet er det et riktt, høyvokst oog tett feltsjiikt med
blant annet kranskon
nvall, stornesle, hundekj eks og gjerdevikke. Buskksjikt av hasssel, hegg og ask.
a
Eika stårr nord i reserrvatet nær åkkerkant, menn siden det er
e skog på øsst‐, sør‐ og veestsiden, står treet
skyggefu
ullt. På grunn
n av en lav ogg bred kronee er det tydelig at treet har stått mer lysåpent tidligere.
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Treet har redusert viitalitet, kan hende
h
på gruunn av utskyygging. Stamm
meomkretseen ved brysth
høyde er
405 cm. Den nedre åpningen
å
til hulheten
h
harr oppstått ve
ed at en hove
edgrein har bbrukket av. Denne
D
mmen er hul og det er to hovedåpnin
nger. Den nedderste vises på bildet
greina liggger ved treeet. Hele stam
og er i ovverkant av en meter høyy og i underk ant av en haalvmeter bred. Den øvre ååpningen, cirka 4
meter ovver bakken, vender
v
mot nordvest og er ca 10 x 10
0 cm stor. Flere mindre ååpninger finn
nes.
Stammen har svært grov sprekke
ebark og er ddekket av en del mose og
g noe lav, meen ingen spe
esielle
arter av mose og lav er registrertt på treet. Deet er for øvriig mye ekspo
onert barkløss ved på stam
mmen
som kan være intereessant for inssekter.
Hensyn og skjøtsel: En kan vurde
ere om treett bør fristilless gradvis. De
ette blir en vuurdering mellom
ulike bevvaringshensyyn. Vårt råd er
e å fristille ddenne og andre eiker i re
eservatet, sidden det antas at det
er få trueede arter som vil påvirke
es negativt avv dette. Pote
ensielt er dett mange trueede arter som
m kan ha
fordel avv at eiker frisstilles. En løsning kan væ
ære å fristille noen og la andre stå i skkog for å gjørre
variasjon
nen stor.
Verdivurrdering: Treeet er av nasjo
onal verdi (A
A‐verdi) grunnet størrelse
e, godt utvikllet hulhet med
potensiaal for truede arter og fore
ekomst av grrov død ved.

Figur 2: Viindusfeller på død
d grein og ved
d åpning til hulhhet (venstre). Kart
K som viser eikas plasseringg (høyre). Foto: Arne
A
Endre
Laugsand.

Påviste iinsektarter: For en total liste over eikketilknyttede
e arter påvist i 2012, se ttabell 1. Hele
e 25
individerr av fuktbilleen Cryptopha
agus quercinuus (VU) ble fanget i fallfe
ellen i hulhetten, samt at ett
e
eksemplar ble siktet frem fra mu
ulden i den saamme hulhe
eten. Arten er ikke tidligeere kjent fra
unn foreligge
er fra Busker ud, Hedmarkk og Troms. Arten
A
har inggen direkte
Akershus, og sikre fu
ekomster
tilknytning til eik elleer hule trær, men er tidliggere også funnet i hule trær og i synaantrope fore
nget i en av vvindusfellene
e. Dette
av høy. EEtt eksemplaar av kortvinggen Scydmaeenus helwigiii (NT) ble fan
er en artt som er knytttet til maur som lever i hhulheter i gaamle trær. Arrten er kun ppåvist på noe
en
lokaliteter i Akershuss, Østfold ogg Vestfold i N
Norge. Også en
e enkelte andre interes sante billearrter

Tekst ogg bilder: Arne En
ndre Laugsand, Gaustadalléen
G
211, 0349 Oslo. E‐p
post: arne@bioffokus.no. Faktaaark produsert 07
7.03.2013

‐

Et fakktaark fra BioFokus

knyttet ttil hulheter ble
b påvist på lokaliteten. Pukkelfluen Chaetopleurrophora spinnosissima er ikke
tidligere publisert fraa Norge. Busskdansefluenn Tachydrom
mia arrogans er antagelig også er ny fo
or
da det ikke haar vært mulig å oppsporee noen publiikasjon av de
enne arten. PPukkelfluen ble
b
Norge, d
fanget i ffallfellen, meens buskdansefluen ble ffanget i en vindusfelle. Det
D er uvisst oom artene har noen
tilknytning til eik elleer hulheter i trær.
Tabell 1: A
Arter påvist i 20
012. #=antall individer, RL=røddlistekategori (sse Kålås et al. 2010).
Gruppe

Faamilie

Artt

#

Gruppe

Familie

Art

#

RL

Biller

Baarkglansbiller

Cerrylon fagi

2

RL

Biller

Kortvinger

ellwigii
Scydmaenus hel

1

NT

Biller

Baarkglansbiller

Cerrylon ferrugineum

1

Biller

Kortvinger

Stenichnus godaarti

3

Biller

Baarkglansbiller

Cerrylon histeroides

1

Biller

Kortvinger

Xylostiba monililicornis

1

Biller

Bllomsterbiller

Ana
aspis rufilabris

1

Biller

Mattbiller

Synchita humerralis

1

Biller

Bllomsterbiller

Ana
aspis thoracica

2

Biller

Muggbiller

Cartodere nodiffer

4

Biller

Bo
orebiller

Dorrcatoma chrysomeliina

4

Biller

Muggbiller

Corticaria longiccollis

8

Biller

Bo
orebiller

Ptin
nus fur

3

Biller

Muggbiller

Corticaria rubrippes

1

Biller

Bo
orebiller

Ptin
nus subpillosus

6

Biller

Muggbiller

Dienerella vinceenti

1

Biller

Bo
orebiller

Xesstobium rufovillosum
m

1

Biller

Muggbiller

Enicmus testaceeus

1

Biller

Bø
ørstebiller

Dassytes plumbeus

1

Biller

Muggbiller

Latridius hirtus

1

Biller

Fu
uktbiller

Anttherophagus pallenss

1

Biller

Mycelbiller

Agathidium arct
cticum

1

Biller

Fu
uktbiller

Ato
omaria morio

1

Biller

Mycelbiller

Agathidium atruum

1

Biller

Fu
uktbiller

Cryyptophagus badius

9

Biller

Mycelbiller

Anisotoma casta
tanea

1

Biller

Fu
uktbiller

Cryyptophagus denticullatus

1

Biller

Mycelbiller

Sciodrepoides w
watsoni

1

Biller

Fu
uktbiller

Cryyptophagus micaceu
us

2

Biller

Skyggebiller

Pseudocistela ceeramboides

3

Biller

Fu
uktbiller

Cryyptophagus quercinu
us

26

Biller

Smalbiller

Rhizophagus criibratus

1

Biller

Fu
uktbiller

Cryyptophagus scanicuss

42

Biller

Smalbiller

Rhizophagus disspar

1

Biller

Glansbiller

Glisschrochilus hortensiis

1

Biller

Snutebiller

Rhyncolus ater

1

Biller

Haalvsmellere

Trixxagus dermestoidess

1

Biller

Stumpbiller

Gnathoncus buyyssoni

1

Biller

Kjjukeborere

Cis castaneus

1

Edderkoppdyr

Mosskorpioner

Chernes cimicoiides

1

Biller

Kjjukeborere

Enn
nearthron cornutum
m

1

Edderkoppdyr

Mosskorpioner

Pselaphochernees scorpioides

1

Biller

Kn
nokkelbiller

Tro
ox scaber

1

Tovinger

Buskdansefluer

Tachydromia arrrogans

1

Biller

Ko
ortvinger

Aleochara stichai

4

Tovinger

Pukkelfluer

Chaetopleurophhora spinosissima

1

Biller

Ko
ortvinger

Alo
oconota gregaria

1

Tovinger

Småstankelbein

Epiphragma oceellare

1

Biller

Ko
ortvinger

Am
mischa analis

3

Tovinger

Sneglefluer

Tetanocera ferrruginea

1

Biller

Ko
ortvinger

Bibloporus minutus

1

Tovinger

Soppmygg

Zygomyia pictippennis

2

Biller

Ko
ortvinger

Hap
ploglossa villosula

1

Tovinger

Spinnmygg

Macrocera phallerata

1

Biller

Ko
ortvinger

Phyyllodrepa linearis

1

Tovinger

Spinnmygg

Macrocera stigm
moides

1

Biller

Ko
ortvinger

Phyyllodrepa melanocephala

1

Tovinger

Storstankelbein

Tipula vernalis

1

Biller

Ko
ortvinger

Queedius mesomelinus

2

Tovinger

Vindusmygg

Sylvicola fenestr
tralis

1

Biller

Ko
ortvinger

Queedius xanthopus

1

Veps

Maur

Lasius brunneuss

3

VU
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