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Abstract

All over the world the urbanisation increases at the expense of green are-
as. Many plants and animals are endangered today because their habitats 
gets smaller or disappear. The green areas that are le� in city centres and 
suburbs are o�en small and surrounded by roads and buildings. Despite 
this, several studies have shown that these small green areas may house 
large biological diversity.

This project aims to study the biological diversity in small green patches 
in residential areas. The study has been carried out in Råsunda in Solna 
municipality (Stockholm county) during the period May–July 2006.

Three equivalent areas (5000–10 000 m2) with quite many old oaks were 
chosen for the study and inventoried for birds and saproxylic insects. The 
results were compared with other studies in areas of different sizes, both 
inside and outside of suburbs. Birds were inventoried at eight occasions 
between 7.00 and 9.25 am. In each area a few places were chosen as inven-
tory spots. These were distributed to cover the whole area. At each spot, 
all birds that were heard or seen during a ten-minutes-period were coun-
ted. Insects were collected by a�aching a pitfall trap or a window trap to 
each of seven old oaks (Quercus robur). 

The results show that the patches, despite their size and nearness to buil-
dings and roads, contained a high diversity of animal species. In total 26 
bird species and ten orders of insects were found. The number of bird spe-
cies in the present study are correlated with the number of bird species in 
residential areas and larger green areas in another study made in Örebro. 
There was however no correlation with inventories carried out in the city 
centre and the periphery in the same study. In comparison with the pe-
riphery, the areas in Solna had fewer species of woodpeckers, forest birds, 
hole-nesters and vulnerable species, but more urban species. Among the 
identified insects were three red-listed species, Lymexylon navale, Euryusa 
sinuata and Eupachygaster tarsalis, which all are a�ached to old deciduous 
trees. In addition, Eupachygaster tarsalis has previously only been found a 
few times in Sweden. 

A larger survey would probably have generated more species but this 
study have shown that even small green patches in residential areas can 
house a large biological diversity and therefore be important to conser-
ve and take care of. To maintain this kind of diversity within residential 
areas, it is necessary to let trees grow old and protect green areas from 
further exploitation. 
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Thylén, L. 2007. Biologisk mångfald i små grönområden – inventering av insekter och fåglar i 
bebyggda områden i Solna kommun [Biological diversity in small green patches – an insect and bird 
survey in residential areas in Solna municipality (Sweden)] – Examensarbete i Miljöskydd och 
hälsoskydd, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.
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Sammanfattning

I takt med dagens ökande urbanisering försvinner allt fler grönområden i 
städer och tätorter. Dessa områden har inte bara stor betydelse för männis-
kors rekreation utan kan också vara betydelsefulla för bevarandet av den 
biologiska mångfalden. Många växt- och djurarter är idag utrotningsho-
tade just på grund av a� deras levnadsmiljöer försvinner eller försämras. 

Flera studier har visat a� även relativt små grönområden inom tätorter 
kan hysa stor biologisk mångfald. I de�a arbete görs e� försök a� upp-
ska�a de små grönytornas betydelse för den biologiska mångfalden inom 
bebyggda områden.

Denna studie genomfördes i Råsunda i Solna kommun (Stockholms län) 
under perioden maj–juli 2006. Tre likvärdiga grönområden (ca 5 000–
10 000 m2) med förhållandevis många gamla ekar (Quercus robur) inven-
terades på vedlevande insekter och fåglar. Resultaten jämfördes med tidi-
gare gjorda inventeringar av områden av olika storlekar, både inom och 
utanför tätorter.

Inventeringen visar a� områdena hyser många arter, trots deras ringa stor-
lek och närhet till bebyggelse och vägar. Totalt noterades 26 fågelarter och 
tio insektsordningar. Antalet fågelarter är korrelerat med förekomsten av 
fågelarter i bostadsområden respektive större grönområden i en tidigare 
studie gjord i Örebro. Däremot finns ingen korrelation med inventeringar 
gjorda i innerstaden respektive y�erstadsområden från samma studie. I 
jämförelse med y�erstadsområdena har Solnas områden lägre antal arter 
av hackspe�ar, skogsfåglar, hålbyggare och sårbara arter men däremot 
fler stadsfågelarter.

Bland de påträffade insekterna finns skeppsvarvsflugan (Lymexylon na-
vale), den långryggade barkvapenflugan (Eupachygaster tarsalis) och skal-
baggen Euryusa sinuata. Samtliga finns med på den svenska rödlistan över 
hotade arter, den långryggade barkvapenflugan är tidigare endast påträf-
fad vid e� fåtal tillfällen i Sverige. Kännetecknande för arterna är a� de är 
knutna till gamla lövträd. 

En mer utförlig inventering skulle förmodligen ha genererat fler arter, 
men denna studie har ändå visat a� även små ytor i bebyggda områden 
kan vara viktiga för den biologiska mångfalden. För a� bevara mångfal-
den i bebyggda områden krävs a� träd tillåts bli gamla och a� grönområ-
den skyddas från vidare exploatering. 
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Inledning

En stor del av jordens landareal upptas idag av städer och andelen män-
niskor som bor där ökar. För a� ge plats åt människor anläggs nya städer 
samtidigt som de befintliga byggs ut och förtätas. Ytor som bebyggs är 
o�a oexploaterade, t.ex. parker, skogsbackar och impedimentmark. Med 
en mindre andel grönområden minskar möjligheterna för växter och djur 
a� överleva i städer och tätorter, liksom människors möjlighet till kontakt 
med naturen.

Gröna ytor inom tätbebyggda områden har visat sig ha flera positiva ef-
fekter för såväl växter och djur som människor. Som exempel kan näm-
nas träd som samlar upp föroreningar och människors möjlighet till re-
kreation. Grönområden i städer och tätorter bidrar också till bevarandet 
av biologisk mångfald, t.ex. genom a� utgöra livsmiljöer för arter vars 
habitat utanför städer och tätorter minskat eller försvunnit. Det mildare 
klimatet i tätorter ger också vissa arter möjlighet a� leva längre norrut. 
Bevarandet av biologisk mångfald är nödvändigt för en hållbar utveck-
ling och e� fortsa� liv på jorden.

Flera studier har gjorts i sy�e a� undersöka den biologiska mångfalden i 
städer och tätorter (t.ex. Blair, 1996; Drinnan, 2005). Där har man kunnat 
visa a� även urbana områden och tätortsmiljöer kan hysa relativt många 
arter men a� diversiteten minskar ju mer urbant e� område är. 

I de�a arbete görs e� försök a� uppska�a de små grönytornas betydelse 
för den biologiska mångfalden inom bebyggda områden i Solna kommun 
i Stockholms län. Till ytan är Solna en liten kommun, med en landareal på 
19 km2. Men se� till antal invånare är den Stockholms läns å�onde största 
kommun med ca 60 000 invånare (Statistiska Centralbyrån, 2006). Det gör 
Solna till en av Stockholms läns mest invånartäta kommuner (Statistiska 
centralbyrån, 2005). 

Förutom många bostadsområden finns i kommunen också flera sto-
ra trafikleder, där Frösundaleden och europavägarna E4 och E18 är de 
största. Det finns några få större naturområden, däribland e� naturre-
servat och en nationalstadspark, men också e� antal mindre grönområ-
den bland bebyggelsen. Dessa små grönområden ligger inklämda mellan 
byggnader och vägar och utsä�s o�a för trafikbrus. Man kan fråga sig om 
det överhuvudtaget är möjligt för något djurliv a� existera i dessa små 
grönområden. Och ifall det finns något djurliv, hur stor är då mångfalden 
jämfört med grönområden utanför bebyggda områden? 
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För a� få e� må� på den biologiska mångfalden har tre av Solnas små 
grönområden inom bebyggt område inventerats på vedlevande insekter 
och fåglar (figur 1). Inventeringarna genomfördes under perioden maj–
juli 2006. Resultaten jämförs med tidigare inventeringar av områden både 
inom och utanför tätorter.

Figur 1. Översiktkarta över Solna kommun.

General map of Solna municipality.
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Bakgrund

Biologisk mångfald
Enligt Konventionen om biologisk mångfald (1993) definieras biologisk 
mångfald som ”variationsrikedomen bland levande organismer av alla 
ursprung, inklusive bland annat landbaserade, marina och andra akvatis-
ka ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; 
de�a innefa�ar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem”. 
Man menar alltså a� mångfald berör alla nivåer i livets väv, från gener 
och populationer till ekosystem.

Bevarande av den biologiska mångfalden är nödvändigt för e� fortsa� liv 
på jorden. Alla växt- och djurarter bidrar till a� bevara de miljöförhållan-
den som är nödvändiga för a� organismer ska kunna leva på jorden. Utan 
växter som bildar syre via fotosyntesen och utan insekter som bryter ned 
dö� material och ger jorden ny näring skulle inte något liv finnas. De pro-
cesser som sker för a� upprä�hålla miljöförhållandena skulle kunna ske 
med färre arter än idag, men det finns en gräns för hur få arter som kla-
rar a� upprä�hålla dagens miljöförhållanden och ingen vet var gränsen 
går. Ingen vet heller hur många medicinska resurser som går förlorade 
med utrotade växt- och djurarter. Både insekter och växter används idag 
i läkemedel och ännu oupptäckta arter kan bli betydelsefulla i framtiden 
(Pemberton, 1999). 

På många håll är den biologiska mångfalden hotad och många länder 
arbetar också för a� bevara den. Sedan FN:s konferens om miljö och ut-
veckling ägde rum i Rio de Janeiro 1992 har 168 stater och EU skrivit 
under Konventionen om biologisk mångfald. Sy�et med konventionen är 
a� bevara den biologiska mångfalden, ha e� långsiktigt hållbart ny�jande 
av dess beståndsdelar och rä�vis fördelning av ny�jandet av genetiska 
resurser. 

I Sverige har man tagit fram miljömål för a� skydda den biologiska mång-
falden. Riksdagen har antagit 16 miljömål med sy�e a� bl.a. främja män-
niskors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, bevara 
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och värna e� rikt växt- 
och djurliv (Miljömålsrådet, 2006). I miljömålet ”E� rikt växt- och djurliv” 
finns e� delmål som innebär a� förlusten av biologisk mångfald inom 
Sverige ska ha stoppats senast 2010.

För bevarande av arter tog IUCN (International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources) 1966 fram en lista över hotade fåglar 
och däggdjur. Listan har sedan dess komple�erats med kärlväxter. I Sve-
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rige sä�er Artdatabanken upp hotade arter på en rödlista. En hotad art 
är en art som ”representeras av så få individer a� dess överlevnad i livs-
kra�iga bestånd inte är säker på sikt” (Monitor 14, 2001). Rödlistade arter 
kan klassificeras i sex kategorier; kunskapsbrist (DD), missgynnade (NT), 
sårbara (VU), starkt hotade (EN), akut hotade (CR) eller försvunna (RE). 
På Sveriges rödlistor finns 3653 arter, av vilka 1681 är insekter och 88 är 
fåglar (Artdatabanken, 2005).

Urbaniseringens effekter på den biologiska mångfalden

Många av världens städer ökar idag snabbt i både areal och antal invånare 
(United Nations, 2005). År 2004 var andelen av jordens människor boende 
i städer 49 %, i mer utvecklade regioner 75 % och i mindre utvecklade 
regioner 42 % (United Nations, 2005). I Sverige bor 84 % av befolkningen 
i tätorter (Statistiska Centralbyrån, 2000). 

För a� begränsa utbyggnaden av städer och tätorter åt sidorna och för 
a� utny�ja redan byggda vägar och ledningssystem bebyggs o�a par-
ker, grönområden och andra oexploaterade ytor inom städer och tätorter 
(Boverket, 1999). De�a minskar antalet grönområden, minskar storleken 
på de områden som finns kvar, skär av grönområden från varandra och 
bryter växters och djurs spridningsvägar. Fragmentering av natur- och 
grönområden anses vara e� av de största hoten mot biologisk mångfald 
(t.ex. Wilcox och Murphy, 1985). 

En minskning av habitatstorleken och ökad isolering kan leda till mins-
kad biologisk mångfald i kvarlämnade grönområden. Storleken på grön-
områden anses vara viktigast för a� bevara biologisk mångfald (Collinge, 
1998; Drinnan, 2005). Större områden har högre artdiversitet och förlorar 
inte arter i lika hög grad som mindre områden (Collinge, 1998). För fåglar 
har det visat sig a� det finns storleksgränser vid 3,5 respektive 5 ha, där 
artdiversiteten minskar snabbt (Drinnan, 2005). Däremot kan möjlighe-
ten för arter a� förfly�a sig mellan grönområden minska isoleringen och 
öka artdiversiteten (Drinnan, 2005). Enligt den ö-biogeografiska teorin 
påverkas artdiversiteten av tillgången till spridningsvägar och avståndet 
mellan grönområden (MacArthur och Wilson, 1967). Gröna korridorer 
kan länka samman grönområden så a� växter och djur kan sprida sig 
mellan områden och artdiversiteten därmed öka (Drinnan, 2005). Det är 
också bä�re med bredare korridorer än smala då de breda ger högre art-
diversitet (Drinnan, 2005). För många växter räcker dock smala remsor 
med vegetation längs vägar och gångstigar för a� de ska kunna sprida sig 
(Florgård, m.fl., 1994). Det finns också studier som tyder på a� när gröna 
korridorer finns har avståndet mellan grönområden mindre betydelse för 
diversiteten av ryggradsdjur och växter (Drinnan, 2005). 

Grönområdens betydelse för den biologiska mångfalden 

Tätortens grönområden utgörs av parker, trädgårdar, bostadsgårdar, ko-
lonilo�er, odlingslo�er, planteringar på torg och gator eller längs vägar, 
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idro�sområden och daghemstomter (Boverket, 1999). Även skyddsområ-
den till industrier eller vägar, järnvägsbankar eller andra marker som o�a 
klassas som impediment kan ibland räknas till grönområden (Boverket, 
1999). Alla typer av grönområden kan vara viktiga för växters och djurs 
möjligheter till spridning och därmed deras möjlighet a� överleva i urba-
niserade miljöer, trots a� dessa grönområden o�a är relativt små. Miljö-
förvaltningen i Stockholm har genom si� artdataarkiv visat a� det finns 
skyddsvärda arter även i områden som inte är skyddade (Gothnier m.fl., 
1999). Av de skyddsvärda arterna förekommer så mycket som 55 % även 
utanför föreslagna naturreservat och 30 % har enbart noterats utanför fö-
reslagna naturreservat. 

I tätorter kan också finnas arter som ursprungligen levt i jord- och skogs-
brukslandskapet (Boverket, 1999). Genom de förändringar som ske� inom 
jord- och skogsbruket under de senaste tvåhundra åren har vissa biotoper 
minskat i areal, vilket har påverkat arter knutna till dessa biotoper (Moni-
tor 14, 2001). Åkerarealen har framförallt ökat på bekostnad av ängs- och 
betesmarker. Även sjösänkning av slä�marker och dikning av våtmarker 
har gjorts för a� öka arealen tillgänglig för åkermark. Vissa insekter har 
minskat i antal på grund av förlust av blomsterrika ängsmarker, förstö-
relse av småbiotoper och igenväxning av marker som tidigare varit öppna 
och hävdade (Gothnier m.fl., 1999). Även fågelarter som häckar i öppet 
jordbrukslandskap har minskat (Gothnier m.fl., 1999). För skoglevande 
arter är det främst brist på död ved, gamla träd, ihåliga träd, äldre löv-
träd och äldre lövskogar som orsakat vissa arters minskande antal (Bergil 
m.fl., 2004). För arter som förlorat sin livsmiljö i jord- och skogsbrukland-
skapet kan tätorterna ge möjlighet till ny livsmiljö och överlevnad (Bover-
ket, 1999). 

Växtligheten är viktig för många djur då den kan ge föda, skydd och bo-
platser (Gerell, 1982; Florgård m.fl., 1994). Träd och buskar kan t.ex. hysa 
många insekter, vilka i sin tur utgör föda för bl.a. fladdermöss och vissa 
fåglar. Äldre och grovstammiga träd kan ge livsrum för mossor, svampar, 
lavar, insekter och fåglar (Berggren m.fl., 1999). Gamla ädellövträd, i syn-
nerhet ek  (Quercus robur), har o�a den största artrikedomen och kan hysa 
flera hundra arter av svampar och insekter (Monitor 14, 2001). 

Djurliv i tätorter
Trots a� tätortens grönområden o�a är små och utsä�s för olika typer av 
mänsklig störning kan e� relativt rikt djurliv finnas. Hur rikt djurlivet är 
beror till stor del på områdenas storlek och innehåll av vegetation (Gerell, 
1982; Collinge, 1998; Drinnan, 2005). Vissa djurarter har visat sig vara re-
lativt toleranta mot mänsklig störning och kan ses i tätorters parker och 
trädgårdar, t.ex. igelko� (Erinaceus europaeus), kanin (Oryctolagus sp.), 
fälthare (Lepus europaeus), ekorre (Sciurus vulgaris), tamduva (Columba li-
via), gräsand (Anas platyrhynchos), pilfink (Passer montanus) och gråsparv 
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(Passer domesticus) (Gerell, 1982). Andra arter, som t.ex. rådjur (Capreolus 
capreolus), räv (Vulpes vulpes) och grävling (Meles meles), är känsligare mot 
störningar men kan ändå leva nära människor om det finns tillräckligt 
med skydd (Gerell, 1982). I parker med hålträd kan även fladdermöss 
(Chiroptera) förekomma (Florgård m.fl., 1994). 

Fåglar i tätorter

Trots a� tätorter o�a saknar naturliga miljöer för fåglar finns e� antal få-
gelarter som mer eller mindre anpassat sig till urbana miljöer. Arter som 
tidigare bara funnits på landsbygden, t.ex. koltrast och ringduva (Ekdahl 
och Kärvinge, 2000) ses nu allt o�are i tätorternas grönområden (Savard 
m.fl., 2000; Gerell, 1982). Andra arter har en naturlig livsmiljö i bergs-
trakter men har ersa� bergsområdena med byggnader. Till exempel lever 
gråsparven naturligt på klipphyllor längs Mellaneuropas kuster. Hussva-
lan häckar normalt under överhäng i bergsbranter men har ersa� bergs-
branterna med stadens hustak. Tamduvan är förvildad och ursprungligen 
från de västeuropeiska kusternas klippduva. Svart rödstjärt kommer ur-
sprungligen från Syd- och Mellaneuropas bergstrakter men kan nu ses i 
sydsvenska innerstadsområden och industriområden (Monitor 14, 2001). 

En studie av fågeldiversiteten i olika städer runt om i världen visar a� 
hussvalan, staren och tamduvan är de fåglar som anpassat sig bäst till 
e� liv i stadsmiljö (Savard m.fl., 2000). De dominerar djurlivet i de flesta 
städer och är vanligast i innerstaden (Savard m.fl., 2000). Artdiversiteten 
och densiteten samt vilka arter som förekommer skiljer sig åt mellan in-
nerstad och förort (Blair, 1996). Flera studier har visat på en ökad diversi-
tet ju längre ut från staden man kommer (Blair, 1996; Clergeau m.fl., 2006; 
Sandström m.fl., 2006). Däremot minskar densiteten från innerstaden och 
ut mot landsbygden (Blair, 1996). De�a beror på a� de få arter som före-
kommer i innerstaden förekommer i stort antal på grund av a� näringssi-
tuationen för fåglarna o�a är bä�re i tätorter än i naturmiljöer utanför sta-
den (Gerell, 1982). Många arter gynnas av fågelmatningen under vintern, 
både direkt genom näringstillsko�et och indirekt genom a� häckningen 
kan komma igång tidigare och fåglarna därmed kan få fler kullar (Gerell, 
1982). Till exempel kan e� koltrastpar (Turdus merula) i en urban miljö 
producera upp till fyra kullar under en häckningssäsong jämfört med två 
kullar för e� par i naturmiljö utanför staden (Gerell, 1982). 

Antalet fågelarter som finns inom e� område beror till stor del på till-
gången till föda, boplatser, viloplatser och skydd mot djur och människor 
(Florgård m.fl., 1994). Vegetationen har visat sig vara viktigast för fåglars 
överlevnadsmöjligheter i urbana miljöer (Savard m.fl., 2000). Den är vik-
tig både som skydd och föda. Den kan ge frön, frukter och insekter. Olika 
arter har olika behov, t.ex. är täta vintergröna buskage populära och säkra 
viloplatser för småfåglar medan mesar (Paridae), ugglor (Strigiformes) 
och hackspe�ar (Picidae) föredrar a� bygga bo i hålträd vilket kan be-
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gränsa deras antal i tätorter. Koltrast, rödhake och grönfink föredrar istäl-
let buskar och småträd som boträd (Florgård m.fl., 1994). 

Insekter i tätorter

Av alla djurvärldens klasser är insekterna den allra artrikaste. Det finns 
troligen flera miljoner insektsarter i världen (Cranston och Gullan, 2005). I 
Sverige finns ca 24 000 insektsarter (Gothnier m.fl., 1999). Insekter är vik-
tiga e�ersom de utgör föda åt många ryggradsdjur, bryter ned organiskt 
material, är med i förnabildning och är pollinatörer av blommande växter 
(Gothnier m.fl., 1999). 

Flera insektsarter är idag utrotninghotade på grund av a� deras livsmil-
jöer minskat eller försvunnit. I Sverige är totalt 1876 insektsarter rödlis-
tade (Ehnström m.fl., 1997). Av dessa är 542 vedlevande (Ehnström m.fl., 
1997). Vedlevande insekter lever i gamla grova eller döende träd, livsmil-
jöer som idag minskar e�ersom många träd inte tillåts bli så gamla och 
inte tillåts ligga kvar e�er a� de har dö�. Inne i gamla träd bildas mulm 
vilket utgörs av trämjöl och rester från diverse djur som bo� i trädet, så 
som t.ex. gnag- och avföringsrester från insekter och rester från fågelbon 
(Hultengren och Nitare, 1999). I mulmen lever flera insektsarter som är 
sällsynta eller hotade (Höjer, 2004). Gamla träd har o�a också håligheter, 
vilka skapas genom rötangrepp från svampar och av trägnagande insek-
ter (Hultengren och Nitare, 1999). Håligheterna kan sedan utny�jas av 
andra djur som boplats. Det förhållandevis stabila mikroklimatet som 
blir i grova och rötade stammar gynnar vissa skalbaggsarter (Coleoptera) 
(Höjer, 2004). På den nationella rödlistan finns 97 skalbaggsarter som är 
helt beroende av hålträd (Höjer, 2004). Flera insektsarter är också bero-
ende av död ved. Av de skogslevande insekterna lever ca 69 % i död ved, 
varav de flesta av dessa är skalbaggar (Ehnström m.fl., 1997).

Eken är det trädslag som hyser flest rödlistade insektsarter. Ekar är där-
för högst prioriterade i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för särskilt 
skyddsvärda träd i kulturlandskapet (Höjer, 2004). Ranius och Janssons 
(2000) studie av vedlevande insekter visar a� flera insektsarter förekom-
mer i högre frekvens i ekar med större omkrets. I Sverige finns e� mål för 
bevarandet av jä�eekar (träd grövre än 1 m i diameter) som innebär a� 
minst 60 % av alla jä�eekar utanför skyddade områden senast 2014 ska 
ha en gynnsam bevarandestatus i hela landet (Höjer, 2004). E� annat mål 
är a� antalet särskilt skyddsvärda träd inom parker, kyrkogårdar, gårds-
miljöer och tätorter inte ska minska så a� natur- och kulturvärden eller 
upplevelsevärden avsevärt försämras (Höjer, 2004). 

Flera studier har gjorts i sy�e a� undersöka insekters, och framför allt 
skalbaggars, påverkan av mänsklig aktivitet, som t.ex. urbanisering, stora 
trafikleder och fragmentering av grönområden (Jones och Painea, 2006; 
Ganzhorn och Weller, 2004; Jonsell, 2004; Mader, 1984). Samtliga studier 
har visat a� dessa faktorer påverkar insektsdiversiteten. 
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Vägars påverkan på djurlivet

Fordonstrafik hör tillsammans med trädgårds- eller parkskötsel, så som 
t.ex. insektsbekämpning och gräsklippning, till de aktiviteter som verkar 
ha störst påverkan på djurlivet (Florgård m.fl., 1994). Flera studier har 
visat a� vägar har stor påverkan på många djurarter (Boarmana och Sa-
zakib, 2006; Forman och Deblinger, 2000; Mader, 1984). Förutom a� dju-
ren riskerar a� bli överkörda utgör vägarna hinder för djurens spridning. 
Vägar utgör också störningsmoment i form av ljud, damm, ljus från gat-
lyktor na�etid, bilavgaser och ökad salthalt i jord, vegetation och diken. 
Vägkanter kan också utgöra en ostabil miljö om vegetationen klipps o�a.

Sammansä�ningen av olika arter av växter och djur i vägkanter och i grän-
sen till intilliggande habitat har visat sig skilja mycket från habitat längre 
från vägen. Det kan resultera i ökad konkurrens om resurser och göra 
störningszonen bredare. Studier på skogslevande jordlöpare (Carabidae) 
och andra arter som kan anpassa sig till många olika miljöförhållanden 
har visat a� de undviker vägkanter och aldrig eller mycket sällan korsar 
vägen (Mader, 1984). Likaså korsar skogsmöss mycket sällan vägen, även 
om det händer någon gång. Också skogsvägar som inte är öppna för all-
mänheten kan utgöra e� hinder för dessa arters spridning (Mader, 1984). 

Studier på rådjur, ren (Rangifer tarandus), fåglar och groddjur har visat 
a� djurlivet påverkas så långt som ca 600 m från vägen (Forman och De-
blinger, 2000). I Los Angeles har Jones och Painea (2006) studerat växtä-
tande insekter längs en föroreningsgradient. Studien visade a� varken 
antal eller diversitet förändrades nämnvärt men det fanns förändringar 
hos vissa grupper av insekter. Eklevande insektssamhällen påverkades 
t.ex. mer än insektsamhällen på tall och ormbunke. Eken hade också en 
mycket liten andel unika taxa, medan tallen hade upp till 50 % (Jones och 
Painea, 2006).

Andra studier på insekter har visat a� höga halter av marknära ozon – 
som uppkommer vid reaktioner mellan solljus, kväveoxider och flyktiga 
kolväteföreningar – kan förstöra insekters feromoner (Arndt, 1995). Fero-
moner är kemiska substanser som insekter använder för a� kommunicera 
med varandra (Karlson och Lüscher, 1959). Kväveoxider och flyktiga kol-
väteföreningar kommer främst från bilavgaser och industrier (Brandt och 
Gröndahl, 2000). 

Vägar kan också ha positiva effekter. För vissa konkurrenssvaga växtarter 
som ursprungligen levt i jordbrukslandskapet kan vägkanter utgöra refu-
ger som gör det möjligt för dessa växter a� överleva. Det gäller t.ex. ovan-
liga åkerogräs och ängsväxter. Deras överlevnad kan i sin tur påverka 
födotillgången för djur som lever av dessa växter (Florgård m.fl., 1994).
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Grönområdens betydelse i tätorter

Grönområdens betydelse för luft, klimat, växter och djur

Grönområden har visat sig ha positiva effekter på lu� och klimat, vilket 
är positivt både för människor och växt- och djurarter. Lu�kvaliteten kan 
förbä�ras genom a� träd absorberar föroreningar, särskilt damm (Flor-
gård m.fl., 1994). Parker och natur fungerar också som temperatur- och 
vindreglerare (Boverket, 1999). Under varma sommardagar kan tempera-
turen vara lägre i parker än i övriga delar av staden, genom a� vegetatio-
nen absorberar mycket strålning utan a� dess egen y�emperatur blir hög 
(Boverket, 1999). Vegetation, särskilt stora träd, är också effektiva vind-
dämpare som kan minska blåsten i tätorter (Boverket, 1999). Byggnader 
kan också minska vindhastigheten men ger samtidigt upphov till ökad 
turbulens på grund av a� de står tä�, har hörn och inte är lu�genom-
släppliga såsom vegetationen (Boverket, 1999). 

Husuppvärmning och det faktum a� mark och byggnadsytor tar upp 
solvärme effektivare än vegetationsytor gör a� tätorter har e� mildare 
klimat än områden utanför tätorter (Florgård m.fl., 1994). Det har positiva 
effekter för vissa arter, t.ex. kan arter som annars lever längre söderut leva 
i urbana miljöer längre norrut (Florgård m.fl., 1994). Det mildare klimatet 
ger längre vegetationsperioder och fler snöfria dagar, vilket ger längre 
blomningsperioder (Gerell, 1982). Det gynnar djur som är beroende av 
näring från marken som då är tillgänglig tidigare på våren och senare 
på hösten. Med föda tidigare på våren kan djuren också föda upp ungar 
tidigare, det gäller särskilt ryggradslösa djur, som t.ex. insekter, vilka i sin 
tur är föda åt många andra djur (Florgård m.fl., 1994).

Grönområdens betydelse för människor

Förutom betydelsen för den biologiska mångfalden, lu�en och klimatet 
har grönområden även andra positiva effekter på människor (Berglund, 
1996; Grahn, 1991; Grahn och Stigsdo�er, 2003; Ulrich, 1984). Grönområ-
den erbjuder närhet till växter och djur samt möjlighet till rekreation och 
upplevelse av årstidsväxlingar.

Parker används av många olika människor och i många olika sy�en; för 
barnens lek, för idro�saktiviteter och föreningsaktiviteter, av skolor i in-
lärningssy�e, för sjuka personers tillfrisknande, och för social och medi-
cinsk vård av äldre (Grahn, 1991). Parker ger också möjlighet till avkopp-
ling. 

Flera studier visar a� många människor har e� behov eller intresse av 
a� regelbundet besöka natur- eller grönområden. I en studie av män-
niskors favoritplatser i staden utgjordes en övervägande del av parker 
och frilu�sområden, framför torg- och gatumiljö, bebyggelsemiljöer och 
sport- och idro�sområden (Berglund, 1996). I en enkätundersökning om 
svenskars förhållande till naturen svarade 96 % a� de har e� behov av 
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a� vistas i naturen. För 94 % ger naturen avspänning och harmoni. 78 % 
angav a� de tycker om a� vistas i naturen för a� ti�a på växter och djur 
(Uddenberg, 1995). En enkätundersökning av Stockholms läns invånares 
intresse av a� vistas i naturen visar också på e� stort intresse. Där är 39 % 
mycket intresserade, 48 % ganska intresserade, 12 % inte särskilt intres-
serade och 1 % inte alls intresserade av a� vistas i naturen (Länsstyrelsen 
i Stockholms län, 2003). 

Hur o�a man besöker natur- eller grönområden bestäms av avståndet 
mellan naturen och hemmet (Grahn och Stigsdo�er, 2003). Människor 
som har närmare till grönområden besöker dem o�are (Grahn och Stigs-
do�er, 2003). Dessa människor har också visat sig lida mindre av stress 
(Grahn och Stigsdo�er, 2003). En studie på hur natur kan påverka pa-
tienters tillfrisknande, visade a� patienter som hade fönsterutsikt mot 
trädmiljöer tillfrisknade fortare, klarade sig med svagare smärtstillande 
medel och var allmänt mer positiva än patienter som hade utsikt mot en 
tegelvägg (Ulrich, 1984). 

Grönområden är också viktiga för barns möjligheter a� vistas i naturen 
och få kunskap om dess innehåll. I en jämförelse mellan barn på ur- och 
skurdagis och barn på traditionella dagis har barn på ur- och skurdagis 
mindre sjukfrånvaro, bä�re koncentrationsförmåga samt bä�re vighet 
och balans (Ekman m.fl., 1997). Barn på ur- och skurdagis har mer kon-
takt med naturen då daghemstomten är mer varierad och vildvuxen och 
barnen är ute större delen av dagen (Ekman m.fl., 1997). 

Tidigare forskning
Flera studier har gjorts i sy�e a� undersöka den biologiska mångfalden i 
städer och tätorter (Blair, 1996; Drinnan, 2005; Ganzhorn och Weller, 2004; 
Clergeau och Mennechez, 2006; Sandström m.fl., 2006). O�a har insekter 
och fåglar använts som studieobjekt.

Fågelstudier

I Örebro inventerade Sandström m.fl. (2006) under två år fåglar i fyra 
olika delar av staden: innerstad (city centre), bostadsområden (residen-
tial), grönområden (greenway) och stadens utkanter (periphery). För alla 
områden fanns e� tydligt samband mellan mängden vegetation och art-
diversiteten. Noterade arter klassificerades i sex kategorier: hackspe�ar, 
skogsfåglar, stadsfåglar, hålbyggande arter och sårbara arter. Resultatet 
visade a� det totala antalet arter av skogsfåglar, hackspe�ar och hålbyg-
gande arter minskade gradvis från stadens utkanter in mot stadens cen-
trala delar. Sårbara arter förekom bara i områdesklasserna utkanter och 
grönområden. Grönområdesklassen hade högst antal arter och högst antal 
skogsfågelarter det första året medan stadens utkanter hade högst antal 
arter och högst antal skogsfågelarter det andra året. Antalet stadsfågelar-
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ter var samma för klasserna innerstad, bostadsområde och grönområde. 
Men stadens utkanter hade e� lägre antal stadsfågelarter. Bostadsområ-
desklassen hade högst antal individer och dominerades av kaja (Corvus 
monedula), skata (Pica pica), gråsparv och pilfink. En mix av trädgårdar 
som erbjuder fruk�räd och grönområden med möjlighet till häckning 
tros vara förklaringen till det höga antalet individer i bostadsområdes-
klassen. 

I Kalifornien har Blair (1996) studerat fåglars påverkan av urbanisering. 
Han studerade fåglar längs en gradient från e� naturreservat utanför 
staden och in mot stadens centrala delar. I studien ingick sex områden; 
naturreservat, öppna ytor för rekreation, gol�ana, bostadsområde, kon-
torspark och affärsdistrikt. Längs gradienten noterades 40 arter. Antalet 
arter som noterades i reservatet minskade längs gradienten in mot staden, 
bara tre stycken av reservatarterna noterades också i affärsdistriktet. Av 
40 noterade arter var sju vanligast i reservatet utanför staden. Tre�io arter 
var däremot vanligare i förortsområdena. Tre arter – tamduva, gråsparv 
och White-throated swi� (Aeronautes saxatalis) – hade maximal densitet i 
affärsdistrikten. A� de flesta noterade arterna var anpassade till förorts-
miljöerna tros bero på a� de har förmåga a� utny�ja den större kvanti-
teten och variationen av resurser som finns i områden med medelmå�ig 
urbaniseringsgrad.

I västra Frankrike har Clergeau och Mennechez (2006) studerat häckande 
starar längs en urbaniseringsgradient från innerstad ut mot landsbygden. 
Tätheten av häckande fåglar var ganska lika längs urbaniseringsgradi-
enten men häckningsframgången var signifikant högre för stararna på 
landsbygden än för dem i innerstaden. Ägg lades tidigare och kullarna 
var större på landsbygden än i innerstadsområdena. Ungarna som föd-
des upp i innerstaden hade också lägre kroppsmassa, vilket tyder på a� 
de fick för lite mat eller mat av sämre kvalitet. Ungarna på landsbygden 
fick lika mycket mat som dem i förorten och dubbelt så mycket som dem 
i innerstaden.

Clergeau m.fl., (2006) har studerat fåglar längs en urbaniseringsgradient i 
europeiska städer. Studien visade a� antalet arter minskar från landsbyg-
den in mot staden och a� artsammansä�ningen skiljer sig mellan lands-
bygd och innerstad. I innerstaden fanns få dominanta arter vilket tros 
tyda på a� fågelsamhällena i städer är enklare uppbyggda. I stadens cen-
trala delar saknades också många habitatspecialister. Av arterna i stadens 
centrala delar var ca 43 % arter som också fanns på landsbygden. Antal 
häckande par var också lägre i stadens centrala delar än utanför staden. 

Insektstudier

I sydöstra Sverige har Ranius och Jansson (2000) studerat hur återväxt 
av skog påverkar vedlevande skalbaggar i gamla ekar. Studien visar a� 
igenväxning som leder till a� fristående ekar skuggas mer påverkar skal-
baggarna. Artdiversiteten var störst i stora, fristående träd. Träd med stor 
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omkrets ökade frekvensen av flera arter. Frekvensen av vedlevande skal-
baggsarter var också högre på platser som ursprungligen varit öppna och 
fortfarande betades. För alla arter utom en var frekvensen lägre på platser 
där skogen få� växa. Studien visade också a� rödlistade arter tenderar a� 
påverkas mer negativt av minskad betning än andra skalbaggsarter. Av 
det totala antalet noterade vedlevande skalbaggsarter associerade med 
gamla ekar, var 40 % rödlistade (Ranius och Jansson, 2000).

Ganzhorn och Weller (2004) har studerat urbaniseringens effekter på mor-
fologiska karaktärer och sammansä�ningen av samhällen hos jordlöpare. 
Skalbaggarna studerades längs en gradient från Hamburgs innerstad och 
ut mot landsbygden. Artdiversiteten minskade mot innerstaden och med 
ökad isolering av platserna, men det fanns ingen korrelation mellan artdi-
versiteten och studieplatsens storlek. För en art minskade kroppslängden 
från landsbygden och in mot innerstaden.

Jonsell (2004) har studerat vedlevande skalbaggar i 300 år gamla lindar i 
en gammal barockpark. Han jämförde sedan resultaten med en studie av 
skalbaggar i en delvis betad ekskog. I parken noterades totalt 67 arter av 
vedlevande skalbaggar, i skogen var antalet högre, där noterades 97 arter. 
I parkens alléträd noterades 57 arter, 17 av dessa var rödlistade. Det totala 
antalet rödlistade arter i parken skilde sig inte mycket åt i jämförelse med 
antalet arter i skogen. I parken noterades 20 rödlistade arter och i sko-
gen 24. Studien visar a� parker med gamla träd kan innehålla värdefull 
biodiversitet och a� biodiversiteten inte behöver skilja sig mycket mellan 
parker och naturområden.
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För a� studera den biologiska mångfalden i bebyggt område valdes tre 
små grönområden inom tätbebyggt område. Dessa valdes på basis av an-
talet äldre ekar samt områdenas storlek och läge. Områdena är relativt 
likvärdiga i storlek, närhet till bebyggelse och antal ekar. Alla tre områ-
dena är belägna i Råsunda i västra Solna (figur 2). 

I denna studie kallas områdena för A (kommunens biotopområden 78, 
79 och 82), B (kommunens biotopområde 39) och C (kommunens bio-
topområde 87). Område A är något större än de två övriga, ca 9 751 m2, 
och ligger intill Råsunda fotbollsstadion, nära Solna centrum och intill 
Frösundaleden. Det är till största delen e� öppet fält (figur 3A). Träden i 
området består mestadels av ek, men även hassel (Corylus avellana), park-
lind (Tilia × europaea), rönn (Sorbus aucuparia) och ask (Fraxinus excelsior) 
förekommer. Område B ligger mellan två bostadsområden och en lek-
plats. Det är lite mindre än de andra två områdena, ca 5 290 m2, och har 
mer vegetation (figur 3B). Ek är det dominerande trädslaget men även tall 
(Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) finns. Det tredje och sista området, 
C, utgörs delvis av en innergård till e� flerbodstadshus (figur 3C). Reste-
rande del sträcker sig längs en gångväg intill gården. I området finns för-
utom ek även hassel, björk (Betula pendula), rönn, oxel (Sorbus intermedia) 
och ask. Området är ca 6 948 m2 stort.

Fågelinventeringen
Fåglar inventerades vid å�a tillfällen i de tre områdena under maj och 
juni. Inventeringen genomfördes mellan kl. 7.00 och 9.25 på morgonen, 
vid uppehåll och svaga vindar. I varje område valdes e� antal platser ut 
där alla fågelarter som hördes och sågs under tio minuter antecknades. 
En art antecknades bara första gången den hördes och första gången den 
sågs. Mellan varje tiominutersperiod gjordes fem minuters uppehåll. Plat-
serna valdes så a� hela området täcktes in, men lite överlapp förekom ef-
tersom områdena var små. I två av områdena (A och C) valdes fem platser 
och i e� område (B) fyra platser. För a� inte missa fåglar som bara sjöng 
vid vissa tidpunkter på enstaka platser så besöktes platserna i en slump-
vis ordning vid varje inventeringstillfälle. Platserna besöktes två gånger i 
samma ordning vid varje tillfälle. Om det var osäkert vilken art som hörts 
eller se�s klassades observationen som ”osäker”. Fåglar som inte kunde 
artbestämmas över huvud taget klassades som ”obestämda”. Fåglar som 
bara cirklade över området antecknades inte. Vid förekomst av häckande 
par och vilda eller förvildade däggdjur noterades även dessa.



22

Biologisk mångfald i små grönområden

�
�
������

�
�
������

�
�
������

Fig
u

r 2. Flygfoto över Råsunda m
ed inventeringsom

rådena utritade. Pilarna visar insektsfällornas p
lacering.

A
erial view

 of Råsunda (Solna) w
ith the investigated areas A

, B, and C
. The arrow

s indicate placem
ent of insect traps.



23

Material och metoder

Vid bearbetningen av data gjordes beräkningar på två sä�; dels med osäk-
ra bestämningar klassade som ”säkra” och dels med osäkra bestämningar 
klassade som ”obestämda”.

Resultaten jämfördes med fågelinventeringen i Örebro (Sandström m.fl., 
2006) med hjälp av Spearman Rank test. Arter som bara förekom i en av 
inventeringarna togs inte med i jämförelsen. 

Insektsinventeringen 
För inventeringen av vedlevande insekter valdes sju gamla ekar (varav en 
stubbe), med hänsyn till ålder eller grovlek, om de hade håligheter och 
om någon av arterna blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus) eller träjord-
myra (L. brunneus) förekom. Dessa myror fungerar som indikatorarter för 
rödlistade arter (Bert Viklund, personlig kommunikation, 2006). För in-
venteringen användes fönsterfällor och fallfällor. 

BA

C D

Figur 3. Bilder från områdena A, B och C samt exempel på en fönsterfälla (D). Foto: Louise Thylén.

Pictures from the areas A, B and C, and a window trap (D) used to collect insects.
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Fönsterfällan (figur 3D) består av en burk som hänger på stammen och en 
genomskinlig plastskiva uppsa� ovanför burken, vertikalt ut från stam-
men. Insekterna ser inte plastskivan, utan flyger in i den och faller ner i 
burken. I denna studie var burkarna fyllda med en vätskeblandning av 
blå glykol eller grovsalt, va�en och diskmedel. Blå glykol eller grovsalt 
användes för a� bevara insekterna och diskmedel för a� minska ytspän-
ningen. I fällor som var lä�åtkomliga för människor användes grovsalt 
medan fällor högre upp innehöll blå glykol. De flesta fällorna sa�es en 
bit upp på stammen, e�ersom insekter i regel lever och rör sig mer högre 
upp. De�a minskade också risken för a� fällorna skulle bli nedrivna eller 
förstörda av människor. Totalt användes fyra fönsterfällor varav en fästes 
på en stubbe.

Fallfällan bestod av en burk nedgrävd i marken eller mulmen inne i stam-
men. Burkens övre kant var i jämnhöjd med marken så a� insekterna inte 
skulle märka kanten och ramlar ner i burken. Liksom för fönsterfällorna 
användes i denna studie en blandning av grovsalt diskmedel och va�en i 
de fällor som var lä�åtkomliga för människor.

Fällorna sa� ute mellan den 14 maj och 10 juli och tömdes regelbundet. 
De fönsterfällor som sa� högt upp på stammen tömdes varannan vecka. 
Fönsterfällorna längre ner och fallfällorna tömdes en gång i veckan för 
a� minska förlusten av insamlade insekter vid e� eventuellt sabotage. 
E�er tömning förvarades insekterna i 70 % denaturerad alkohol. Dessa 
bestämdes till familj, och vissa även till art, med hjälp av Bert Viklund vid 
Naturhistoriska riksmuseet. 
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Fåglar i Solnas grönområden
Totalt noterades 26 arter. Av dessa var 15 arter gemensamma för alla tre 
områdena, fyra arter förekom i två av områdena och sju arter förekom 
endast i e� område (figur 4). Se� till totala antalet inventeringstillfällen 
en art påträffades var bofink, koltrast, skata och talgoxe vanligast (figur 4 
och bilaga 1). Se� till totala antalet tiominutersperioder en art förekom 
var däremot björktrast, koltrast, talgoxe och bofink vanligast (figur 5 och 
bilaga 2).

Det finns inte några stora skillnader mellan de tre områdena i fråga om 
totala antal arter, medelvärde för antal arter per inventeringstillfälle eller 
medelvärde för antal arter per tiominutersperiod (tabell 1). I sni� note-
rades 12,7 arter vid e� och samma inventeringstillfälle och 20 arter totalt 
per område.

Vilka arter som är vanligast skiljer sig inte heller i någon större utsträck-
ning mellan områdena, men små skillnader finns. Område C skiljer sig 
från områdena A och B se� till antal tiominutersperioder varje art före-
kommer. I område C är koltrasten vanligast, följd av björktrast och pil-
fink. Medan björktrasten, följd av talgoxe och koltrast, är vanligast i om-
rådena A och B (figur 5 och bilaga 2).

Tabell 1. Totala antalet fågelarter samt medelvärden för antal fågelarter per inven-
teringstillfälle och område respektive antal fågelarter per tiominutersperiod och 
område.

The total number of species and the mean number of species per inventory occasion 
and area, and the mean number of species per ten-minutes-period and area.

Arter totalt Arter per tillfälle Arter per perioda Obestämdab

Område A 20 (19) 12,3 (12,0) 6,1 (6,0) 0,1 (0,3)

Område B 21 (20) 12,9 (12,6) 5,8 (5,8) 0,1 (0,2)

Område C 19 (19) 12,9 (12,6) 6,0 (6,0) 0,1 (0,1)

Medel 20 (19,3) 12,7 (12,4) 6,0 (5,9) 0,1 (0,2)

Not. Endast observationer mellan kl. 07.00 och 09.00 är medräknade. Obestämda observatio-
ner är exkluderade, men medelvärden för antal sådana per tiominutersperiod anges. Inom 
parentes anges värden där osäkra bestämningar har dragits bort från antalet arter och istället 
klassats som obestämda. aMedelvärde för antal observerade arter per tiominutersperiod, 
bmedelvärde för antal obestämda observationer per tiominutersperiod.
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Figur 4. Antal inventeringstillfällen varje art förekommer i respektive område

The number of inventory occasions in which a species occurs in each area.
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Figur 5. Antal tiominutersperioder varje art förekommer i respektive område.

The number of ten-minutes-periods in which a species occurs in each area.
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Det fanns endast små skillnader i antal arter vid olika tider under en in-
venteringsmorgon (figur 6 och bilaga 3). Däremot kan man för hela in-
venteringsperioden maj till juni se en topp i antal arter i slutet av maj 
(figur 7 och bilaga 4). 
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Figur 6. Medelvärde för antal arter mellan kl 07.00 och 09.25 i 
de tre områdena.

The mean number of species occurring between 07.00 and 
09.25 am in the areas of study.
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Figur 7. Antalet arter per inventeringstillfälle under inventeringsperioden maj till juni.

The number of species per inventory occation during the survey period May till June.
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Häckande par

Totalt noterades fem häckande par, samtliga inom bostadsgården i om-
råde C. Dessa bestod av vardera e� par av hackspe�, talgoxe, blåmes, 
nötväcka och koltrast. Hackspe�parets bo var beläget i en håla i en ek. 
Talgoxeparets bo fanns i en håla i samma ek fast lite längre ner. Koltrast-
paret hade bo på en gren i en annan ek på bostadsgården. Blåmesparet 
och nötväckeparet hade bo innanför varsin lu�ventil på e� av husen som 
omger bostadsgården. 

Jämförelse med fågelinventering i Örebro

Jämförelsen av artförekomster mellan denna studie och fågelinventeringen 
i Örebro (Sandström m.fl., 2006), visar på korrelation mellan antal inven-
teringstillfällen en viss art förekom, för område A, B och C tillsammans, 
och Örebros inventerade bostadsområden (residential) (N = 19; rS = 0,49; 
P = 0,031) och grönområden (greenway) (N = 19; rS = 0,59; P = 0,007). Kor-
relation fanns också mellan antal tiominutersperioder en viss art förekom, 
för område A, B och C tillsammans, och Örebros inventerade bostads-
områden (N = 19; rS = 0,52; P = 0,023) och grönområden (N = 19, rS = 0,70, 
P < 0,001). 

I en jämförelse mellan antal tiominutersperioder en viss art förekom för 
område A, B och C för sig och Örebros grönområden, fanns korrelation 
för alla områden. För Örebrostudiens bostadsområden fanns däremot en-
dast korrelation med område B (N = 17; rS = 0,62; P = 0,0076).

En jämförelse mellan de undersökta områdena i denna studie och områ-
desklassen utkanter (periphery) i Örebro visar på skillnader i antal arter i 
procent för olika typer av fåglar. I Solna finns e� lägre antal arter av hack-
spe�ar, skogsfåglar, hålbyggare och sårbara arter (enligt artindelning av 
Sandström m.fl., 2006) (tabell 2) jämfört med Örebros utkanter. Däremot 
är antalet stadsfågelarter högre. 

Tabell 2. Andelen arter för olika typer av fåglar i Örebrosstudiens område utkanter 
och i denna studies områden. 

The proportion of species for the five bird categories in the area periphery in Örebro 
(Sandström et al., 2006) and in the areas of the present study.

Kategori Utkanter, Örebro (%) Denna studie (%)

Hackspettar (woodpeckers) 11 5

Skogsfåglar (forest birds) 76 67

Stadsfåglar (urban birds) 8 29

Hålbyggare (hole-nesters) 35 29

Sårbara arter (vulnerable species) 8 0

N = stickprovsstorlek
r

S
 = Spearman rank 

korrelationskoefficient
P = sannolikhet
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Däggdjur i Solnas grönområden
De vilda eller förvildade däggdjur som förekom var fälthare, kanin och 
ekorre. Både kaniner och ekorrar förekom i alla områden. Haren förekom 
bara en gång och då i område B. Kaninen var vanligast totalt se� och i 
områdena A och C. I område B var ekorren vanligast (tabell 3). 

Insekter i Solnas grönområden
Totalt hi�ades 3701 individer, fördelade på 10 insektsordningar med 47 
familjer hi�ills identifierade (figur 8, bilaga 5). Några individer bestäm-
des till art, tre av dessa arter finns med på den svenska rödlistan över 
hotade arter; skeppsvarvsfluga (Lymexylon navale), skalbaggen Euryusa 
sinuata och långryggad barkvapenfluga (Eupachygaster tarsalis). De rödlis-
tade arterna hi�ades alla i område A (tabell 4). 

Samtliga påträffade ordningar förekommer i alla områden, men fördel-
ningen av antalet individer i ordningarna och antalet individer totalt skil-
jer sig mellan områdena (figur 8). Område B har flest antal insekter och 
betydligt fler än område C som har minst antal insekter. Diptera domine-
rar mer eller mindre i alla områden men utgör en större andel i område C 
än i områdena A och B. I område A dominerar Diptera och Hymenoptera, 
i område B dominerar Diptera, Hymenoptera och Hemiptera, och i om-
råde C dominerar Diptera. Hymenoptera utgör en större andel i områ-

Tabell 4. Rödlistade arter, deras hotkategori samt vilka områden och fällor de före-
kom i.

Redlisted species of insects., trap and area.

Art Hotkategori Område och fälla

Skeppsvarvsfluga (Lymexylon navale) NT A2, A3

Långryggad barkvapenfluga (Eupachygaster tarsalis) NT A2

Euryusa sinuata VU A2

Not. NT = missgynnad, VU = sårbar.

Tabell 3. Totala antalet förekomster av däggdjur i de tre områdena mellan kl. 07.00 
och 09.25.

The total number of mammals in the three areas of study, between 07.00 and 09.25 am.

Art Område A Område B Område C Totalt

Ekorre (Sciurus vulgaris) 4 4 7 15

Fälthare (Lepus europaeus) 0 1 0 1

Kanin (Oryctolagus) 7 1 27 35



31

Resultat

de A än i områdena B och C. Hemiptera utgör en betydligt större andel i 
område B än i områdena A och C. Coleoptera utgör en större del i områ-
de C än i områdena A och B.

I jämförelse med en inventering gjord 1998 i Pipers park och Tivoliparken 
i nordöstra Solna (Bert Viklund, personlig kommunikation, 2006), har de 
inventerade områdena i denna studie färre antal rödlistade arter. I Pipers 
park och Tivoliparken fanns fem rödlistade arter. En av dessa var skepps-
varvsflugan som även hi�ades i denna studie. 
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Figur 8. Fördelning av antalet insekter inom de olika ordningarna för varje område. Storleken på cirklarna 
motsvarar antalet individer inom respektive område. 

The distribution of insects in orders and studied areas.
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Diskussion

Inventeringen av insekter och fåglar visar a� även små grönområden 
inom bebyggda områden kan hysa biologisk mångfald och vara viktiga 
a� bevara. De inventerade områdena är alla mindre än 1 ha och omgivna 
av byggnader och vägar, men trots de�a noterades flera grupper av insek-
ter, många arter av fåglar och även några däggdjur. I jämförelse med an-
dra inventeringar av insekter och fåglar i större och mer vegetationstäta 
områden är mångfalden i de inventerade områdena i Solna givetvis lägre, 
men skillnaderna är ändå inte så stora som man kan förvänta.

Fågelfaunan
Resultatet från fågelinventeringen visar a� de inventerade områdena i 
Solna har en artförekomst som mer liknar den i andra tätbebyggda om-
råden och större grönområden än den i områden utanför tätorter eller 
stadens centrala delar.

I jämförelse med inventeringen i Örebro (Sandström m.fl., 2006) finns kor-
relation mellan artförekomsten i vart och e� av områdena A, B och C och 
Örebros bostadsområden respektive grönområden. Däremot finns ingen 
korrelation med inventeringar gjorda i innerstadsområden respektive yt-
terstadsområden i samma studie. De�a kan anses rimligt med tanke på 
områdenas läge och utseende, men med tanke på Solnas täta bebyggelse 
och stadskaraktär är det anmärkningsvärt a� det inte fanns någon korre-
lation med Örebros innerstad. Korrelationen med Örebros grönområden 
är y�erligare e� tecken på a� artsammansä�ningen inte är så ”stadsar-
tad” som man skulle kunna förvänta sig.

I jämförelse med y�erstadsområdena i Örebrostudien hade Solnas områ-
den lägre antal arter av hackspe�ar, skogsfåglar, hålbyggande fåglar och 
sårbara fåglar. Skillnaden i antal arter av hackpe�ar och hålbyggare är 
dock inte så stor. Däremot har Solnas områden betydligt fler stadsfågelar-
ter. Långtgående slutsatser baserade på jämförelser mellan studierna är 
svåra a� dra e�ersom inventeringarna utförts på lite olika sä� och i olika 
städer. 

Skillnaderna i antal arter mellan områdena A, B och C är mycket små. 
Däremot finns skillnader i artsammansä�ning. Av 26 arter totalt är 15 ge-
mensamma för alla områden. Sju arter noterades bara i e� område, av 
dessa noterades tre bara en gång. Områdena är relativt lika i storlek och 
innehåll av vegetation, men vissa skillnader finns och kan vara en del 
av förklaringen till skillnaderna i artfördelning mellan områdena. Områ-
de A ligger intill Råsunda fotbollsstadion, nära Solna centrum och intill 
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Frösundaleden. Det är stort och öppet men har på några platser lite tätare 
vegetation med träd och buskar. I området finns flera stora och gamla 
ekar och några andra lövträd, men barrträd saknas. Område B är mindre 
och lummigare än de andra två och har förutom lövträd, där ek domi-
nerar, även tall och gran. I område C finns några stora ekar och mindre 
lövträd av olika art, men barrträd saknas. De�a område är inte lika öppet 
som område A men inte heller lika lummigt som område B.

I Solnas studieområden påträffades inte några rödlistade eller mycket 
ovanliga arter av fåglar, men de arter som bara förekommer i e� område 
en gång är troligen ganska ovanliga för området.

Svartmes, skra�mås och kaja noterades enbart i område A och vid högst 
fyra inventeringstillfällen. Svartmes är egentligen en skogsfågel som helst 
häckar i barrskog eller blandskog (Grant m.fl., 1999). Platser med tätare 
vegetation kan ha lockat svartmesen till området. Förekomst av kaja och 
skra�mås beror troligen på a� området ligger nära Solna centrum, vilket 
kan liknas vid innerstad. Kajan syns o�a i städer och tätorter, där den 
häckar i håligheter i byggnader, eller i äldre parker med lämpliga hålträd. 
Liksom kajan är skra�måsen också en vanlig innerstadsfågel, särskilt vid 
kuster (Grant m.fl., 1999).

Lövsångare och kungsfågel noterades bara i område B. Lövsångare no-
terades vid flera inventeringstillfällen medan kungsfågel bara noterades 
en enda gång. Lövsångaren är en av norra Europas vanligaste fåglar, den 
förekommer i all slags skogsmark och i lummigare parker och trädgårdar 
(Grant m.fl., 1999). De�a område är också det minsta och lummigaste. 
Kungsfågeln häckar vanligen i barrskog eller blandskog med inslag av 
äldre gran. De�a område har störst andel barrträd och är det enda område 
med inslag av gran, vilket kan ha lockat kungsfågeln.

Trädkrypare och stenknäck noterades bara i område C och vid högst två 
inventeringstillfällen. Stenknäck häckar vanligen i löv- och blandskog, 
särskilt i äldre ädellövskog med mycket ek och ask (Grant m.fl., 1999). 
Trädkrypare häckar o�a i skog med barrinslag (Grant m.fl., 1999), vilket 
inte finns i de�a område. Dessa båda arter var troligen bara på tillfälligt 
besök. 

Område C är också det enda område där häckande par noterades. Det 
beror troligen på a� de�a område är lugnare än de andra. I området hörs 
inte mycket biltrafik och det har inte många mänskliga besökare. Alla 
häckande par noterades på gården till e� flerbostadshus. Under den tid 
då inventeringen gjordes var gården för det mesta fri från människor och 
vägen intill gården användes endast av e� fåtal människor. I områdena 
A och B var genomströmningen av människor däremot högre. Genom 
båda dessa områden löper en gång- och cykelväg. I område A hörs också 
biltrafiken väl från den intilliggande Frösundaleden.
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Fåglar som häckar behöver lugn och ro vilket det kan vara svårt a� få i e� 
litet område med mycket ljud och genomströmning av många mänskliga 
besökare. A� träden i område C är lägre och mer utspridda, vilket gör 
det lä�are a� upptäcka häckande par, kan också ha bidragit till a� fler 
häckande par noterades i de�a område. Men troligen är frekvensen av 
häckande par ändå högre i område C. 

De fyra vanligaste arterna i denna studie är arter som är vanliga i de flesta 
parker, trädgårdar och grönområden. Se� till antal inventeringstillfällen 
en viss art förekom, var bofink, koltrast, skata och talgoxe vanligast. E�er-
som samtliga inventerade områden kan liknas vid parker eller trädgårdar 
är det rimligt a� dessa arter hör till de vanligaste. 

I flera studier har fåglar studerats längs en gradient från landsbygd till 
innerstad (Blair, 1996; Clergeau m.fl., 2006; Sandström m.fl., 2006). Dessa 
undersökningar visar a� diversiteten minskar med ökad urbanisering. De 
visar också, liksom denna studie, a� det finns skillnader i artsamman-
sä�ning mellan urbana och icke urbana områden. Det visar tydligt hur 
viktiga natur- och grönområden är för fåglar. 

För a� behålla fåglarna i de inventerade områdena är det viktigt a� om-
rådena inte minskar i storlek och a� de bevaras och sköts så a� de är be-
boliga för fåglar. E�ersom vegetationen har visat sig ha stor betydelse för 
fåglars överlevnadsmöjligheter i urbana miljöer, är det viktigt a� buskar 
och träd får vara kvar. E�ersom olika arter föredrar olika typer av vegeta-
tion är det bra a� ha olika typer av växtlighet, t.ex. buskar för småfåglar 
och bra hålträd, som t.ex. ek, för hackspe�ar och andra hålboende arter 
(Florgård m.fl., 1994). Område A skulle troligen locka fler småfåglar med 
fler buskar. I alla områden skulle holkar kunna sä�as upp för a� locka fler 
hålboende arter. De�a är några åtgärder som kan bidra till a� områdena 
även i framtiden kan utgöra en god livsmiljö för många fågelarter. 

Insektsfaunan
Resultatet från insektsinventeringen visar a� de inventerade områdena 
hade många grupper av insekter. Totalt noterades 10 insektsordningar, 
47 familjer och tre rödlistade arter. Många insekter i denna studie är dock 
inte bestämda vare sig till art eller familj. Den stora mängden insekter har 
begränsat bestämningen till ordningar och e� fåtal arter. 

I jämförelse med en tidigare inventering i Pipers park och Tivoliparken 
i nordöstra Solna (Bert Viklund, personlig kommunikation, 2006), har de 
inventerade områdena i denna studie färre antal rödlistade arter, men Pi-
pers park och Tivoliparken är större och har mer vegetation. Gemensamt 
för de båda studierna är förekomsten av stora och gamla ekar. 

Jämförelser med andra studier är svåra a� göra e�ersom mycket av mate-
rialet i denna studie ännu inte är artbestämt.
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Antalet ordningar och vilka ordningar som förekommer är lika för alla 
områden men antalet individer skiljer sig åt mellan områdena. Område B 
har flest antal individer och område C minst antal. Skillnaden mellan 
dessa båda områden är dessutom mycket stor. De�a trots a� område B 
hade färre antal fällor än de andra. Skillnaden i mängd vegetation runt 
fällorna kan vara en orsak till skillnader i antal insekter. Områdena A och 
C är mer öppna och fällorna i dessa områden omges av färre buskar och 
träd än fällan i område B. 

Fördelningen av ordningarna skiljer sig också mellan områdena. Två-
vingar (Diptera), flugor och myggor, dominerar i alla områden. Det är 
också Sveriges näst största insektsordning. Inom ordningen finns skill-
nader i levnadssä� och livsmiljö men flera arter lever i mulmen i gamla 
träd (Douwes m.fl., 1998). I område A dominerar tvåvingar tillsammans 
med steklar (Hymenoptera), vilken är Sveriges största insektsordning. I 
område B dominera tvåvingar, steklar och halvvingar (Hemiptera). Skal-
baggarna (Coleoptera) var få i alla områden, trots a� många arter av skal-
baggar trivs i ek. Område C hade flest skalbaggar och betydligt fler än 
områdena A och B, trots färre antal insekter totalt. Område A har också 
fler stora gamla ekar än område C, vilket också borde ha ge� fler skalbag-
gar. 

I område A hi�ades tre rödlistade arter som alla är mycket ovanliga i 
Norden (Baranowski, 1994, Ehnström, 1999 och Hedström, 2006). De tre 
trivs i gamla, gärna murkna och ihåliga, lövträd, vilket det finns go� om 
i område A.

Den rödlistade skalbaggen Euryusa sinuata har bara noterats i sydöstra 
Sverige, från Blekinge till Uppland och Västmanland. Utanför Sverige 
finns den i Danmark och i Syd- och mellaneuropa. Den lever under bar-
ken eller inne i rödmurken ved och den verkar föredra träd som står öp-
pet i landskapet. I Sverige är den knuten till träjordmyran, vilken kräver 
gamla och gärna ihåliga träd för sina bon och främst förekommer i gamla 
ekar. För a� skydda skalbaggen bör gamla ädellövträd bevaras och hin-
dras från beskuggning (Ehnström, 1999).

Skeppsvarvsflugan är en skalbagge som i Sverige bara förkommer i syd-
ost upp till Mälardalen. I övriga i Europa finns den i Danmark, Mellan- 
och Sydeuropa, Baltikum, Ryssland och Turkiet. Den har minskat både 
i Sverige och i övriga Europa och försvunnit helt från vissa platser. Den 
lever i stående och grova ekar som är mer eller mindre solbelysta. Larven 
utvecklas i hård ved i barklösa delar av döda eller levande träd. För a� be-
vara arten krävs a� gamla ekar bevaras och inte beskuggas (Baranowski, 
1994).

Långryggad barkvapenfluga har tidigare bara hi�ats i sex exemplar i Sve-
rige (i Skåne, Södermanland och Uppland). E�ersom den har stor utbred-
ning tros därför vara vanligare än vad de få exemplar som hi�ats indike-
rar. Larverna utvecklas under bark i murken ved och i mulm i lövträd. 
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Arten tros ha starkt begränsad spridningsförmåga och därigenom vara 
beroende av a� död ved och döende träd ständigt finns tillgängliga i dess 
levnadsområde (Hedström, 2006). I områdena A och C hi�ades också 
brunhuvad spolbagge (Scraptia fuscula) (bilaga 5), den lever också i ädel-
lövträd och hålträd (Jonsell, 2004) men är inte utrotningshotad. 

A� behålla insekterna i dessa områden även i framtiden är viktigt på flera 
sä�. De utgör bl.a. föda för fåglar, pollinerar blommande växter, bryter 
ned dö� material och ger jorden ny näring. För a� ge insekterna en möj-
lighet a� överleva är det, precis som för fåglarna, viktigt a� vegetationen 
bevaras och sköts. De rödlistade arterna är beroende av a� områdenas 
gamla, grova och ihåliga, så väl som döda, lövträd får vara kvar. Särskilt 
viktigt är a� ekarna bevaras, då eken hyser många rödlistade arter. För 
vedlevande insekter är det också betydelsefullt a� spara liggande död 
ved, vilket är en bristvara idag, i synnerhet inom bebyggda områden. För 
a� det inte ska se skräpigt ut kan den döda veden samlas ihop i högar. 
Andra typer av insekter, som t.ex. �ärilar, humlor och blomflugor kan bli 
hjälpta av a� nektarrika vilda växter planteras (Berggren m.fl., 1999). 

Bebyggda områdens biologiska mångfald
Urbana miljöer upptar en allt större del av jordens yta, samtidigt som 
andelen gröna ytor minskar och allt fler växt- och djurarter försvinner. 
Men utrotningen av biologisk mångfald kan begränsas genom a� und-
vika exploatering av värdefulla områden. Det kan t.ex. vara bä�re a� 
spara e� område med gamla ekar istället för e� med stora gräsytor eller 
med enbart yngre vegetation. Det är viktigt a� också låta små grönområ-
den få vara kvar, e�ersom dessa trots sin storlek ändå kan innehålla en 
hög biologisk mångfald. Områdena bör dock inte vara för små e�ersom 
deras storlek har betydelse för många djurarters möjlighet a� överleva 
(Collinge, 1998).

A� den gröna ytan inte bara är en gräsyta utan också är rik på annan 
växtlighet, särskilt gamla ekar och andra gamla träd, har stor betydelse 
för växter och djurs möjligheter a� leva i området. A�  spara yngre träd 
och a� plantera nya träd av lämpliga arter, inte bara parksorter, är viktigt 
för a� det även i framtiden ska finnas gamla träd. 

Vissa växt- och djurarter har anpassat sig till e� liv i stadsmiljö, men för a� 
de även i framtiden ska kunna leva där krävs a� deras livsmiljöer bevaras. 
Flera studier har visat a� de flesta arter har sämre överlevnadschanser i 
städer och tätorter och a� diversiteten minskar från landsbygden in mot 
staden. För a� växt- och djurarter ska kunna leva i urbana miljöer krävs 
a� tillräckligt mycket gröna områden och vegetation finns och a� de sköts 
på rä� sä�. Det är också viktigt a� begränsa utbyggnaden av vägar e�er-
som djurlivet kan påverkas negativt. Inte bara genom a� djur riskerar a� 
bli överkörda utan också för a� vägar utgör störningsmoment i form av 
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bl.a. ljud, damm och bilavgaser. Vägar fragmenterar också områden och 
hindrar djurens spridning. 

Förutom betydelsen för den biologiska mångfalden är urbana grönområ-
den också viktiga för lu�, klimat och människor. Grönområden kan fung-
era som temperatur- och vindreglerare och förbä�ra lu�kvaliteten genom 
a� träd tar upp föroreningar (Boverket, 1999; Florgård m.fl., 1994). För 
människor är de också viktiga platser för rekreation, möjlighet a� upp-
leva årstidsväxlingar och se växter och djur. 

Enligt flera undersökningar tycker många människor a� möjligheten a� 
vistas i natur- och grönområden är betydelsefull och viktig. Det har också 
visat sig a� besök i natur- och grönområden har flera positiva effekter för 
människors hälsa, bl.a. kan det minska stress. Barn som är ute i naturen 
mycket får bä�re koncentrationsförmåga och mindre sjukfrånvaro. För 
barn är det också viktigt a� ha möjlighet a� vistas i naturen för a� lära sig 
mer om växter och djur, vilket påverkar deras framtida intresse för natur 
och miljö. Människors möjlighet a� uppleva naturen och få e� positivt 
förhållande till natur och biologisk mångfald ökar deras vilja a� värna om 
den. A� fler människor bryr sig om naturen och tycker a� det är viktigt 
a� den finns kvar har stor betydelse för möjligheten a� bevara den biolo-
giska mångfalden. 

Denna studie har visat a� även små grönområden i tätbebyggt område 
kan utgöra livsmiljö för många arter fåglar och insekter och därigenom 
vara värdefulla i det globala bevarandet av biologisk mångfald. 
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Bilaga 1
Antal inventeringstillfällen varje art förekommer i respektive område

The number of inventory occasions in which a species occurs in each area.

Art Område A Område B Område C Medel

Björktrast (Turdus pilaris) 8 (8) 8 (8) 7 (7) 7,7 (7,7)

Blåmes (Parus caeruleus) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7,0 (7,0)

Bofink (Fringilla coelebs) 8 (8) 8 (8) 8 (8) 8,0 (8,0)

Fiskmås (Larus canus) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1,3 (1,3)

Gråsparv (Passer domesticus) 5 (5) 4 (4) 6 (6) 5,0 (5,0)

Grönfink (Carduelis chloris) 7 (6) 8 (8) 6 (6) 7,0 (6,7)

Kaja (Corvus monedula) 4 (4) 0 (0) 0 (0) 1,3 (1,3)

Koltrast (Turdus merula) 8 (8) 8 (8) 8 (8) 8,0 (8,0)

Kråka (Corvus corone cornix) 6 (6) 8 (8) 5 (5) 6,3 (6,3)

Kungsfågel (Regulus regulus) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0,3 (0,3)

Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 0 (0) 5 (5) 0 (0) 1,7 (1,7)

Nötskrika (Garrulus glandarius) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 1,0 (1,0)

Nötväcka (Sitta europaea europaea) 3 (3) 6 (6) 3 (2) 4,0 (3,7)

Pilfink (Passer montanus) 8 (8) 4 (4) 8 (8) 6,7 (6,7)

Ringduva (Columba palumbus) 7 (7) 7 (7) 8 (8) 7,3 (7,3)

Skata (Pica pica) 8 (8) 8 (8) 8 (8) 8,0 (8,0)

Skrattmås (Larus ridibundus) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0,3 (0,3)

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0,3 (0,3)

Större hackspett (Dendrocopos major) 2 (2) 2 (1) 8 (8) 4,0 (3,7)

Svartmes (Parus ater) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0,7 (0,7)

Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) 1 (0) 2 (2) 0 (0) 1,0 (0,7)

Sädesärla (Motacilla alba) 2 (2) 4 (4) 5 (5) 3,7 (3,7)

Talgoxe (Parus major) 8 (8) 8 (8) 8 (8) 8,0 (8,0)

Tamduva (Columba livia) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 1,0 (1,0)

Trädgårdssångare (Sylvia borin) 0 (0) 1 (0) 2 (1) 1,0 (0,3)

Trädkrypare (Certhia familiaris) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0,7 (0,7)

Obestämda – Undetermined 5 (6) 4 (6) 4 (5) 4,3 (5,7)

Medel 3,9 (3,8) 4,1 (4,0) 4,0 (4,0) 4,0 (3,9)

Not. Endast observationer mellan kl. 07.00 och 09.00 är medräknade. Inom parentes anges värden där 
osäkra bestämningar har dragits bort från antalet arter och istället klassats som obestämda.
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Bilaga 2
Totala antalet tiominutersperioder med noterade förekomster av fågelarter.

The number of ten-minutes-periods in which a species occurs in each area.

Art Område A Område B Område C Medel

Björktrast (Turdus pilaris) 56 (56) 60 (60) 41 (41) 52,3 (52,3)

Blåmes (Parus caeruleus) 39 (38) 28 (26) 35 (35) 34,0 (33)

Bofink (Fringilla coelebs) 36 (36) 43 (43) 36 (36) 38,3 (38,3)

Fiskmås (Larus canus) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 1,7 (1,7)

Gråsparv (Passer domesticus) 12 (12) 4 (4) 16 (16) 10,7 (10,7)

Grönfink (Carduelis chloris) 25 (23) 26 (25) 8 (8) 19,7 (18,7)

Kaja (Corvus monedula) 5 (5) 0 (0) 0 (0) 1,7 (1,7)

Koltrast (Turdus merula) 42 (42) 51 (51) 46 (46) 46,3 (46,3)

Kråka (Corvus corone cornix) 13 (13) 29 (29) 8 (8) 16,7 (16,7)

Kungsfågel (Regulus regulus) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0,3 (0,3)

Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 0 (0) 18 (18) 0 (0) 6,0 (6,0)

Nötskrika (Garrulus glandarius) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 1,0 (1,0)

Nötväcka (Sitta europaea europaea) 3 (3) 9 (9) 4 (3) 5,3 (5,0)

Pilfink (Passer montanus) 27 (27) 9 (9) 41 (41) 25,7 (25,7)

Ringduva (Columba palumbus) 28 (28) 11 (11) 27 (27) 22,0 (22,0)

Skata (Pica pica) 41 (41) 21 (21) 38 (38) 33,3 (33,3)

Skrattmås (Larus ridibundus) 4 (4) 0 (0) 0 (0) 1,3 (1,3)

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0,3 (0,3)

Större hackspett (Dendrocopos major) 3 (3) 4 (3) 30 (30) 12,3 (12)

Svartmes (Parus ater) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0,7 (0,7)

Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) 1 (0) 2 (2) 0 (0) 1,0 (0,7)

Sädesärla (Motacilla alba) 3 (3) 5 (5) 10 (10) 6,0 (6,0)

Talgoxe (Parus major) 44 (44) 48 (48) 37 (37) 43,0 (43,0)

Tamduva (Columba livia) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 1,0 (1,0)

Trädgårdssångare (Sylvia borin) 0 (0) 1 (0) 2 (1) 1,0 (0,3)

Trädkrypare (Certhia familiaris) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0,7 (0,7)

Obestämda – Undetermined 9 (17) 5 (14) 4 (9) 6,0 (13,3)

Medel 14,9 (14,7) 14,4 (14,2) 14,8 (14,7) 14,7 (14,6)

Not. Endast observationer mellan kl. 07.00 och 09.00 är medräknade. Inom parentes anges värden 
där osäkra bestämningar har dragits bort från antalet arter och istället klassats som obestämda.
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Bilaga 3
Medelvärden för observerade antal fågelarter per tiominutersperiod och område.

The mean number of species per ten-minutes-period and area. 

Period Område A Område B Område C Medel

07.00–07.10 6,1 (6,1) 6,4 (6,3) 5,3 (5,3) 5,9 (5,9)

07.15–07.25 5,9 (5,9) 5,6 (5,5) 6,3 (6,3) 5,9 (5,9)

07.30–07.40 6,3 (6,3) 5,9 (5,9) 6,5 (6,5) 6,2 (6,2)

07.45–07.55 6,0 (5,8) 5,9 (5,9) 5,8 (5,6) 5,9 (5,8)

08.00–08.10 7,0 (6,9) 5,8 (5,8) 6,1 (6,0) 6,3 (6,2)

08.15–08.25 6,3 (6,0) 5,0 (4,8) 6,9 (6,9) 6,0 (5,9)

08.30–08.40 5,6 (5,6) 5,8 (5,6) 6,0 (6,0) 5,8 (5,8)

08.45–08.55 5,4 (5,4) 6,5 (6,5) 5,4 (5,4) 5,8 (5,8)

09.00–09.10 5,6 (5,5) i.u. 6,9 (6,9) 6,3 (6,2)

09.15–09.25 6,1 (6,1) i.u. 6,0 (6,0) 6,1 (6,1)

Medel 6,0 (6,0) 5,8 (5,8) 6,1 (6,1) 6,0 (5,9)

Not.  Inom parentes anges värden där osäkra bestämningar har dragits bort från antalet arter 
och istället klassats som obestämda. 
i.u. = ingen uppgift.
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Bilaga 4
Antalet fågelarter vid varje inventeringstillfälle samt medelvärden för antal observe-
rade fågelarter per tiominutersperiod vid varje inventeringstillfälle. 

The number of species per inventory occation during the survey period May till June.

Datum Område Arter per tillfälle Arter per perioda Obestämdab

2006-05-06 A 9 (9) 5,9 (5,9) 0,0 (0,0)

2006-05-07 B 14 (14) 6,6 (6,5) 0,1 (0,3)

2006-05-08 C 12 (12) 5,3 (5,3) 0,0 (0,0)

2006-05-11 B 12 (12) 5,6 (5,6) 0,0 (0,0)

2006-05-12 C 12 (11) 5,9 (5,8) 0,0 (0,1)

2006-05-13 A 14 (14) 6,3 (6,1) 0,0 (0,1)

2006-05-16 B 11 (11) 5,1 (5,0) 0,1 (0,3)

2006-05-17 C 10 (10) 5,4 (5,4) 0,1 (0,1)

2006-05-18 A 10 (10) 6,3 (6,3) 0,3 (0,3)

2006-05-23 B 17 (16) 6,6 (6,5) 0,3 (0,8)

2006-05-24 C 14 (14) 4,8 (4,8) 0,1 (0,5)

2006-05-25 A 15 (14) 7,0 (6,8) 0,1 (0,8)

2006-06-01 B 15 (14) 6,0 (5,9) 0,0 (0,3)

2006-06-02 C 14 (14) 6,1 (6,1) 0,0 (0,0)

2006-06-03 A 15 (15) 6,3 (6,3) 0,1 (0,1)

2006-06-05 B 11 (11) 5,4 (5,4) 0,0 (0,0)

2006-06-07 C 15 (15) 7,1 (7,1) 0,0 (0,0)

2006-06-09 A 12 (12) 5,9 (5,9) 0,0 (0,0)

2006-06-12 B 13 (13) 5,8 (5,6) 0,0 (0,1)

2006-06-15 C 13 (12) 6,5 (6,4) 0,1 (0,3)

2006-06-16 A 10 (9) 5,1 (5,0) 0,4 (0,5)

2006-06-20 B 10 (10) 5,6 (5,6) 0,1 (0,1)

2006-06-21 C 13 (13) 7,1 (7,1) 0,1 (0,1)

2006-06-22 A 13 (13) 5,9 (5,8) 0,3 (0,4)

Medel 12,7 (12,4) 6,0 (5,9) 0,1 (0,2)

Not. Endast observationer mellan kl. 07.00 och 09.00 är medräknade. Obestämda observatio-
ner är exkluderade, men medelvärden för antal sådana per tiominutersperiod anges. Inom 
parentes anges värden där osäkra bestämningar har dragits bort från antalet arter och istället 
klassats som obestämda. aMedelvärde för antal observerade arter per tiominutersperiod, 
bmedelvärde för antal obestämda observationer per tiominutersperiod.
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Bilaga 5

Taxon A B C

Coleoptera (skalbaggar)

        Adephaga

                Caraboidea

                        Carabidae (jordlöpare) 1

        Polyphaga

                Bostrichoidea

                        Anobiidae (trägnagare)

                                Dorcatoma (tickgnagare) 1

                                Ptinus 2

                                Obestämda 11 1

                        Dermestidae (ängrar) 1 1

                Cucujoidea

                        Byturidae (blomängrar) 5 3

                        Cerylonidae (gångbaggar)

                                Cerylon 1 1

                        Coccinellidae (nyckelpigor) 1 3

                        Lathridiidae (mögelbaggar) 2

                        Nitidulidae (glansbaggar)

                                Cryptarcha 1

                                Soronia 1

                                Obestämda 2

                Curculionoidea

                        Brentidae (spetsvivlar)

                                Apion 1

                        Curculionidae (vivlar)

                                Barypithes 14

                                Obestämda 4 5

                Elateroidea

                        Cantharidae (flugbaggar)

                                Malthodes 6

                        Elateridae (knäppare)

                                Ampedus 1

                                Melanotus 1

                                Obestämda 2

                Hydrophiloidea

                        Histeridae (stumpbaggar) 2 1

Taxa och antal insektsindivider för områdena A, B och C.

Taxa and number of insect individuals found in the areas A, B, and C.
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Taxon A B C

Coleoptera, forts.

        Adephaga, forts.

                Lymexyloidea

                        Lymexylidae (varvsflugor)

                                Lymexylon navale (skeppsvarvsfluga) 4

                Staphylinoidea

                        Leiodidae (mycelbaggar, åtelbaggar m.fl.) 3

                        Ptiliidae (fjädervingar) 2

                        Staphylinidae (kortvingar)

                                Euryusa sinuata 1

                                Atheta 10

                                Obestämda 4 11 10

                Tenebrionoidea

                        Scraptiidae (= Anaspidae) (ristbaggar)

                                Scraptia fuscula (brunhuvad spolbagge) 4 1

                                Obestämda 3 6 1

                        Tenebrionidae (svartbaggar)

                                Prionychus ater (kamklobagge) 2

        Obestämda 3 1 3

Collembola (hoppstjärtar) 4 9 8

Dermaptera (tvestjärtar) 1

Diptera (tvåvingar)

        Brachycera (flugor)

                        Asilidae (rovflugor) 1

                        Calliphoridae cf. (spyflugor) 16

                        Dolichopodidae (styltflugor) 23 9 1

                                Neurigona 1

                        Dolichopodidae cf. (styltflugor) 21

                        Empididae (dansflugor) 2 238 3

                        Empididae s.l. (dansflugor) 2 3

                        Empididae/Hybotidae (dansflugor/puckeldansflugor) 4 93

                        Phoridae (puckelflugor) 109 211 35

                        Pipunculidae (ögonflugor) 2

                        Syrphidae (blomflugor) 1 1

                Stratiomyoidea

                        Stratiomyidae (vapenflugor)

                                        Eupachygaster tarsalis (långryggad barkvapenfluga) 2

                                        Obestämda 1

                Obestämda 56 68 40

        Nematocera (myggor)

                        Psychodidae (fjärilsmyggor) 1

                Anisopodoidea

                        Anisopodidae (fönstermyggor) 4 5
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Bilaga 5

Taxon A B C

Diptera (tvåvingar), forts.

        Nematocera (myggor), forts

                Bibionoidea

                        Bibionidae (hårmyggor) 1 1 1

                Chironomoidea

                        Chironomidae (fjädermyggor) 87 10 2

                        Simuliidae (knott) 1

                Culicoidea

                        Culicidae (stickmyggor) 1

                Psychodoidea

                        Psychodidae (fjärilsmyggor) 49 22

                Scatopsoidea

                        Scatopsidae (dyngmyggor) 19 1 1

                Sciaroidea

                        Cecidomyiidae (gallmyggor) 6 45 6

                        Mycetophilidae (svampmyggor) 14

                        Mycetophilidae s.l. (svampmyggor) 1 2

                        Sciaridae (sorgmyggor) 242 28 66

                Tipuloidea

                        Tipulidae s.l. (storharkrankar) 3 1

                Obestämda 42 18 2

Hemiptera (halvvingar)

        Heteroptera (skinnbaggar) 16 25 11

        Sternorryncha (växtlöss )

                Aphidoidea (bladlöss) 6

                Obestämda 20 353 12

        Sternorryncha (växtlöss )

                Psylloidea (bladloppor)

                        Psyllidae 2

        Obestämda 37 65 6

Hymenoptera (steklar)

        Apocrita (midjesteklar)

                Apoidea

                        Apidae (samhällsbin)

                                        Apis mellifera (honungsbi) 3

                        Sphecidae (rovsteklar) 1

                Ceraphronoidea 1

                Chalcidoidea 2

                Cynipoidea 1 2

                Vespoidea

                        Formicidae (myror) 300 49

                        Vespidae (getingar) 3

                Obestämda 115 508 49
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Taxon A B C

Hymenoptera (steklar), forts.

        Symphyta (växtsteklar) 2 2 2

        Obestämda 194

Lepidoptera (fjärilar) 31 17 7

Neuroptera (nätvingar)

        Hemerobiiformia

                        Chrysopidae (guldögonsländor) 1

                        Coniopterygidae (vaxsländor) 1

        Obestämda 1 2

Psocoptera (stövsländor) 4 41 2

Thysanoptera (tripsar) 1 10 5




