SOF-Birdlife kommentar Entita
SOF-Birdlife instämmer i myndigheternas analys av faktorer som
missgynnar eller hotar arten, se rutan nedan, men anser att de föreslagna
åtgärdena är alldeles för lågt ställda. En hög lövandel (minst 20%), gott om
stående död ved, funktionella lövskogskorridorer där arten kan sprida sig,
flerskiktad struktur på skogen och breda lövrika kantzoner är avgörande
för att entita skall finnas kvar i en förekomst på sikt.
Vi menar därför att de förslag till förstärkt hänsyn som vi föreslår i vår
vägledning är helt nödvändiga för att säkerställa förekomst av entita.
Faktorer som missgynnar eller hotar arten
Arten missgynnas av konventionellt skogsbruk genom minskad förekomst av risiga,
flerskiktade skogar liksom av avverkning av lövträdsrika kantzoner. Entitans dåliga
spridningsförmåga gör den känslig för fragmentering.
Entitan är konkurrenssvag gentemot andra mesar, särskilt mot blåmes. I områden med brist
på lämpliga bohål drabbas arten ofta hårt.

Indikator på skyddsvärd skog
Arten kan ses som en indikator på en viss mängd lövskog i landskapet precis som stjärtmes
och mindre hackspett, då de ofta förekommer i samma miljöer.

Hänsyn vid skogsbruksåtgärder
Bedömningen av vilken hänsyn som krävs beror på karaktären på skogsmarken på
bestånds- och landskapsnivå. Entita är ofta en följeart till mindre hackspett och det är därför
motiverat med en likartad hänsyn som för mindre hackspett.







Undvik avverkning eller andra skogliga åtgärder (inklusive plantering, markberedning,
röjning) under perioden 10 april – 31 juli inom revir med entita.
Omföring av lövdominerad skog till barrdominerad där reviret kan komma att överges bör
inte tillåtas.
I blandskogar där gran riskerar att konkurrera ut lövträd kan uthuggning av gran ske i
syfte att gynna lövskogen och skapa luckor i skogen för att få mer solbelyst lövved.
Lämna 20 meter kantzon av lövträd mot sumpskogar. Lämna 30 meter kantzon av lövträd
mot sjöar och större vattendrag. Lämna funktionella kantzoner av lövträd mot bäckar,
kulturmarker och liknande. Gynna lövet i kantzonen genom att selektivt avverka
granarna. Spara dock lite smågranar som ger en flerskiktad struktur.
Undvik förröjning inför gallring eller slutavverkning i bestånd i eller intill revir av entita.

