
Har du tur kan du få se den 
bredbandade ekbarkbocken 
springa på ekens stam en solig 

sommardag. Färgteckningen skyddar 
mot fåglar som förväxlar baggen 

med stickande getingar. 

Död ved lever!

Spillkråkan är 
Europas största 

hackspett. Varje år 
hackar den ut ett nytt 

bohål. De gamla hålen 
tas tacksamt över 

av andra invånare i 
skogen, till exempel 
skogsduvan eller 

kattugglan. 

Skogsduva

Kattuggla
Fnösktickan är en av de 

svampar som gör björkens 
ved mjuk och lättuggad. 

Större hackspett 
är Sveriges vanligaste hackspett. 

Varje år återvänder den till samma 
träd men hackar ut ett nytt hål. 

Återskapa levande landskap
Stockholms landskap är unikt. Här har ekar och tallar 
fått breda ut sig i öppna, betade landskap i många 
hundra år. Kanske över tusen år!

I de gamla grova stammarna trivs mängder av arter. 
Vissa trivs i sol och andra i skugga, därför är variation 
viktigt. Ju större variation av trädart, växtplats och 
grad av nedbrytning desto mer liv i skogen! 

Förr i tiden fanns en stor variation i landskapet 
tack vare betande djur, naturliga skogar och ett 
småskaligt jordbruk. Sedan mitten av 1900-talet 
har dessa artrika landskap till stor del ersatts av det 
moderna jord- och skogsbruket med få arter på stora 
ytor. Nuförtiden är det nästan bara i naturreservat 
och städernas parker som det finns gamla träd. 
Stockholms grönområden är därför ovärderliga. 
Dels för oss människor men också för mängder 
av svampar, insekter, fåglar och fladdermöss som 
behöver gamla och döda träd för att överleva. 

Välkommen att upptäcka den döda vedens 
spännande liv i Stockholms naturreservat. Här kan du 
höra fågelkvitter och hackspettens trummande, se 
ekorren skala kottar eller leta kryp och gnagspår på 
stammen. Länge leve död ved!  

I gamla ihåliga ekar kan du hitta ett 
brunt trämjöl som kallas mulm. Där 
trivs flera märkliga djur, exempelvis 

den bruna guldbaggen som 
glänser som guld när den flyger i 

solskenet.  

Ekorren flyttar gärna in i 
övergivna hackspettshål 

som inreds med gräs, 
mossa och lavar. 
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Vad ser du när du ser ett dött träd? 
Döda träd och fallna stammar kanske ser ut som 
skogens skräp, men det är faktiskt precis tvärtom. 
Murken ved är både mat och bostad åt mängder av 
fåglar, smådjur, insekter och svampar.

Svampar hjälper till 
När trädet blir gammalt och dör kan olika svampar få 
fäste. Svamparna gör veden mjuk och lättuggad för 
insektslarver som gnager gångar och förpuppar sig 
under barken innan de förvandlas till skalbaggar. 

Olika sorters svampar och insekter bryter tillsam-
mans ner trädet. Om de får jobba tillräckligt länge 
bildas håligheter som i gamla ekar. Hålen är skogens 
bostäder – här kan ugglor, bin, fladdermöss, ekorrar 
och många andra flytta in. 

Det tar lång tid för svampar och insekter att själva 
skapa hål i träden. Som tur är hjälper fåglarna till att 
hacka ut bostäder. I mjuk ved kan småfåglar hacka ut 
egna bon men för hårdare ved krävs kraftiga näbbar 
såsom hackspettarnas. De byter ofta bostad och läm-
nar gamla hål efter sig till andra djur. 

Fladdermössen 
behöver håligheter 

att vistas i på dagarna, 
men också för över-
vintring och för sina 

ungar. 


