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Förord
Under 2016 fastställdes nya riktlinjer för sakområde Landskap (natur och kultur
m.m.), som syftar till att tydliggöra vilka mål och rutiner som gäller kring Trafikverkets arbete med vägar, järnvägar och landskapets värden (TDOK 2015:0323). De
nya riktlinjerna ställer krav på hur Trafikverket ska bidra till att bibehålla och helst
öka andelen naturvärden och kulturvärden inom infrastrukturen. Redan i december
2001 togs ett beslut vid dåvarande Vägverkets huvudkontor (diarienummer: SA80A
2001:30264) om att alléer längs med allmänna vägar juridiskt ska betraktas som väganordningar och därmed skötas av väghuvudmannen.
Alléer omfattas av både natur- och kulturmiljömål i Trafikverkets riktlinje. De biologiska värdena ska säkras t.ex. genom att alléer med höga naturvärden inte ska
minska i antal samt genom att sätta in kompensationsåtgärder för arbeten som riskerar att innebära negativa konsekvenser för ett eller flera träd. Trafikverket ska
också sträva efter att hålla alléer långsiktigt vitala, friska och trafiksäkra. En naturlig
variation vad gäller allétyper, bl.a. vad gäller ålder och artsammansättning, ska också
finnas. Förutom de biologiska värdena ska man också beakta alléers kulturhistoriska
värde. Det är därför viktigt att undersöka och bibehålla den historia och kunskap
som finns kring alléer samt säkra alléernas utveckling och fortsatta varande i landskapet.
Under de ca 15 år som Trafikverket och dess föregångare Vägverket arbetat med att
sköta alléerna i Region Väst, så ha en nivå för inventering av de biologiska värdena
vuxit fram. Den största mångfalden finns inom grupperna insekter och lavar. Bland
insekterna är det inte minst bland skalbaggarna, som man finner utmärkta indikatorer på värdefulla trädmiljöer. Fladdermössen är också särskilt viktiga, har ett omfattande formellt skydd, och uppvisar i vissa fall rika förekomster. Totalt sett finns det
ett stort antal sällsynta, hotade eller på annat sätt värdefulla arter som kan kopplas
till gamla träd i våra alléer. Det är därför viktigt att goda inventeringar som denna
görs, så att vi kan förvalta alléerna efter bästa förmåga.
Författarna ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats.
Mats Lindqvist
Miljöspecialist/ekolog
Underhåll – Teknik & Miljö

Mellersta delen av Liveredsallén på väg O2001 (2014-05-12).

Norra delen av Liveredsallén på väg O2001 (2014-05-12).
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Sammanfattning
Naturcentrum AB har genomfört inventeringar av inventeringar av lavar, mossor,
svampar, insekter och fladdermöss i en tredelad allé utmed vägarna O1978 och O2001
vid Livered, drygt 6 km väster om Gräfsnäs, Västra Götalands län.
Inventeringarna genomfördes under totalt sex besök mellan maj och september 2017.
Den tredelade allén vid Livered omfattar totalt 130 träd med ask, lind och lönn som de
dominerande trädslagen.
Allén som helhet har ett mycket högt naturvärde med många särskilt skyddsvärda arter
knutna till gamla och grova lövträd. Med särskilt skyddsvärda arter avses rödlistade arter
(ArtDatabanken 2015), skyddade arter (enl miljöbalken), signalarter (Nitare 2000) eller
andra sällsynta arter.
Totalt observerades drygt 190 arter varav 25 är att betrakta som särskilt skyddsvärda
och 14 av dessa är rödlistade. Lavarna är den organismgrupp som uppvisar störst artmångfald och också flest särskilt skyddsvärda arter. Av de rödlistade arterna som påträffades var tio lavar, en mossa och tre var skalbaggar.
Bland de mer anmärkningsvärda fynden kan skärskilt nämnas två mycket sällsynta
kanppnålslavar – kortskaftad parasitspik Sphinctrina turbinata (VU) och vedspik Calicium
abietinum (VU). Även fyndet av bokvårtlav Pyrenula nitida (NT) är anmärkningsvärt då
fyndplatsen ligger en bra bit från artens naturliga utbredningsområde. Att den dessutom
påträffades på lind är också ovanligt eftersom det normala är bok och avenbok.
I en ask i södra delen av allén påträffades en koloni av fladdermusarten dvärgpipistrell.
På en av lindarna (träd nr
105) i Livered växer bokvårtlav Pyrenula nitida
(NT). Fyndplatsen ligger
långt från artens normala utbredningsområde
och att den växer på lind
är ytterst sällynt.
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Inledning
Naturcentrum AB har på uppdrag av Trafikverket/Mats Lindqvist inventerat lavar,
mossor, svampar, insekter och fladdermöss i en tredelad allé utmed vägarna O1978 och
O2001 vid Livered, drygt 6 km väster om Gräfsnäs, Västra Götalands län. Alléerna är
uppdelade i tre separata delar . Den sydliaste delen löper utmed väg O1978 och den
mellersta och nodligaste delen löper utmed väg O2001. Sammanlaggt består alléerna av
130 träd. Ask, lind och lönn är de dominerande trädslagen med 45, 40 och 38 träd vardera. Därtill växer fyra klibbalar och tre bokar i alléns nordligaste del.
Särskild vikt lades vid eventuella förekomster av särskilt skyddsvärda arter, dvs. rödlistade arter, signalarter, sällsynta arter och sådana arter som är upptagna i artskyddsförordningen. Fältinventeringarna utfördes av Petter Bohman, Svante Hultengren och
Niklas Franc. Niklas Franc artbestämde de insekter som fångades i fönsterfällorna.

Södra delarna utefter O1778. Gamla askar ochnyplanterade. Det är inte Trafikverket som planterat de nya yngre askarna (2008-04-15).
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Metodik
Mellan maj och september 2017 gjordes sex fältbesök i alléerna. Besöken hade olika fokus och förlades därför vid olika datum och olika tidpunkter på dygnet, för att optimera
resultatet (tabell 1). Vid första besöket ritades en schematisk karta över allén och alla
träden gavs ett ID-nummer. Trädens ID-nummer används för att ange särskilt skyddsvärda arters växt- och levnadsplatser. ID-numren anges i figur 2. Rödlistade arter anges
enligt ArtDatabanken (2015) och signalarterna Nitare (2000). I övrigt följer nomenklaturen dyntaxa (www.dyntaxa.se).
Alléerna vid Livered är uppdelade i tre separata delar . Den sydligaste delen, som löper
utmed väg O1978, är nästan helt dominerad av ask och omfattar 39 träd (träd id 1 – 39)
(figur 2 C). Den mellersta delen (figur 2 B) och den nordliga delen (figur 2 A), som
båda löper ut med väg O2001, domineras av lind respektive lönn och omfattar tillsammans 91 träd (träd id 40 – 130).
Insekter (främst skalbaggar) inventerades med fem fasta fällor (trädfönsterfällor) samt
med fyra dag- och två nattsök. De fem fällorna monterades på lämpliga träd i alléerna
och vittjades vid tre tillfällen mellan 2017-05-18 och 2017-08-08 (tabell 2). Dagsök efter
insekter gjordes i samband med att fällorna monterades upp eller vittjades. Nattsök
gjordes vid två tillfällen i juli månad i samband med fladdermusinventeringen (se tabell
1). Vid nattsök efter insekter används en stark pannlampa för att hitta nattaktiva djur
som då kommer fram ur sina dagtillhåll inne i trädhåligheter eller i marken.
Lavar, mossor och svampar inventerades huvudsakligen vid fyra tillfällen. Särskilt
skyddsvärda arter eftersöktes då på och i direkt anslutning till alla träden i alléerna. För
sådana arter har det enskilda trädet (träd-ID) noterats. Även allmänna arter (och en del
mer bristfälligt kända arter) har noterats, men då enbart för allén som helhet och inte
med någon särskild trädangivelse.
Fladdermössen inventerades med två olika metoder, dels lyssning efter och inspelning
av fladdermusläten nattetid, dels sökning efter koloniplatser dag-/kvällstid. Vid de nattliga inventeringarna användes en handhållen fladdermusdetektor (Pettersson D1000),
fem (2017-06-13) respektive 7 (2017-07-07) automatiska inspelningsboxar (Pettersson
D500) fördelade på 11 olika platser. Fladdermusinventeringen, såväl sökandet efter
koloniplatser som den vanliga inventeringen utfördes under två kvällar och nätter,
2017-06-13 och 2017-07-07. Vid varje tillfälle genomsöktes hela allén flera gånger vid
olika tidpunkter samt angränsande lämpliga miljöer, se figur 1 nedan.
Tabell 1
Fältbesökens datum, tidpunkt, artgrupp och inventerare.
Datum
2017-05-18
2017-06-08
2017-06-13
2017-07-07
2017-08-08
2017-09-21

Tidpunkt
Dag
Dag
Dag och natt
Dag och natt
Dag
Dag

Artgrupp
Insekter, lavar och mossor
Insekter, lavar, mossor
Insekter och fladdermöss
Insekter och fladdermöss
Lavar, mossor och svampar
Lavar, mossor och svampar
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Inventerare
Petter Bohman
Petter Bohman
Petter Bohman, Niklas Franc
Petter Bohman
Petter Bohman
Petter Bohman, Svante Hultengren

Tabell 2
Placering av trädfönsterfällor för fångst av insekter.
Fällnr

Koordinater (RT90)

Fångstperiod

1

6445256/1298201

2017-05-18 – 2017-08-08

2

6445305/1298246

2017-05-18 – 2017-08-08

3

6445396/1298184

2017-05-18 – 2017-08-08

4

6445506/1298073

2017-05-18 – 2017-08-08

5

6445610/1298165

2017-05-18 – 2017-08-08

Kommentarer om fällans placering
Lönn (nr 29). 2 m upp inne i en
sprucken lönn. Gott om död ved.
Ask (nr 21). 2 m upp vid stort hål i
en grov ask.
Lind (nr 49). Inne i en grov ihålig
lind. 2,5 m upp, mot S.
Lind (nr 105). Inne i en jättelind. 3
m upp, vänd mot SO.
Lönn (nr 92). I stamskada på grov
lönn. 2 m upp, mot SO.

Figur 1. Inventeringsområde för fladdermöss vid Livereds allé. Röda kvadrater markerar platser
som undersökts med autoboxar (s.k. boxplatser) och grön linje markerar slinga som inventerats
manuellt med handhållen fladdermusdetektor.

Dag-/kvällsinventeringen av koloniplatser genomfördes på så sätt att fladdermusspillning och andra spårtecken i eller i anslutning till alléträden noterades. Håligheter eller
liknande strukturer belägna lägre än tre till fyra meter över marken undersöktes med
hjälp av stege. Ännu högre sittande håligheter undersöktes genom att leta spillning på
marken nedanför och genom okulärbesiktning med hjälp av handkikare. Dessutom användes fladdermusdetektor för att lyssna efter ”sociala läten” från fladdermöss inne i
håligheterna. I skymningen, när fladdermöss flyger ut från sina kolonier, genomsöktes
alléträden återigen med handhållen fladdermusdetektor.
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Koordinatsättning och rapportering av artuppgifter
Geografiska koordinater för insektsfällorna och autoboxarna som användes vid fladdermusinventeringen har bestämts med hjälp av handhållen GPS (Garmin 60 CSx). För
skyddsvärda lavar, mossor och svampar har växtplatsernas koordinater tagits fram i
geokodade flygbilder för att bli så exakta som möjligt. Dessa anges med 5 meters noggrannhet.
För vanligare lavar, mossor och svampar har växtplatserna angiviet med en mitt koordinat för allén och med en noggrannhet som motsvarar alléns storlek. Det samman gäller
för de fladdermöss som registrerades vid den manuella inventeringen med handhållen
fladdermusdetektor och för de insekter som noterades vid dag- och nattsök. För rödlistade eller på annat sätt skyddsvärda insekter som hittades vid dag- och nattsök har dock
fyndplatsen angivits med så noggrann koordinat som möjligt, främst utifrån geokodade
flygbilder.
Det koordinatsystem som används vid inventering och rapportering har varit RT 90.
Samtliga observerade och bestämda arter har rapporterats till Artportalen. Rapporteringen har gjorts genom Trafikverkets inloggningsuppgifter och alla fynd har knutits till
projektet ”Trafikverkets inventeringar av arter i statliga vägmiljöer”.
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Resultat
Allén vid Livered är enkelradig, dvs. med en rad av träd på var sida av vägen, och består
av 130 träd. Ask, lind och lönn är de dominerande trädslagen med 45, 40 och 38 träd
vardera. Därtill finns fyra klibbalar och tre bokar i alléns nordligaste del. Trädslagen är
inte jämt fördelade i allén men är tydligt uppdelade i tre olika sektioner. Den södra delen, som löper utmed väg O1978, är helt dominerad av ask, endast en äldre lönn skiljer
ut sig. Hamlade lindar dominerar i den mellersta delen, som löper utmed väg O2001,
och högstammiga lönnar i den norra delen, också utmed väg O2001.
Den södra allén utmed väg O1978, har till stor del föryngrats i relativt sen tid. Endast
sju av de 38 askarna i denna delen är gamla och grova, resterande delen utgörs av yngre
träd med en brösthöjdsdiameter på ca 15 cm. Askarna, såväl unga som gamla, är angripna av askskottsjuka och några av dem har redan dött. Samtliga gamla och grova askar bär spår efter äldre tiders hamling och har mer eller mindre kraftiga stamskador och
håligheter.
De 40 lindar som utgör alléns mellersta del är gamla, grova och sedan tidigare hamlade.
De flesta har en ihålig huvudstam och krans av flera grova grenar. I flera lindar pågår
mulmbildning (förmultnande ved, gamla fågelbon m m), med de är i huvudsak i god
kondition.
En lind (id-nummer 105) är
särskilt grov. Stammen är
ihålig och krongrenarna
grova. Inne i stammen
finns stora mängder blottad död ved.

I den norra lönndominerade delen är träden högväxta. Flera av lönnarna har stamskador till följd av stora grenbrott eller rötskador.
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De omgivande markerna domineras av öppna åkermarker, småvatten, barrskogar och
en äldre gårdsmiljö. I söder kantar alléerna en asfaltsväg medan de mellersta och norra
delarna står utmed en mindre grusväg.

Kortskaftad parasitspik Sphinctrina turbinata (VU) växer på en ask (id-nummer 14) i den södra
delen av Livereds allé utmed väg A1886.

2 A. Norra delen av Livereds allé, utmed väg O2001.
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2 B. Mellersta delen av Livereds allé, utmed väg O2001.

2 C. Södra delen av Liverreds allé, utmed väg O1978.
Figurerna 2 A - C. Schematisk karta över de tre delarna av Livereds allé. Siffrorna på kartan är
”id-nummer” som används i denna inventering för identiering av enskilda träd. Cirklarnas färg
markerar alléträdens art enligt legenden i kartorna.
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Lavar, mossor och svampar
Lavfloran får anses som typisk för gamla lövträd i öppna till halvöppna lägen med så
kallad rikbark, vilket betyder högt pH och högt innehåll av basiska joner. Men lavfloran
är också artrik och innehåller många rödlistade arter och signalarter. Totalt noterades 85
olika lavar, av vilka 15 är rödlistade eller signalarter.
De tio rödlistade lavar som förekommer i allén är vedspik Calicium abietinum VU (1
träd), läderlappslav Collema nigrescens NT (6 träd), blek kraterlav Gyalecta flotowii VU (1
träd), almlav G. ulmi VU (2 träd), grynig filtlav Peltigera collina NT (4 träd), bokvårtlav Pyrenula nitida NT (1 träd), sydlig blekspik Sclerophora amabilis EN (6 träd), gulvit blekspik
S. pallida VU (1 träd), liten blekspik S. peronella VU (3 träd) och kortskaftad parasitspik
Sphinctrina turbinata VU (1 träd). Signalarterna utgörs av glansfläck Arthonia spadicea (1
träd), rostfläck A. vinosa (1 träd), lönnlav Bacidia rubella (14 träd), gulnål Chaenotheca
brachypoda (2 träd) och dvärgtufs Scytinium teretiusculum (6 träd).
Totalt noterades 19 arter mossor på alléträden. Av dessa är atlantärgmossa Zygodon conoideus NT (1 träd) den enda som är rödlistad (ArtDatabanken). Ytterligare fyra är signalarter; guldlockmossa Homalothecium sericeum (41 träd) och fällmossa Antitrichia curtipendula
(35 träd), trädporella Porella platyphylla (4 träd) och krusig ulota Ulota crispa (ett träd) (Nitare 2000).
Inga särskilt skyddsvärda svampar påträffades under inventeringen.
Samtliga förekomster av rödlistade lavar och en stor del av signalartsförekomsterna är
fördelade på 20 av alléernas totalt 130 träd (tabell 3). Träden med flest skyddsvärda arter återfinns huvudsakligen i den södra delen av allén, och åtta av de tio träd som hyser
fyra eller fler skyddsvärda lavar och mossor växer här. Flest skyddsvärda arter hittades
på ask och lönn. Endast på tre av alléns totalt 40 lindar hyste någon rödlistad epifyt.
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Tabell 3

29
lönn
20
ask
21
ask
25
ask
14
ask
27
ask
11
ask
31
ask
105
lind
42
lind
62
lönn
49
lind
88
lönn
61
lönn
98
lönn
8
ask
Antal träd/art:

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
6

3

1

1

1

15

1

2

5

1

•
4

Antal rödlistade arter

grynig filtlav, NT

bokvårtlav, NT

läderlappslav, NT

almlav, VU

blek kraterlav, VU

vedspik, VU

kortskaftad parasitspik, VU

gulvit blekspik, VU

liten blekspik, VU

sydlig blekspik, EN

Trädslag

Träd

Förekomst av rödlistade lavar redovisade per träd, jämte antal fynd av respektive art i
alléerna vid Livered. Efter artnamnen anges artens hotkategori.

3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Insekter
Insektsinventeringen har i huvudsak fokuserat på skalbaggar, och det är bland skalbaggarna man hittar flest hotade arter knutna till död ved och gamla träd. Därför är skalbaggarna mest intressanta i detta sammanhang. Totalt påträffades 74 arter skalbaggar,
två arter storharkrankar samt en art av myra, geting och bi.
De flesta arterna och individerna fångades i de tre fönsterfällorna. Dag- och nattsöken
kompletterade dock artlistan med några särskilt skyddsvärda arter.
Av de påträffade arterna är tre rödlistade – viveln Phloeophagus turbatus NT, större
sågsvartbagge Uloma culinaris NT och halvknäpparen Xylophilus corticalis NT. Vidare fångades trägnagare Dorcatoma chrysomelina och bålgetingkortvingen Quedius dilatatus i fälla 2
respektive 5 (tabell 4). Båda arterna är knutna till hålträd, den förstnämnda lever i rötad
ved och den sistnämnda i anslutning till bålgetingbon. Dessa båda arter är att betrakta
som särskilt skyddsvärda även om de idag inte är rödlistade.
Kortvingen Scaphisoma boreale noteras ny för Västergötland.
Samtliga observerade insekter presenteras i bilaga 1.
Tabell 4
Sammanställning över särskilt skyddsvärda insekter i Livereds allé.
Art

Hot-kategori

Ekologi

Fynd
Två exemplar fångades i
fälla 1 som var placerad på
lönn (id 29) och tre exemplar fångades i fälla 5 som
också satt på en lönn (id
92).
Ett exemplar hittades vid
dagsök 2017-05-18.

Phloeophagus turbatus
en vivel

NT

Larvutvecklingen sker i död ved,
främst på insidan av stamhåligheter i
levande gamla lövträd, t.ex. asp, poppel, lind, lönn, alm och ask. Ofta i alléoch parkträd.

Uloma culinaris
större sågsvartbagge

NT

Xylophilus corticalis
en halvknäppare

NT

Dorcatoma chrysomelina
en trägnagare

Knuten till
hålträd

Lever under bark och i murken lövved, bland annat av bok, ek, lind och
sälg, men även sekundärt i högar av
gammalt sågspån. Larven lever troligen främst av gnagmjöl från andra insekter
Larvutvecklingen sker i ganska lös,
vitrötad ved i såväl stående som liggande löv- och barrträdsved.
Lever i ihåliga ekar.

Quedius dilatatus
bålgetingkortvinge

Knuten till
bålgeting

Lever i anslutning till bon av bålgeting, gärna i hålträd.
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Två exemplar fångades
vardera i fälla 4 och 5.
Ett exemplar fångades i
fälla 2 som satt på en ihålig
ask (id 21).
Fyra exemplar fångades i
fälla 5 som satt på en lönn
(id 92) med bålgetingbo.

Trädfönsterfälla nummer 4 satt placerad några meter upp i linden med id-nummer 105.
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Fladdermöss
Fem arter fladdermöss observerades i och kring Livereds alléer. Dessa är nordfladdermus, dvärgpipistrell, brunlångöra, vattenfladdermus samt någon av arterna i artparet
mustasch-/tajgafladdermus. Där utöver gjordes fyra inspelningar av obestämda fladdermöss i släktet Myotis (troligtvis mustasch-/tajgafladdermus eller vattenfladdermus) (tabell 5).
Dvärgpipistrell var den art som registrerades med i särklass flest inspelningar (totalt 524
stycken). Den spelades in i samtliga boxar och utmed den manuellt inventerade slingan
under båda inventeringsnätterna. Nordfladdermus och vattenfladdermus var båda också
relativt vanligt förekommande i alléerna och dess omgivningar. Brunlångöra och artparet mustasch-/tajgafladdermus noterades endast med enstaka inspelningar (tabell 5).
Inga rödlistade fladdermöss påträffades i inventeringen.
Tabell 5.
Sammanfattande tabell över antal inspelningar av olika fladdermusarter under två inventeringsnätter i Livereds allé.

3
15
1
1
1
3
42/10

28
5
17
4
12
6
53
70
21
111
150
28
4
15
524/14

3

Obestämd
Myotis

13
3
1
1

mustasch/tajgafladdermus
vatten-fladdermus

2017-06-13 22.00 - 01.30
Punkt 2 Box 2
2017-06-13 22.00 - 01.30
Punkt 4 Box 3
2017-06-13 22.00 - 01.30
Punkt 5 Box 5
2017-06-13 22.00 - 01.30
Punkt 7 Box 6
2017-06-13 22.00 - 01.30
Punkt 8 Box 7
2017-06-13 21.00 - 01.30
Manuellt inv. slinga
2017-07-07 22.00 - 01.00
Punkt 1 Box 1
2017-07-07 22.00 - 01.00
Punkt 3 Box 2
2017-07-07 22.00 - 01.00
Punkt 4 Box 3
2017-07-07 22.00 - 01.00
Punkt 6 Box 4
2017-07-07 22.00 - 01.00
Punkt 9 Box 5
2017-07-07 22.00 - 01.00
Punkt 10 Box 6
2017-07-07 22.00 - 01.00
Punkt 11 Box 7
2017-07-07 21.30 - 01.00
Manuellt inv. slinga
Summa (inspelningar per art/antal platser):

brunlångöra

Plats/ Box nr.

dvärg-pipistrell

Tid

nord-fladdermus

Datum

2

1
1
2
1

1/1

7
2
2
2
6
2
24/8

2
1
5/3

4/2

I en döende ask, träd nummer 26, i södra delen av allén hittades en koloni med dvärgpipistrell. Vid båda inventeringsnätterna, strax efter skymning, sågs flera tiotals individer
flyga ut ur ett hål ca tre meter upp i det aktuella trädet. Detta var den enda fladdermuskolonin som påträffades i Livered.
Det är sannolikt att det kan finnas en eller flera koloniplatser i de kringliggande miljöerna, t.ex. lövskogen vid boxplats 10 eller i husen sydväst om boxplats 7. Dessa platser
genomsöktes inte lika noggrant på grund av att de var betydligt större och dels för att
vid den viktiga skymningstiden (då fladdermössen lämnar sina kolonier) prioriterades
eftersökningarna i själva allén.
Fladdermöss byter ofta koloniplats flera gånger under en sommar, detta gäller inte
minst de arter som bor i hålträd (Dietz m.fl. 2009). Det är därför inte omöjligt att något
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eller några av de håligheter i allén som inte hyste fladdermöss vid de två inventeringstillfällena åtminstone periodvis används som koloni eller viloplats. Därför bör alla alléträd
med håligheter betraktas som potentiella koloniplatser.

En dvärgpipistrell lämnar koloni i träd 26 för att ge sig ut på nattlig jakt (2017-07-07).
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Hamlade lindar i mellersta delen av Liveredsallén på väg O2001 (2008-06-30).

Hamlad sönderfallande lind i
mellersta delen av Liveredsallén på väg O2001 (2008-04-15).
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Bilaga 1 – förteckning över insekter

Fälla 5

5

13

12

1
1

1

1

3
1

1
1
2
1
1
1

1
1
1

1

1
1
2
1
9

74
1
1

2

1
1
2
1
NT

1

2
8
1

1
1

2
1
1
1

5

1

1

1

1
54
1
1

22

1
3
2

Kommentar

Fälla 4

1

Nattsök
2017-07-07

Fälla 3

5
1
1

Nattsök
2017-06-13

Fälla 2

6
NV

Dagsök
2017-05-18

Fälla 1

Familj/Art
Anobiidae - trägangare
Anobium punctatum
Dorcatoma chrysomelina
Hadrobregmus pertinax
Ptinus fur
Ptinus rufipes
Ptinus subpilosus
Anthribidae - plattnosbaggar
Platystomos albinus
Apionidae - spetsvivlar
Protapion apricans
Cantharinae - flugbaggar
Cantharis rustica
Malthinus frontalis
Rhagonycha fulva
Carabidae - jordlöpare
Philorhizus notatus
Cerambycidae - långhorningar
Leiopus linnei
Leptura quadrifasciata
Rhagium inquisitor
Rhagium mordax
Ciidae - trädsvampborrare
Cis bidentatus
Cis boleti
Cleridae - brokbaggar
Korynetes caerulea
Curculionidae - vivlar
Dryocoetes autographus
Exomias pellucidus
Hylesinus crenatus
Ips typographus
Melanotus villosus
Otiorhynchus singularis
Phloeophagus turbatus
Phyllobius viridearis
Pityogenes chalcographus
Pityophthorus glabratus
Polydrusus mollis
Rhinoncus bruchoides
Rhyncolus ater
Strophosoma capitatum
Dermestidae - ängrar
Ctesia serra

Hotkategori

Samtliga observerade och artbestämda insekter i Livereds alléer fördelade på fångstmetod
och datum.

2
2
3
1

1
1

1
3

1
1

2
1

NT

2

1
1

2
1

1
1

1

1
5

1

1
1
1
3

1
1

1
1
1
1
1
1
1
4

NV
1
2
1

ny VG
1

4
1

7

2

1
4

23

1
1
20
1

Kommentar

Nattsök
2017-07-07

Nattsök
2017-06-13

Dagsök
2017-05-18

Fälla 5

Fälla 4

Fälla 3

Fälla 2

Fälla 1

Hotkategori

Familj/Art
Elateridae - knäppare
Ampedus balteatus
Ampedus pomorum
Athous haemorrhoidalis
Athous subfuscus
Dalopius marginatus
Hypoganus inunctus
Melanotus villosus
Selatosomus aeneus
Erotylidae - trädsvampbaggar
Dacne bipustulata
Triplax aenea
Eucnemidae - halvknäppare
Xylophilus corticalis
Histeridae - stumpbaggar
Gnathoncus nannetensis
Latridiidae - mögelbaggar
Cortinicara gibbosa
Enicmus rugosus
Leiodidae - mycelbaggar
Anisotoma humeralis
Lucanidae - ekoxbaggar
Sinodendron cylindricum
Mycetophagidae - vedsvampbaggar
Mycetophagus atomarius
Salpingidae - trädbasbaggar
Salpingus ruficollis
Scarabaeidae - bladhorningar
Cetonia aurata
Serica brunnea
Scirtidae - mjukbaggar
Contacyphon pubescens
Prionocyphon serraticornis
Scraptiidae - ristbaggar
Anaspis flava
Anaspis rufilabris
Staphylinidae - kortvingar
Conosoma testaceum
Euplectus karstenii
Platydracus stercorarius
Quedius brevicornis
Quedius dilatatus
Quedius maurus
Scaphisoma agaricinum
Scaphisoma boreale
Stenichnus godarti
Tenebrionidae - svartbaggar
Mycetochara axillaris
Mycetochara flavipes
Mycetochara linearis
Prionychus ater
Pseudocistela ceramboides

NT

1
1

29
1
1
1

10
1

24

7
1

Kommentar

Nattsök
2017-07-07

Nattsök
2017-06-13

Dagsök
2017-05-18

Fälla 5

Fälla 4

Fälla 3

Fälla 2

Fälla 1

Hotkategori

Familj/Art
Uloma culinaris
Zopheridae - barkbaggar
Synchita humeralis
Övriga insekter
Vespidae - getingar
Vespa crabro
Formicidae - myror
Lasius niger
Apidae - bin
Andrena fulva
Tipulidae - storharkrankar
Dictenidia bimaculata
Tanyptera atrata

Bilaga 2 – förteckning över lavar, mossor och svampar
Samtliga observerade och artbestämda lavar i Livereds alléer. Trädslag och kommentarer
anges enbart för rödlistade arter och signalarter.
Vetenskapligt namn
Lavar
Acrocordia geminata
Amandinea punctata
Anaptychia ciliaris
Anisomeridium biforme
Anisomeridium polypori
Arthonia spadicea
Arthonia vinosa
Athallia holocarpa/pyracea
Bacidia arceutina
Bacidia rubella
Bacidia subincompta
Biatora efflorescens
Bryoria fuscescens
Bryostigma muscigenum
Buellia griseovirens
Calicium abietinum
Calicium glaucellum
Calicium salicinum
Calicium viride
Caloplaca citrina
Caloplaca flavorubescens
Caloplaca obscurella
Candelariella xanthostigma
Chaenotheca brachypoda
Chaenotheca ferruginea
Chaenotheca trichialis
Chrysothrix candelaris
Cladonia coniocraea
Cliostomum griffithii
Collema nigrescens

Svenskt namn
grå vårtlav
liten skivlav
allélav
toffellav
trädbaslav
glansfläck
rostfläck
liten orangelav
lönnlav
smågrynig knopplav
manlav
allémosslav
mjölig skivlav
vedspik
svart spiklav
kopparspik
grön spiklav
mjölig orangelav
asporangelav
groporangelav
grynig ägglav
gulnål
rostfläckig nållav
grå nållav
gulmjöl
mjölig trattlav
dropplav
läderlappslav

Evernia prunastri
Gyalecta flotowii
Gyalecta ulmi

slånlav
blek kraterlav
almlav

Hypocenomyce scalaris
Hypogymnia farinacea
Hypogymnia physodes
Hypogymnia tubulosa
Lecanactis abietina
Lecania cyrtella
Lecania cyrtellina
Lecanora allophana
Lecanora argentata
Lecanora carpinea
Lecanora chlarotera
Lecanora expallens

flarnlav
gryning blåslav
blåslav
pukstocklav
gammelgranslav
lekania
blek lekania
veckkantlav
brun kantlav
allav
lövträdskantlav
mjölkantlav
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s/RL

Trädslag

Kommentar

s
s

lind
lind

Träd 124
Träd 109

s

ask, lind, lönn

På 14 träd

VU

ask

Träd 21

s

lind

NT

ask, lönn

Träd, 14,
20, 21, 25,
27, 29

VU
VU

ask
ask, lönn

Träd 20
Träd 11 och
62.

Vetenskapligt namn
Lecidella elaeochroma
Lecidella flavosorediata
Lepraria incana
Melanelixia glabratula
Ochrolechia androgyna
Ochrolechia turneri
Opegrapha varia
Parmelia saxatilis
Parmelia sulcata
Parmeliopsis ambigua
Peltigera collina

Svenskt namn
asplav

Peltigera horizontalis
Pertusaria albescens var. corallina
Pertusaria amara
Pertusaria coccodes
Pertusaria flavida
Pertusaria pertusa
Phlyctis argena
Physcia adscendens
Physcia aipolia
Physcia tenella
Physconia distorta
Physconia enteroxantha
Piccolia ochrophora
Placynthiella uliginosa
Platismatia glauca
Pleurosticta acetabulum
Pseudoevernia furfuracea
Pyrenula nitida
Pyrrhospora quernea
Ramalina farinacea
Ramalina fraxinea
Sclerophora amabilis

sköldfiltlav
mjölig porlav
bitterlav
hagelporlav
gul porlav
porlav
blemlav
hjälmrosettlav
rosettlav
finlav
dagglav
gulkantad dagglav
kanelpyttelav
torvskivlav
näverlav
kyrkogårdslav
gälllav
bokvårtlav
ekflamlav
mjölig brosklav
brosklav
sydlig blekspik

Sclerophora pallida
Sclerophora peronella

gulvit blekspik
liten blekspik

Scytinium teretiusculum

dvärgtufs

Sphinctrina turbinata
Usnea subfloridana
Varicellaria hemisphaerica
Xanthoria parietina
Mossor
Antitrichia curtpendula
Bryum capillare

kortskaftad parasitspik
kort skägglav
snöbollslav
vägglav

Dicranum scoparium
Frullania dilidata
Homalothecium sericeum
Hypnum cupressiforme
Leucodon sciuroides

blågrå mjöllav
stiftbrunlav
grynig örnlav
Turners örnlav
klotterlav
färglav
skrynkellav
stocklav
grynig filtlav

s/RL

hjälmfrullania
guldlockmossa
cypressfläta
allémossa
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Kommentar

NT

ask, lönn

Träd 8, 11,
29, 31

NT

lind

Träd 105

EN

ask, lind, lönn

VU
VU

ask
lönn

ask

Träd 25, 27,
31, 42, 49,
88
Träd 20
Träd 29, 61,
98
Träd 25, 62,
90, 99, 103,
126
Träd 14

s

ask, lind, lönn

På 35 träd

s

ask, lind, lönn

På 41 träd.

s

fällmossa
skruvbryum
kvastmossa

Trädslag

VU

ask, lönn

Vetenskapligt namn
Metzgeria furcata
Orthotrichum lyellii
Plagiomnium affine
Porella platyphylla

Svenskt namn
bandmossa
stor hättemossa
skogspraktmossa
trädporella

Radula complanata
Sciuro-hypnum reflexum
Syntrichia ruralis
Syntrichia virescens
Ulota crispa
Zygodon conoideus
Zygodon rupestris
Zygodon viridissimus
Svampar
Ganoderma lipsiense
Oxyporus populinus
Polyporus leptocephalus

plattsvepemossa
späd gräsmossa
takmossa
alléskruvmossa
krushättemossa
atlantärgmossa
stor ärgmossa
liten ärgmossa
platticka
lönnticka
strumpticka

27

s/RL

s

s
NT

Trädslag

Kommentar

ask, lind, lönn

Träd 21, 29,
42, 46

bok
?

Träd 82
?

Trafikverket, 405 33 Göteborg.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 020-600 650
www.trafikverket.se

