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Sammanfattning
Detta är en inventering av gaddsteklar som har skett inom ramen för
åtgärdsprogrammet för bevarande av stäppartade torrängar i Västsverige.
Syftet har varit att göra en första inventering av steklar i denna miljö i länet för
att få en uppfattning om de stäppartade torrängarnas betydelse för
gaddsteklar. Inventeringen har skett i tio slumpvis utvalda objekt i Falköpings
och Ulricehamns kommun. Eftersom inventeringen har begränsats till två
besök under juli och augusti, och vår och försommar inte tagits med vid
inventeringen, innebär det att resultatet endast representerar en del av den
gaddstekelfauna som verkligen finns på de undersökta lokalerna.
Vid inventeringen påträffades totalt 111 arter av gaddsteklar varav 58 arter av
bin. Totalt fångades/observerades 808 individer av gaddsteklar varav 501 bin
som alltså dominerade fångsten. Antalet påträffade arter av gaddsteklar per
lokal varierade mellan 12 och 45 stycken. I fyra av lokalerna hittades 40 eller
fler arter.
Sju rödlistade arter av gaddsteklar påträffades. Dessa var väddsandbi Andrena
hattorfiana (VU), fibblesandbi Andrena fulvago (NT), finmovägstekel
Arachnospila abnormis (NT), ängsvägstekel Priocnemis agilis (EN), rovstekeln
Crossocerus palmipes (NT), gulvitbandad gökrovstekel Nysson interruptus
(VU) och Myrstekeln Tiphia minuta (VU). Antal rödlistade arter per lokal
varierade mellan 0‐3 arter med i genomsnitt 1,5 arter per lokal. Rödlistade
arter av gaddsteklar förekom på 80% av lokalerna.
Bland de rödlistade arterna finns värmekrävande arter och arter som har höga
krav på markens struktur. Arterna bedöms dock inte vara indikativa för
stäppartad torräng eller sandiga miljöer utan mer kopplade till småskaligt och
ålderdomligt jordbrukslandskap.
Förekomsten av mer krävande arter gör att man kan förvänta sig fler ovanliga
arter vid en fördjupad inventering där fler besök under säsongen görs. De
stäppartade torrängarna i Västergötland, som inte tidigare uppmärksammats
vad gäller stekelfaunan, bedöms därför vara mycket värdefulla miljöer för
gaddsteklar och värda att undersökas ytterligare.
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Bakgrund
Syfte
Inventeringen av gaddsteklar har skett inom ramen för åtgärdsprogrammet
för bevarande av stäppartade torrängar i Västsverige (Sundh 2007).
I åtgärdsprogrammet föreslås bl a att inventeringar för dåligt kända
artgrupper i torrängarna (fjärilar, gaddsteklar, skalbaggar och svampar) bör
genomföras i Västra Götalands län.
Syftet har varit att göra en första inventering av steklar i denna miljö i länet för
att få en uppfattning om de stäppartade torrängarnas betydelse för
gaddsteklar.
Eftersom inventeringen har begränsats till två besök under juli och augusti,
och våraspekten inte tagits med vid inventeringen, innebär det att resultatet
endast representerar en del av den gaddstekelfauna som verkligen finns på de
undersökta lokalerna.

Metod
Inventering av gaddsteklar har skett i tio lokaler som slumpvis valts ut bland
de 347 dokumenterade stäppartade torrängarna i Falköpings och Ulricehamns
kommuner (figur 1 och 3).
Inventering har skett genom håvning på lämpliga kärlväxter samt fångst med
gul‐ och vitskålar vid ett tillfälle i juli och ett tillfälle i slutet av augusti i
gynnsam väderlek. Fältarbetet har skett mellan den 1‐4 juli och den 19‐25
augusti. I juli var vädret soligt, tidvis med stackmoln samt svag vind och
+25˚C. I augusti var vädret halvklart, ca +20˚C och främst måttliga vindar.
Håvningstid under juli och augusti har sammantaget varit 1‐2 timmar per
lokal beroende på lokalens storlek. På varje lokal sattes 5‐10 skålar ut som
tömdes efter två dygn. Mellan 1‐3 gulskålar användes per lokal medan övriga
var vita. Vitskålarna bestod av 2‐liters glasslådor med en yta av 2,7 dm2 och
gulskålarna av avsågande plasthinkar med en yta av 4,5 dm2. Samtliga skålar
var tejpade med brun tejp på utsidan. I skålarna hälldes vatten med några
droppar diskmedel. Vissa arter bestämdes i fält och fångades alltså inte. Även
dessa är inlagda i resultattabellen.
Fältarbete gjordes av Peter Nolbrant. Bin artbestämdes av L. Anders Nilsson
och övriga gaddsteklar av Johan Abenius. Intressanta artfynd har lagts in i
Artportalen.
Lokalerna fotodokumenterades, fältskiktet beskrevs kortfattat, träd och buskar
samt förekomst av värdefulla bosubstrat som jordblottor noterades. Övriga
intressanta insekter som observerades vid besöken noterades också.
Vid jämförelse av lokalerna räknades antal håvade gaddsteklar per minut och
antal gaddsteklar per skål ut. För att kunna göra en jämförelse av antal
individer mellan lokalerna där både håvning och skålar samt fångsttillfällena
vid juli och augusti inkluderades räknades ett index ut. Detta gjordes genom
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att vikta resultatet från t ex antal individer per skål i juli genom att dividera
resultatet från en lokal med den lokal som hade det högsta resultatet i juli. På
samma sätt gjordes för skålarna i augusti samt för håvade indivder per minut i
juli respektive augusti. Därefter summerades de fyra kvoterna för varje lokal
och ett index för lokalen blev resultatet.
För uppskattning av artantal användes en modell som i andra sammanhang
visat sig förutsäga artrikedomen förvånansvärt bra (Colwell & Coddington
1994). Modellen användes för fångsten i skålarna. Eftersom man kan anta att
det finns en selektivitet i fångstmetoden bör resultatet från modellen endast
ses som en fingervisning. Modellen ser ut enligt följande.
S*= Sobs+ L(2n‐3) / n – M(n‐2)2 / n(n‐1)

Burnham & Overton (1979)

S* = uppskattat artantal
Sobs = observerat artantal
L = antal arter som uppträder endast i ett stickprov
M = antal arter som uppträder endast i exakt två stickprov
N = antalet stickprov
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Figur 1. De undersökta lokalernas läge.
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Stäppartad torräng
Åtgärdsprogrammet för stäppartade torrängar i Västsverige berör en lokalt
förekommande typ av torräng med en mycket stor artrikedom (Sundh 2007).
Vissa arter förekommer bara i denna typ av torräng. Åtgärdsprogrammet
berör särskilt de tre arterna fjädergräs Stipa pennata VU, drakblomma
Dracocephalum ruyschiana, EN och smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia
EN.

Figur 2. Drakblomma (Dracocephalum ruyschiana) hittas på den
stäppartade torrängen.

De torrängar som berörs av
åtgärdsprogrammet hittar man nästan
uteslutande i Falbygden i Falköpings
kommun och Ätradalen i Ulricehamns
kommun (figur 3).
Stäppartade torrängar är en speciell
typ av torräng som förekommer på
kalkrika marker med högt pH där
jordskiktet är något så när välutvecklat
med grusiga till moiga jordar.
De stäppartade torrängarna är den
artrikaste varianten av ogödslade
torrängar som förekommer i
Västsverige. Exempel på typiska
kärlväxter som påträffas i naturtypen
är trollsmultron Potentilla rupestris VU,
praktbrunört Prunella grandiflora,
klasefibbla Crepis praemorsa,
kungsmynta Origanum vulgare,
färgmåra Asperula tinctoria, fältvädd

Figur 3. Utbredning av stäppartad torräng i
Västsverige
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Scabiosa columbaria, blodnäva Geranium sanguineum, krissla Inula salicina,
brudbröd Filipendula vulgaris, backtimjan Thymus serpyllum, backsmörblomma
Ranunculus polyanthemos, backruta Thalictrum simplex, backklöver Trifolium
montanum, brudsporre Gymnadenia conopsea, säfferot Seseli libanotis och
ängshavre Helictotrichon pratense. De artrikaste objekten ligger i syd‐ till
sydostvända sluttningar som är öppna för sol, värme och vind, samt hävdas
genom slåtter, bete och röjning.
Total areal av naturtypen i Västra Götalands län uppgår till ca 105 ha fördelat
på ca 350 torrängar. Medelarealen per objekt är 0,4 ha. Vid de inventeringar
som gjordes 1997 och 1998 var dock ca 35 ha ohävdad.
I Västsverige ligger torrängarna nästan alltid som överblivna öar, åsar eller
tungor i anslutning till åkermark och inte så sällan med fornlämningar på
krönen. De små men biologiskt värdefulla torrängarna kan betraktas som
restmiljöer från ängsepoken under 1700‐talet då ängens utbredning var
flerfaldigt större än under 1800‐ och 1900‐talet.
Torrängarnas topografi är oftast varierad och med väl utbildade krön och
slänter. Ofta ligger de på rullstensåsar som inlandsisen lämnat efter sig och
som är orienterade i en sydvästlig riktning. Miljön är öppen med varierande
inslag av buskar och träd som en, nyponros, try Lonicera sp, oxel, björk, tall,
ask m fl.
Om kärlväxtfloran är väl känd och dokumenterad så är det snarare tvärtom
med insektsfaunan. Ovanligare dagfjärilar som förekommer är vitgräsfjäril
Lasiommata maera, ängsblåvinge Polyommatus semiargus och de rödlistade
arterna mindre blåvinge Cupido minimus NT, violettkantad guldvinge Lycaena
hippothoe NT, svävflugelik dagsvärmare Hemaris tityus NT, silversmygare
Hesperia comma NT och sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae NT.

Figur 4. Guldsandbi (Andrena marginata) har
hittats på en lokal med stäppartad torräng
under 2006.

Två rödlistade gaddsteklar, guldsandbi Andrena marginata VU och praktbyxbi
Dasypoda hirtipes NT, har påträffats under 2006. Detta tillsammans med att de

stäppartade torrängarna är blomrika miljöer med sydvända sluttningar och
fläckar av bar jord samt lång historisk hävd indikerar att miljöerna troligen kan
vara värdefulla för fler krävande arter av gaddsteklar.
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Gaddsteklar
Gaddsteklar (Aculeata) är en systematisk grupp bland steklarna (Hyme‐
noptera). I systematiken ligger gruppen under underordningen midjesteklar
(Apocrita). Gaddsteklarna kännetecknas framför allt av att honans
äggläggningsrör ombildats, förbundits med en giftkörtel och blivit en gadd.
Denna används för försvar och för att döda eller bedöva byten. Äggen läggs
inte längre från den ombildade äggläggaren utan från dess bas. Hos familjen
myror (Formicidae) saknas dock ofta gadden, och giftet sprutas ut direkt från
bakkroppens spets. Andra kännetecken är den insnörda midjan, och de
trådliknande antennerna.
Gaddsteklar är genomgående högt specialiserade insekter med ett ofta
komplext beteendemönster och samspel med sin omgivning. Larverna är
vanligtvis rovdjur, medan vuxna gaddsteklar oftast lever av söta växtsafter.
Både larver och fullbildade djur hos bin är dock vegetarianer, medan myrorna
får betraktas som allätare. Vissa gaddsteklar är sociala och lever i samhällen
(myror, humlor, honungsbi, getingar).
De ensamlevande gaddsteklarna kan grovt delas in i två ekologiska grupper,
de marklevande och de vedlevande. Gemensamt för de båda grupperna är att
de kräver ett gynnsamt mikroklimat för att kunna reproducera sig. Allmänt
kan man säga att de marklevande gaddsteklarna är mest intressanta i miljöer
som torrängarna och att de tillför en dimension utöver den rent floristiska som
traditionellt har uppmärksammats i dessa miljöer. En gemensam faktor för
steklarna är att de gynnas av markstörning, t.ex. i form av kreaturens tramp i
sandiga sydvända slänter. Landskapets struktur är viktigt för att en rik fauna
ska kunna utvecklas. Idealiskt för många arter är småskaliga kulturlandskap
med mosaiker av olika miljöer. Viktiga miljöer är sydvända sluttningar,
sandblottor, örtrika blommande marker, död ved och mosaiker av öppna
marker, med blommande buskar och träd, vägrenar, stigar mm.
Gaddsteklarnas specialiserade levnadssätt, många arters behov av
blomrikedom och långvarig hävd samt deras behov av mosaiklandskap där
lämpliga bomiljöer och födosöksmiljöer finns inom nära avstånd gör gruppen
till en bra indikator på biologisk mångfald i landskapet.
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Resultat och diskussion
Antal arter och jämförelse med andra inventeringar
Vid inventeringen påträffades totalt 111 arter av gaddsteklar varav 58 arter av
bin. Totalt fångades/observerades 808 individer av gaddsteklar varav 501 bin
som alltså dominerade fångsten. Antalet påträffade arter av gaddsteklar per
lokal varierade mellan 12 och 45 stycken (tab. 2). I fyra av lokalerna hittades 40
eller fler arter.
Tabell 1. Följande gaddstekelfamiljer har samlats in vid denna inventering.
Korttungebin Colletidae (23 arter i Sverige) 4 påträffade arter.
Sandbin Andrenidae (61 arter i Sverige) 12 påträffade arter.
Smalbin Halictidae (51 arter i Sverige) 13 påträffade arter.
Sommarbin Melittidae (8 arter i Sverige) 1 påträffad art.
Buksamlarbin Megachilidae (52 arter i Sverige) 4 påträffade arter.
Långtungebin Anthophoridae (46 arter i Sverige) 6 påträffade arter.
Samhällsbin Apidae (41 arter i Sverige) 18 påträffade arter.
Vägsteklar Pompilidae (61 arter i Sverige) 12 påträffade arter.
Rovsteklar Ampulicidae, Crabronidae (157 arter i Sverige) 26 påträffade arter
Guldsteklar Chrysididae (45 arter i Sverige) 5 påträffade arter.
Getingar Vespidae (45 arter i Sverige) 7 påträffade arter.
Spindelsteklar Mutillidae (2 arter i Sverige) 1 påträffad art.
Myrsteklar Tiphiidae (5 arter i Sverige) 1 påträffad art.
Stritsäcksteklar Dryinidae (32 arter i Sverige) 1 påträffad art.

Tabell 2. Antal arter som har hittats vid de olika lokalerna.
Lokaler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gaddsteklar

35

38

24

12

45

22

43

15

43

40

Bin

19

22

16

10

31

17

32

14

28

25

Rödlistade

1

2

3

0

1

1

2

0

3

2

Som jämförelse påträffades 103 arter av gaddsteklar vid inventering av sex
lokaler i dynreservat i Halland (Abenius & Larsson 2002) och 169 arter i fyra
ljunghedar i Halland (Abenius & Larsson 2004) (tab. 3). Vid en inventering av
vildbin på åtta slåtterängar i Kronoberg (Sörensson 2005) påträffades 81 arter
av bin och vid inventering av elva torrängsliknande miljöer i Jönköpings län
hittades hela 119 biarter, humlor oräknade (Johansson 2006). Särskilt med
bakgrund till de senare exemplen ter sig fångsten av 58 biarter inte särskilt
imponerande. Det är förstås svårt att jämföra olika inventeringar eftersom
metoder, antal lokaler och antal besök skiljer sig åt. Vid inventeringen i
Jönköpings län användes 12‐16 timmar lokal för riktat eftersök under hela
säsongen jämfört med 1‐2 timmar per lokal vid två besök i juli och augusti vid
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de stäppartade torrängarna i Västergötland. Vid de jämförda inventeringarna
har dock insamling gjorts vid fler tillfällen och även under våren vilket gör
dessa inventeringar mer kompletta.
Tabell 3. Jämförelse med några andra inventeringar av gaddsteklar i Sverige..

Listerlandet, 5 lokaler
(Hallin 2005)
Jönköpings län, 3 lokaler (Abenius
2006)
Östergötland
(Karlsson 2008)
Hedområden, Halland, 4 lokaler
(Abenius & Larsson 2004)
Sanddynreservat, Halland, 6 lokaler
(Abenius & Larsson 2002)
Stäppartad torräng i Västergötland,
10 lokaler

Totalt antal
arter
gaddsteklar

Antal
rödlistade
arter

Antal arter
på bästa
lokal

Antal
rödlistade
arter på
bästa lokal

110

5

61

4

162

8
75

5

169

9

96

5

103

4

49

2

111

7

45

3

Det verkliga artantalet i de tio inventerade torrängarna är betydligt högre än
vad undersökningen visar dels p g a att våraspekten uteslutits och dels för att
man alltid missar arter vid enstaka besök. 35 % av arterna (39 arter av de totalt
111 arterna) påträffades med endast ett exemplar vardera. Detta indikerar att
det finns ett stort antal arter som återstår att upptäckas på lokalerna. För att få
en viss uppfattning om det verkliga artantalet vid inventeringstillfället kan en
beräkningsmodell provas enligt Burnham & Overton (1979). Denna modell
använder antalet arter som förekommer i ett respektive två stickprov,
observerat artantal och antal stickprov. För den artrikaste lokalen nummer 5
uppskattas då artantal till 61 och artantalet för hela inventeringen uppskattas
till 139 arter. Till detta får man dessutom lägga till de arter som uppträder
under vår och försommar.

Rödlistade arter
Totalt påträffade sju rödlistade arter av gaddsteklar. En art är starkt hotad
(EN), tre arter sårbara (VU) och tre arter missgynnade (NT). Antal rödlistade
arter per lokal varierade mellan 0‐3 arter med i genomsnitt 1,5 arter per lokal
(tab. 2). Rödlistade arter (Gärdenfors 2005) av gaddsteklar förekom på 80% av
lokalerna. En av de rödlistade arterna finmostekel Arachnospila abnormis (NT)
kommer troligen att tas bort på 2010 års rödlista. Detta innebär ändå att det
hittades rödlistade arter på 70 % av lokalerna. Rödlistade bin hittades på 50 %
av lokalerna. På grund av den tidsmässigt begränsade inventeringen är det
troligt att fler rödlistade arter finns på lokalerna och att man skulle ha hittat
rödlistade arter på fler än 70 % av lokalerna om en större inventering gjorts.
Om man räknar med att 70 % av de 347 objekten av stäppartad torräng
innehåller rödlistade gaddsteklar innebär det att det finns minst 240 objekt
med stäppartade torrängar där det förekommer rödlistade gaddsteklar.
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Intressant är att finmovägstekeln Arachnospila abnormis NT var så väl spridd
och återfanns på 60 % av de undersökta lokalerna. Den använder
krabbspindlar som larvföda och man kanske kan tänka sig att den söker upp
dessa på blommorna i de blomrika miljöerna. Arten tycks ha en västlig
utbrednings‐tendens i Sverige. Det allra intressantaste fyndet var
ängsvägstekeln Priocnemis agilis EN. Den förekom under första hälften av
1900‐talet upp till Mälardalen men finns numera endast i Skåne och på Öland.
Man kan observera den på blommor av vildmorot under juli‐augusti och man
kan påvisa den utan insamling tack vare de färggranna bakbenen. Detta
innebär att man kan eftersöka den på flera lokaler i området i framtiden.
Det är naturligtvis troligt att flera av de intressanta arterna förekommer på
mer än en av lokalerna, men man kan tills vidare inte utesluta att de har
mycket begränsad utbredning och kanske även har svårigheter att sprida sig
till andra lämpliga lokaler av samma typ, eftersom dessa är tämligen isolerade
i landskapet.
Bland de rödlistade arterna finns värmekrävande arter och arter som har höga
krav på markens struktur som rovstekeln Crossocerus palmipes. Detta gör att
man kan förvänta sig fler ovanliga och krävande arter vid en fördjupad
inventering där fler besök under säsongen görs. De stäppartade torrängarna i
Västergötland, som inte tidigare uppmärksammats vad gäller stekelfaunan,
bedöms därför vara värdefulla miljöer för gaddsteklar och värda att
undersökas ytterligare. De påträffade arterna bedöms dock inte vara
indikativa för stäppartad torräng eller sandiga miljöer utan mer kopplade till
småskaligt och ålderdomligt jordbrukslandskap.
Bland några arter som man kunde förvänta sig finna men som inte påträffats
är guldsandbi Andrena marginata. Två lokaler bedömdes som lämpliga för
arten nämligen lokal 2 i Ulricehamns kommun och lokal 7 i Falköpings
kommun. Ett fynd av guldsandbi är dessutom gjort 2006 ca 1,5 km nordost om
lokal 7. På lokal 7 fanns mycket gott om blommande ängsvädd i augusti. Trots
sökande kunde dock inga guldsandbin hittas. I södra Västergötland finns en
del individrikare lokaler av guldsandbi. Dessa lokaler är dock av lite
annorlunda karaktär med mer rent sandig mark.
Intressant att notera är att väddsandbi Andrena hattorfiana endast påträffades
på de tre sydligaste lokalerna i Ulricehamns kommun. Trots lokaler med
tämligen god tillgång på åkervädd i Falköpings kommun hittades här inga
väddsandbin. På lokalerna i Ulricehamns kommun sågs endast enstaka honor.
Samtidigt som inventeringen gjordes i juli kunde väddsandbi ses med 40‐talet
honor på en lokal i Tranemo kommun (muntligen Tomas Tranefors). Vid en
inventering av Storåns dalgång i Marks kommun 2007 förekom också
väddsandbi rikligt med 50‐talet honor under inventeringen (Wallman &
Nolbrant 2007). Möjligen kan man se en tendens till rikare förekomst i södra
Västergötland och att arten minskar i antal mot Skaraborgsbygden.
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Trivialare fångst av bin
Bland väg, rov och myrsteklar hittades några mycket intressanta arter.
Fångsten av bin kan däremot betraktas som trivialare. Vid fältarbetet sågs på
flera av lokalerna mycket få bin. Dessutom är biarterna som påträffats inte
indikativa för stäppartad torräng (e‐post Anders Nilsson).
Det tämligen triviala resultatet när det gäller bin kan bero på flera orsaker. Vid
besöken sågs få bin vilket förstås påverkar fångstresultatet. Det förekommer
mellanårsvariationer hos populationer av bin som möjligen kan vara en
delförklaring. Torra varma vårar och försomrar, som under 2008 och 2009, kan
innebära att nektarresursen blir liten vilket i sin tur påverkar bipopulationerna
negativt. Detta kan leda till att redan små populationer kan bli ännu svårare
att påvisa.
En annan hypotes kan vara att många bin är påverkade av biotopfrag‐
menteringen i landskapet. Många av de stäppartade torrängarna ligger som
öar ute i åkermark. Detta skulle kunna vara en anledning till tendensen att
mängden väddsandbi minskar i Falköpings mer utpräglade jordbruks‐
landskap jämfört med södra Västergötland.
Ytterligare en hypotes är att små miljöer som rullstensåsar och åkerholmar
som ligger i åkermark kan vara påverkade av drift av pesticider och/eller
gödsling vilket kan påverka insektsfaunan negativt. Flera av lokalerna var
kvävepåverkade vilket kan vara en effekt av detta men även av både
igenväxning eller restaureringsröjning. Kvävepåverkan kan missgynna viktiga
blomresurser samtidigt som solexponerade jordytor minskar vilket
trivialiserar bifaunan.
Det förekom inte särskilt mycket sandiga blottor på de undersökta lokalerna
men dock en hel del bara lätta jordar. Möjligen kan mängde lämpliga substrat i
sandig mark vara för liten i miljöerna vilket kan ge en trivialare bifauna.
En annan förklaring kan helt enkelt vara att upplägget på inventeringen är en
delförklaring till det magrare resultatet av bin, dels när det gäller val av tid
och dels val av lokaler. För att hitta fler intressanta arter bör våraspekten tas
med vid inventering och fler besök behöver läggas in för riktade eftersök i
lämpliga blommor och miljöer under säsongen. Vissa arter uppträder endast
under några veckor under säsongen och många arter missas därför vid en
sådan här inventering.
Eftersom tio lokaler slumpats bland de 347 objekten med stäppartad torräng ut
innebär det att chansen för att de mest intressanta lokalerna, där bäst
förutsättningar för intressanta gaddsteklar finns, kommer med vid
inventeringen inte är särskilt stor. Flera av lokalerna bedömdes som mindre
lämpliga miljöer p g a kvävepåverkan, lite blommor och liten yta.
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Tabell 4. Inventeringsresultat av bin. f=hona, m=hane, w=arbetare
Lokalnummer
Håvning (timmar)
Skåldygn (antal skålar x dygn)
Colletidae (korttungebin)
Colletes daviesanus (väggsidenbi)
Hyaleus brevicornis (småcitronbi)
Hyalesus confusus (ängscitronbi)
Hyalesus hyalinatus (skivcitronbi)
Andrenidae (sandbin)
Andrena bicolor (ängssandbi)
Andrena cineraria (gråsandbi)
Andrena coitana (fröjdsandbi)
Andrena denticulata (tandsandbi)
Andrena fucata (hallonsandbi)
Andrena fulvago NT (fibblesandbi)
Andrena hattorfiana VU (väddsandbi)
Andrena minutula (småsandbi)
Andrena minutuloides (morotssandbi)
Andrena semilaevis (veronikasandbi)
Andrena subopaca (lundsandbi)
Andrena wilkella (ärtsandbi)
Halictidae (vägbin)
Halictus rubicundus (skogsbandbi)
Halictus tumulorum (ängsbandbi)
Lasioglossum albipes (ängssmalbi)
Lasioglossum calceatum (mysksmalbi)
Lasioglossum fulvicorne (brunsmalbi)
Lasioglossum leocopus (bronssmalbi)
Lasioglossum rufitarse (skogssmalbi)
Lasioglossum villosulum (hedsmalbi)
Sphecodes crassus (släntblodbi)
Sphecodes ephippius (mellanblodbi)
Sphecodes ferruginatus (rostblodbi)
Sphecodes geofrellus (småblodbi)
Sphecodes monilicornis (ängsblodbi)
Melittidae (sommarbin)
Melitta haemorrhoidalis (blåklocksbi)
Megachilidae (buksamlarbin)
Anthidium punctatum (småullbi)
Chelostoma campanularum (småsovarbi)
Megachile alpicola (smultrontapetserarbi)
Megachile versicolor (ängstapetserarbi)
Anthophoridae (långtungebin)
Nomada fabriciana (ängsgökbi)
Nomada flavoguttata (smågökbi)
Nomada flavopicta (prickgökbi)
Nomada fulvicornis (gullgökbi)
Nomada panzeri (skogsgökbi)
Nomada striata (strimgökbi)
Apidae (samhällsbin)
Apis mellifera (honungsbi)
Bombus barbutellus (trädgårdssnylthumla)
Bombus bohemicus (jordsnylthumla)
Bombus campestris (åkersnylthumla)
Bombus hortorum (trädgårdshumla)
Bombus hypnorum (hushumla)
Bombus lapidarius (stenhumla)
Bombus lucorum (ljus jordhumla)
Bombus pascorum (åkerhumla)
Bombus pratorum (ängshumla)
Bombus quadricolor (broksnylthumla)
Bombus ruderarius (gräshumla)
Bombus rupestris (stensnylthumla)
Bombus soroeensis (brynhumla)
Bombus subterranius (vallhumla)
Bombus sylvarum (haghumla)
Bombus terrestris (mörk jordhumla)
Bombus terrestris/lucorum (jordhumla)

1
2
26

2
2
32

3
2
36

4
1
20

5
2
40

6
1
20

7
2
40

8
1
22

2f

9
2
26

10
2
40

1f
1f

1f

1f

2f 1m

2f

2f

3f

1f

1f

7f 1m

6f

1m

1f

1f

2f 1m

1m

4f

1m

1f

2f

1f
2f
1f

1f
1f

1f

2f

1f
2m
1f

1f

1f

1f

1f

2f

1f
3f

1f

1f
1f
2f 1m

5f

1f 4m

2m

1m 32f 4m

7f

7f 6m

2f 3m

1f 23m
3m

1f 1m

2f
13f 1m 4f 1m
2f 2m

4f 1m

2m

1f

1f 3m

5f 2m

13f 11m

1m

6f 3m

3f

7f 6m

7f 1m

1f 1m

1f

1f 1m

1f 5m

1f

2f

1m
1f 7m

4f 1m

1f 2m

1f
1f
1m

3f

1f

2f

1m

2f

1m

2f

1f

1f

1f

1f

1f

6f 3m

2f

1f 2m

1f

1f
2f
1f
1f 1m

1f
1f

2f

1f 1m
1m

1
1f

1f

1f
1f

1f

1f

1m
1f

1f
3f

1f

1f

2f

1f
1f

1f
2f

1f

1w

1w

1w

3w

1w

6w

1m
1f
1f

1m

1m

1f

1m

1m

2m

1f

1f

1f

2w

1w
2w

1m 5w 3m

1w

1w

1w

5w

3w

1w

1w

1w

1w

1w

1w

1w

2w

3w

1w

1w

5w 1m

2w

1w 1f

1w

1w

1m

1w

1w 1f

1w

1w

1w
3w

1m
1w

1w
2w

1w

1m

1m

1f

1f 3m

1w

1w

1f

1f

1f

1f

2w 1f

1w

1f

1w

2w

1w

2w

2w

1w

1w 1f 1m

2w

2
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1m

1m

1f 1m

1f

1w 2m

5w

1w

Antal
lokaler

Antal
individer

2
3
7
2

3
3
25
4

4
1
1
4
1
2
3
1
1
4
4
1

6
1
2
7
1
3
4
1
1
4
7
1

1
8
7
5
8
9
1
1
4
5
4
8
2

1
77
45
10
67
45
1
1
6
8
4
20
2

3

5

1
1
3
3

1
4
3

1
4
3
1
1
2

1
5
5
1
1
3

6
1
2
5
5
4
8
4
8
7
1
6
5
3
3
7
8
1

12
1
2
6
6
5
17
4
6
6
1
6
4
4
3
8
19
2

Tabell 5. Inventeringsresultat av övriga gaddsteklar.
Lokalnummer
Pompilidae (vägsteklar)
Anoplius nigerrimus
Arachnospila abnormis NT
Arachnospila anceps
Arachnospila spissa
Caliadurgus fasciatellus
Dipogon variegatus
Evagetes crassicornis
Priocnemis agilis EN
Priocnemis exaltata
Priocnemis hyalinata
Priocnemis perturbator
Priocnemis schioedtei
Ampulicidae (rovsteklar)
Dolichurus corniculus
Crabronidae (rovsteklar)
Cerceris rybyensis
Crabro cribrarius
Crossocerus leucostoma
Crossocerus palmipes NT
Crossocerus quadrimaculatus
Diodontus medius
Ectemnius continuus
Ectemnius dives
Entomognathus brevis
Lindenius albilabris
Mellinus arvensis
Mimesa lutaria
Nysson dimidiatus
Nysson interruptus VU
Nysson spinosus
Nysson trimaculatus
Oxybelus uniglumis
Passaloecus monilicornis
Pemphredon clypealis
Pemphredon inornata
Pemphredon lugubris
Tachysphex pompiliformis
Trypoxylon attenuatum
Trypoxylon medium
Trypoxylon minus
Chrysididae (guldsteklar)
Chrysis angustula
Chrysis illigeri
Chrysis ruddii
Chrysura radians
Trichrysis cyanea
Vespidae (getingar)
Ancistrocerus claripennis
Ancistrocerus oviventris
Dolicovespula saxonica
Gymnomerus laevipes
Vespula germanica
Vespula rufa
Vespula vulgaris
Mutillidae (spindelsteklar)
Myrmosa atra
Tiphiidae (myrsteklar)
Tiphia minuta VU
Dryinidae (stritsäcksteklar)
Anteon gaullei
Summa antal bin
Summa antal övriga gaddsteklar
SUMMA antal indivder
Antal arter bin
Antal arter övriga gaddstekarl
SUMMA antal arter
Antal rödlistade arter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ant. lok.

Ant. ind.

4
4

1

2
6
7
7
2
1
3
1
4
2
1
1

6
14
40
29
4
1
9
1
14
3
1
12

1

1

1
3
1
1
1
2
5
2
1
1
5
1
1
1
6
3
2
1
1
1
1
4
1
2
2

2
21
4
4
2
4
10
3
2
1
26
2
2
1
13
7
18
1
1
1
2
10
2
2
3

1
1
2
1
1

2
2
3
2
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1
3
2
2

1

2

3

1

1

1

1
501
307
808
58
53
111
7

1
2

1

6

5

4

5

2

1

1

1
2

1

1

3

2

3

2

4

4

1
1
2

2

1
1

1

3

2

2

1

1
1
6
1

1
7

3

1

2
2
1
1

1
2

3

1

1

1

1

1

1
1
4

4

2

5

3

1
2
1
1

1

1

2

1

1

2

2

2

1
8
1
1
1
1

1

1

1

2
2
1

1

1
1

1
1
1

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

49
33
82
19
16
35
1

41
35
76
22
16
38
2

23
22
45
16
8
24
3

11
2
13
10
2
12

15

103
19
122
31
14
45
1

40
5
45
17
5
22
1

97
15
112
32
11
43
2

21
1
22
14
1
15

59
29
88
28
15
43
3

50
30
80
25
15
40
2

Jämförelser mellan lokalerna
Även om jämförelser av lokalerna kan vara vansklig görs några enkla sådana.
För att kunna göra jämförelser mellan lokalerna räknades antal håvade
gaddsteklar per minut samt antal fångade gaddsteklar per skål ut. I figur 5 och
6 kan man se att antal fångade individer varierar kraftigt mellan olika lokaler
men också mellan de båda fångsttillfällena. Särskilt lokal 4 och 8 ligger
generellt lågt. Lokal 4 är en ohävdad och kävepåverkad liten åkerholme vilket
förklarar det magra resultatet medan lokal 8 omges av alvarmark med tunt
jordtäcke där det inte finns så mycket lämpliga miljöer att bygga bo.
9
8

antla gaddsteklar/skål

7
6
5

juli
augusti

4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figur 5. Antal fångade gaddsteklar per skål i juli och augusti.
0,6

antal håvade gaddsteklar/min

0,5

0,4

juli

0,3

augusti

0,2

0,1

0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figur 6. Antal håvade gaddsteklar per minut i juli och augusti.

Trots att vädret var varmt och lugnt samtidigt som det fanns en hel del
blommor vid besöket i juli sågs förvånansvärt lite bin. Även i augusti sågs få
bin trots bra väderlek och mycket blommor på flera platser. Vid t ex lokal 9
sågs mycket få bin i augusti och här håvades tydligt färre bin än i juli. I lokal 7
var förhållandet omvänt och här sågs betydligt fler bin i augusti vilket också
syns i håvningen. Möjligen kan sådana här variationer bero på tillfälligheter
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som tidpunkt då lokalen besöks. När det gäller fällorna fångades i de allra
flesta fall fler gaddsteklar i augusti än i juli. Vad detta beror på är osäkert.
Möjligen kan det bero på en större försiktighet med fällplaceringarna i juli.
När det inte hamnade så många gaddsteklar i fällorna i juli placerades dessa
lite närmare lämpliga bomiljöer i augusti.
Ett index som motsvarar individantalet räknades ut (se metodbeskrivningen).
Här framstår återigen lokal 4 och 8 som klart individfattigast medan 1, 2, 5, 7
och 9 framstår som de individrikaste lokalerna (fig. 7).
3,0

Index - antal individer

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figur 7. Index för individantal av gaddsteklar per
lokal.
50
45
40
35

antal arter

30
Bin

25

Övr. gaddsteklar

20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figur 8. Antal påträffade arter av gaddsteklar per
lokal.

Om man gör en jämförelse mellan lokalernas artantal ser man ett liknade
mönster som det för individantalet (fig. 8). Fångsterna i lokal 1, 2, 5, 7, 9 och 10
kan betraktas som artrika jämfört med de artfattigare lokalerna 3, 4, 6 och 8. I
ett punktdiagram ser man att det finns en mycket bra korrelation mellan
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mängden fångade indivder och antal påträffade arter av gaddsteklar. Detta är
ett vanligt samband i biologiska undersökningar. Ju fler individer man
påträffar desto fler arter upptäcker man också. En sådan här kurva brukar
plana ut eftersom det är svårare att hitta nya arter ju fler arter man redan har
påträffat. I diagrammet kan man dock inte skönja någon sådan utplaning hos
kurvan. Detta brukar vara en indikation på att en stor del av den verkliga
artstocken i området inte finns med vid inventeringen.
50
y = 18,1x0,9
R2 = 0,9

45
40

Antal arter

35
30
25
20
15
10
5
0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Index, antal individer

Figur 9. Samband mellan individantal och antal
påträffade arter.

Antal fångade arter per lokal stämmer tämligen väl överens med
bedömningen av lokalernas förutsättningar. En mycket enkel bedömning
gjordes i förväg om lokalens blomrikedom och om vegetationen var
kvävepåverkad, om lokalen hävdades, om det förekom gott om lämpliga
bomiljöer med bar jord i sydvända lägen samt om lokalen var liten och
isolerad (tab. 6). Sämst förutsättningar bedömdes finnas hos lokalerna 4, 6 och
8 medan de bästa förutsättningarna bedömdes finnas hos lokalerna 2, 5 och 7.
En korrelation syns i punktdiagram där poängbedömningen jämförs med
antal påträffade arter av gaddsteklar. Det verkar alltså vara möjligt att okulärt
göra en ungefärlig bedömning av de olika lokalernas artrikedom hos
gaddsteklar.

Tabell 6. Bedömning av lokalernas lämplighet för markbyggande gaddsteklar.

Rik blomning
Ej kvävepåverkad
Hävd
Ej isolerad /liten lokal
Gott om lämpliga
bomiljöer
Poäng

1

2

x

x

x
x

x
x

x

x

x

4

3

3

3

4

0
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5

6

7

8

9

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

4

1

4

10

x
x
x

3

3

3

50

y = 7,6x + 10,3
2
R = 0,7

45
40

Antal arter

35
30
25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

Poäng bedömning

Figur 10. Samband mellan okulär bedömning och antal
påträffade arter.

Ingen korrelation syns emellertid i materialet mellan lokalernas
individrikedom/antal påträffade arter och antal påträffade rödlistade arter.
Fångsten av rödlistade arter verkar vara tämligen slumpmässig. En förklaring
till detta kan vara att de rödlistade arterna förekommer fåtaligt och därför är
fångsterna av dessa mer slumpmässig än fångsterna av mer allmänna arter.
Vid en mer heltäckande inventering skulle mönstret kunna se annorlunda ut.
Även på små åkerholmar kan rödlistade arter hittas vilket visade sig på den ca
500 m2 åkerholmen vid lokal 6 där den mycket sällsynta arten gulvitbandad
gökrovstekel Nysson interruptus VU påträffades. Denna lokal bedömdes i
förväg inte ha särskilt bra förutsättningar.

Behov av ytterligare inventering och frågeställningar
Det goda resultatet när det gäller ovanliga arter av gaddsteklar kan tyckas
förvånande, dels eftersom antalet insamlade djur var litet och dels eftersom
flera av de undersökta lokalerna utgör ʺöarʺ av habitat i ett ʺhavʺ av åkermark
med därav följande isolering och risk för utslagning av populationer. Som
tidigare nämnts kan dock fångsten av bin betraktas som trivialare än resultatet
från övriga gaddstekelgrupper. Det är också vanskligt att säkert bedöma de
enskilda lokalernas betydelse för gaddstekelfaunan enbart med ledning av
inventeringen under 2009, eftersom resultatet till stor del är slumpmässigt och
många arter säkert återstår att hitta på grund av den begränsade
inventeringstiden. Med tanke på att fältarbete skedde vid endast två tämligen
korta tillfällen och att våraspekten utelämnades vid undersökningen kan
antalet arter ändå betraktas som tämligen högt. Antalet rödlistade och
intressanta arter är förvånansvärt högt med tanke på den begränsade
inventeringstiden.
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En fortsatt inventering är motiverad på grund av att flera ovanliga och
krävande gaddsteklar påträffats. För en mer heltäckande inventering behöver
fler inventeringstillfällen göras under säsongen, särskilt under vår och
försommar, och fler besök bör läggas in under säsongen för riktat eftersök i
lämpliga blommande växter.
En sådan inventering bör ha som syfte att undersöka de mest intressanta
objekten med stäppartad torräng där man kan förvänta sig intressant
gaddstekelfauna. Intressantast är lokaler som inte är kvävepåverkade, har en
rikblommande torrängsflora, har en kontinuitet av hävd, har gott om
sydvända områden med jordblottor samt inte är för små eller isolerade.
Inventering bör helst även ske under fler år eftersom det också sker variationer
i individantal hos olika arter under olika år. Det är viktigt att identifiera de
värdefullaste objekten bland stäppartad torräng i Västergötland för att kunna
prioritera skötseln av dessa områden och säkerställa populationer av
rödlistade arter.
Resultaten ger också upphov till flera frågeställningar. I Västergötland finns
gammalt insamlat material av bin från 1700‐talet bl a från Sparresäter. Detta
material är värt att analysera ytterligare i förhållande till de stäppartade
torrängarna. Det man kan se är att flera arter som idag är mycket ovanliga i
Sverige då uppenbarligen fanns allmänt som exempelvis slåttersandbi Andrena
humilis. Detta ger också upphov till frågeställningen om de kvarvarande
fragmenten av torrängar i landskapet kan räcka till för att upprätthålla
populationer av olika hotade arter av gaddsteklar. Eftersom många
stäppartade torrängar ligger isolerade i områden med åkermark är intressanta
frågor dels hur påverkade miljöerna är av denna fragmentering och dels hur
avdrift av gödsel och pesticider påverkar gaddstekelfaunan i området.
Miljöerna bedöms vara intressanta studieobjekt för dessa frågor.

Frågor kring skötsel
En annan intressant fråga är hur skötseln av miljöerna, som varit inriktad på
de floristiska värdena, påverkar gaddstekelfaunan. Gynnar nuvarande skötsel
både flora‐ och insektsfauna eller behöver skötseln förändras på något sätt så
att den bättre passar gaddstekelfaunan?
Flera av de undersökta lokalerna var kvävepåverkade samt i behov av
restaureringsåtgärder som t ex slåtter. Angränsande delar till de undersökta
områdena har dessutom i många fall varit i behov av röjning p g a
igenväxning av träd och buskar. Restaureringsåtgärder behövs på många
platser både för de floristiska och faunistiska värdena.
Parallellt med gaddstekelinventeringen har det även skett en inventering av
ängssvampar, delvis i miljöer med stäppartad torräng (Nolbrant m fl 2010).
Inventering av ängssvamp gjordes delvis inom liknande miljöer som
gaddstekelinventeringen. Vid inventeringen av ängssvamp hittades dock inte
särskilt mycket ängssvampar i de stäppartade torrängarna med smalbladig
lungört och drakblomma som besöktes. I det område där lokal 9 ligger gjordes
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inventering av både gaddsteklar och ängssvampar. Fungan i området
klassades här som nationellt intressant samtidigt som det påträffades fem arter
av rödlistade insekter. Vid inventeringen av ängssvampar bedömdes det som
om betet i många områden behövde intensifieras för att gynna rödlistade
ängssvampar. Ett hårt och tidigt bete kan dock innebära en konflikt med andra
naturvärden. Åtminstone för tre av de rödlistade insektsarterna vid lokal 9 kan
ett kraftigt ökat och tidigt betestryck innebära att dessa insektsarter
missgynnas starkt.
Större lokaler innehåller ofta en rad olika typer av miljöer och arter med olika
miljökrav. En generell och likriktad skötsel av stora områden för att gynna en
viss art eller viss grupp av organismer kan vara negativt för andra hotade
arter som man också vill skydda. Många gånger har man inte kunskap om
vilka arter som finns inom området vilket försvårar skötseln ytterligare.
Särskilt bristfällig är kunskapen om insekter och svampar. Vid åtgärder
behövs därför en större helhetssyn där man väger in kunskapen om andra
organismgrupper och vid behov gör inventeringar för att täcka in dessa
grupper. Skötseln av områden kan behöva anpassas för att gynna både
insekter, ängssvampar och kärlväxter. Detta kan i många fall troligen göras
genom att reglera betestryck och betespåsläpp på lämpligt sätt under
säsongen. I större områden kan skötseln av området varieras rumsligt så att
förutsättningar för olika arter finns i olika delar av området.
Gruppen gaddsteklar belyser i sig själva skötselproblemet eftersom många
arter hotas dels av ohävd med igenväxning som följd och dels av för hårt tidigt
bete eller för tidig slåtter. Ett sätt att förhindra igenväxning, skapa markslitage
och ändå tillåta blomning är vårbete fram till den 15 maj, betesuppehåll till
den 15 augusti och därefter bete till sent på hösten. En växelvis variation av
skötsel mellan olika år där vissa närliggande områden betas och andra lämnas
för blomning kan också vara en lösning. Bränning av områden som inte betats
eller slagits föregående år kan vara ytterligare en variant. För att skapa
sandiga blottor där gaddsteklar kan bygga bo kan grävning eller harvning av
små områden behövas om slitaget från betesdjur är för litet. Röjning behövs i
många områden. En alltför hård röjning kan dock också vara negativ. Buskar
behövs för att ge lä och varmt mikroklimat. De kan gärna stå på norrsidan av
bomiljöer. Blommande träd och buskar som vide, sälg, hagtorn, björnbär, lind
m fl är mycket viktiga som födoresurs för gaddstekelfaunan inom ett område
och bör sparas där det är lämpligt.
Ängsbandbi
(Halictus
tumulorum) hane
och hona,
inventeringens
vanligaste biart. ©
Foto: L. Anders
Nilsson.
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Naturvårdsintressanta arter av gaddsteklar
Totalt hittades sju rödlistade arter av gaddsteklar enligt 2005 års rödlista. Två
nya landskapsfynd av gaddsteklar gjordes. Dessutom påträffades tre arter av
rödlistade fjärilar. Nedan följer beskrivningar av de mer intressanta arterna.
Fibblesandbi Andrena fulvago (Christ) NT, missgynnad
Ganska litet (8‐10 mm) brunsvart solitärlevande bi av vilket tre honor
påträffades på lokal 7 och 9 i Falköpings kommun under inventeringen.
Honan känns igen på sina orangefärgade bakben och långa gyllengula, vitt
utspärrade och, relativt hennes lilla kropp, enorma hårborstar för
pollensamling. Hanen är övervägande gråbrunt behårad och med ljusa
fransband på bakkroppen. Flygtiden är från sista dagarna i maj till början av
juli, med toppen strax före mitten av juni. Arten är specialiserad att samla
pollen från korgblommiga växter med stark tyngdvikt på fibblor och
närbesläktade (Asteraceae Liguliflorae). Även artens parningsflygning är
kopplad till fibblor. Hanarna patrullerar solbelysta fibblekorgar för att träffa
på nyframkomna honor att para sig med. Både hanar och honor använder
regelmässigt blomkorgarna också som nektarkälla. I Västergötland har biet
främst observerats använda grå‐ och mattfibbla Pilosella spp. som blomresurs
(LAN pers. obs. 2009). Boet anläggs i glesbevuxen lätt jord i exponerat läge,
som regel en liten slänt. Biet är därför knutet till habitattypen torr ängsmark.
Habitatet hos en population av fibblesandbi är ofta litet (<50x50 m) till ytan
och utgörs av t.ex. en vägslänt, liten torrbacke i betesmark, del av bryn eller
liknande. Det utgörs ofta av en s.k. ”fibblebacke”. Relativt de flesta andra
sandbin samlar honan som regel kopiöst stor last av pollen, vilket tycks hänga
samman med att hon istället flyger relativt kort distans till boet – blomresurs
och bo ligger nära varandra. Arten har sparsamt påträffats upp till
Gästrikland. Den har sannolikt gått tillbaka under senare decennier som en
följd av den storskaliga igenväxningen som sker genom nedfallet av
kvävehaltiga luftföroreningar. Å andra sidan tål den inte hårdbete,
gräsklippning, vägkantsslåtter eller annan aktivitet som kraftigt reducerar
mängden blommande fibblor under flygtiden. Arten är rödlistad som NT,
nära hotad (Gärdenfors 2005). (Text. L. Anders Nilsson)

Fibblesandbi (Andrena fulvago) hane och hona, t h med pollenlast. © Foto: L. Anders Nilsson.
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Väddsandbi Andrena hattorfiana (Fabricius) VU, sårbar
En av de större sandbiarterna i Nordeuropa (13–16 mm) som påträffades med
fyra honor i lokalerna 1, 2 och 3 i Ulricehamns kommun. Väddsandbihonan
skiljer sig från övriga arter genom att andra, och ibland även första
bakkroppsleden är rödfärgad. Helt svarta individer kan förekomma. Kroppen
är sparsamt behårad med ljusa hår, men ger ändå ett mörkt intryck, eftersom
kroppsfärgen är övervägande svart. Hanen är av samma kroppslängd som
honan men slankare och med tätare ljus kroppsbehåring främst på
mellankroppen. På nykläckta hanar är mellankroppsryggen brunt behårad.
Hanen saknar ofta de röda fälten på bakkroppen, och känns igen på att
munskölden (clypeus) är gulvit. Båda könen ger ett ganska långsträckt intryck
för att vara sandbin. I Sverige är arten utbredd i Götaland och södra Svealand.
På de nordligaste lokalerna i Värmland, Dalarna, och Uppland är arten inte
påträffad på senare tid. Den tycks också vara försvunnen från många tidigare
lokaler i södra Svealand. I Nord och Västeuropa har arten drastiskt minskat i
utbredning och i antal förekomstområden vilket har medfört att den förts upp
på många länders rödlistor (Finland, Norge, Tyskland och England).
Väddsandbiet lever framför allt i halvöppna, gärna sandiga torrängsbiotoper.
Den uppträder i en generation per år med flygtid från mitten av juni till mitten
av augusti. Hanarna patrullerar väddbestånd. Arten är snävt oligolektisk och
samlar endast pollen från åkervädd Knautia arvensis och i viss mån från
fältvädd Scabiosa columbaria i södra delen av Sverige. Åkerväddpollenet som är
rödviolett syns tydligt på honornas bakben. Livskraftiga populationer av arten
är sannolikt direkt beroende av en god tillgång på blommande åkervädd på
relativt vidsträckta ängsmarksarealer och kantzoner mot åkermark och skog.
Arten har drabbats hårt av övergödning och ogräsbekämpning på
odlingsmark, dels för att näringsväxten minskat i landskapet, dels troligen för
att mikroklimatet på tidigare torrängar försämrats p.g.a. den högvuxna,
gödslade vegetationen. Arten är mycket känslig för intensivt bete som
omöjliggör riklig blomning och därmed utveckling av en rik pollenresurs
under högsommaren. Den missgynnas på samma sätt av slåtter på marker
med åkervädd, både på äldre vallar, igenväxande åkrar och längs vägkanter.
Sen slåtter med efterbete eller skiftande betesmosaik bör tillämpas på områden
där arten finns. Blomrika torrängar och även svagt gödslade ”lindor” har ett
stort värde för denna skyddsvärda biart. (Text. Cederberg & Nilsson 2000)

Väddsandbi (Andrena hattorfiana) hane och hona med pollenlast.
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Ängsgökbi Nomada fabriciana (Linné)
En hane påträffades på lokal 3 i Ulricehamns kommun under inventeringen.
Detta är första gången arten påträffats i Västergötland. Den är ej rödlistad, och
ofta ganska vanlig varhelst värdarten ängssandbi Andrena bicolor förekommer.
Den är tidigare rapporterad från 8 landskap upp till Västmanland och
Uppland. (Text. L. Anders Nilsson)

Ängsgökbi (Nomada fabriciana) hane. © Foto: L. Anders Nilsson.

Prickgökbi Nomada flavopicta (Kirby)
Fem honor påträffades på lokalerna 2, 3 och 7 i både Falköpings och
Ulricehamns kommun under inventeringen. Endast gamla kataloguppgifter
utan årtal tycks finnas om denna art i Västergötland. Den är ej rödlistad. Arten
är utbredd i 15 landskap upp till Hälsingland och ganska vanlig i sydöstra
Sverige och särskilt Skåne. Arten parasiterar blomsterbin Melitta‐arter, på
lokalen i inventeringen säkerligen uteslutande blåklocksbi Melitta
haemorrhoidalis. (Text. L. Anders Nilsson)

Prickgökbi (Nomada flavopicta) hona. © Foto: L. Anders Nilsson.

Vallhumla Bombus subterraneus (Linné)
Tre drottningar påträffades på lokalerna 5, 6 och 7 i Falköpings kommun
under inventeringen. Vallhumlan är vitt spridd (17 landskap) men
förekommer genomgående sparsamt, och var tidigare (2000) rödlistad. Den ses
som regel endast på markant blomrik mark, helst med bestånd av ärtväxter
som getväppling, rödklöver, skogsklöver etc. Vallhumla är en god indikatorart
för värdefull blomrik mark av en typ som bör eftersträvas som del i alla
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framtida odlingslandskap så att ekologisk hållbarhet kan bli norm för
markanvändningen. (Text. L. Anders Nilsson)
Finmovägstekel Arachnospila abnormis (Dahlbom) NT, missgynnad
Finmovägstekel är en 6–12 mm lång stekel med svart kroppsfärg sånär som på
att främre delen av bakkroppen är orangefärgad. Arten var välspridd under
inventeringen och påträffades med 10 individer på lokalerna 2, 3, 5, 7, 9 och 10
i både Falköpings och Ulricehamns kommun. Talrikast var den vid lokal 9.
Vingarna är mörkt genomskinliga. Arten tillhör en grupp närstående arter
som kan vara svåra att skilja åt, särskilt när gäller det honan. Finmovägstekeln
är i genomsnitt något större än närstående arter och honan har en relativt
välutvecklad grävkam på frambenet. Finmovägstekeln förekommer i hela
Sverige utom på Gotland och i fjällnära delar av Norrland. Men arten är
utpräglat lokal i sitt uppträdande och antalet aktuella lokaler är lågt. I södra
Sverige har arten en västlig utbredningstyngdpunkt med fler förekomster i
Västsverige och inlandet än i Östersjölandskapen. En minskande trend i
antalet förekomstområden är tydlig under 1900‐talet. Arten är en
habitatspecialist som ofta uppträder på sorterade lätta jordar, särskilt
älvsediment i boreal region. Både uppodlade områden och glesa tallskogar
och nipor kan fungera som habitat. Som byte tas framför allt krabbspindlar
(Thomisidae). Aktivitetsperioden sträcker sig från början av juni genom hela
sommaren, i två generationer. Finmovägstekeln hotas framför allt av
igenväxning och beskuggning av sandjordar. Eftersom de fina sandjordarna
snabbt växer igen i frånvaro av störning, så är de i särskilt hög grad beroende
av återkommande störning för att initialstadier ska förekomma kontinuerligt.
(Text. Abenius 2008)
Ängsvägstekel Priocnemis agilis (Shuckard) EN, starkt hotad
Ängsvägstekeln hittades med ett exemplar på lokal 10 i Falköpings kommun.
Det är en liten till medelstor, spenslig svart stekel med en ljus vingfläck och
orangeröda basala bakkroppssegment. Även baklåren är rödfärgade, vilket
skiljer den från de flesta närstående arter och vilket gör att man kan påvisa
den utan insamling. Kroppslängden är 6–10 mm hos honan medan hanen
uppnår 5,5–8 mm. Arten är sällsynt i Norden med utbredning från sydvästra
Europa till Centralasien med nordgräns i Sverige och Finland. I Centraleuropa
är den alltjämt utbredd och lokalt vanlig, men i Sverige har en uppenbar
tillbakagång skett. Under 1800‐talet och början av 1900‐talet förekom arten på
många platser i södra Sverige upp till Mälardalen, men efter 1950 finns endast
enstaka fynd belagda från Skåne 1973 och Öland 1998–2000. Detta är en art
med höga temperaturanspråk som uppträder såväl på sand som på tyngre
jordarter. Uppgifter om dess habitatval spänner från örtrika torrängar och
alvarmark till lerslänter. Generellt verkar vegetationsfria, väldränerade
skärningar eller annan glest bevuxen mark med varmt lokalklimat föredras.
Ängsvägstekeln förefaller i den nordliga delen av utbredningsområdet vara
bunden till ett variationsrikt, småskaligt kulturlandskap och har därför säkert
missgynnats av 1900‐talets strukturella förändringar såväl i odlingslandskapet
som i bebyggda miljöer. Den besöker gärna flockblomstriga örter och
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påfallande många belägg har samlats på vildmorot. Från Storbritannien finns
en uppgift om att plattbukspindlar av släktet Drassodes har observerats som
byte. Flygtid i Sverige (juni)–juli–september. På ängsvägstekelns aktuella
lokaler kan såväl igenväxning som alltför hård beteshävd hota dess
fortlevnad. Artens förekomster i Sverige har glesats ut, troligen främst genom
inverkan av förändrad markanvändning och därmed minskad tillgång till
områden med gynnsamt lokalklimat i odlingslandskapet. (Text. Abenius 2001)

Ängsvägstekel (Priocnemis agilis), hona.

Rovstekeln Crossocerus palmipes (Linnaeus) NT, missgynnad
En 5–8 mm lång rovstekel med svart grundfärg som jämfört med närstående
arter har mer omfattande inslag av ljusa fält på huvud, mellankropp och ben.
Arten påträffades med två individer på lokal 3 i Ulricehamns kommun.
Hanens framben har en stor sköldformad utvidgning som möjliggör
bestämning av arten i fält och även honan kan med viss övning bestämmas
med hjälp av framför allt benens ljusa teckningar. Munskölden har mer eller
mindre gul teckning hos båda könen. Crossocerus palmipes förekommer spridd
men lokalt genom södra Sverige utom Gotland, upp till norra Halland, södra
Närke och Södermanland. En isolerad nordlig utpostlokal finns även i södra
Dalarna. Trots eftersök har arten inte återfunnits i flera delar av södra Sverige
där endast historiska fynd föreligger och artens förekomster förefaller
generellt ha blivit mer utpräglat lokala och isolerade i modern tid. Denna art
hittar sina livsmiljöer i exklusiva sandmiljöer, med ett gynnsamt lokalklimat
och lågvuxen mosaikartad vegetation. Boanläggningen sker i öppen finsand,
ofta vid stigar eller körvägar i anslutning till sydvända skogsbryn. Även
sydvända slänter vid sandtäkter kan erbjuda bomöjligheter för arten. Som
larvföda används medelstora flugor, t.ex. styltflugor och lövflugor. Minskat
markslitage och upphörd hävd av småskaliga kulturmarker på sandunderlag
liksom regional minskning av öppna sandmiljöer är den troligaste
anledningen till att arten har försvunnit från många av de tidigare kända
förekomstområdena. Men även överdriven bortröjning av skyddande buskar
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och träd kan lokalt vara ett hot för denna värmekrävande art, eftersom det
leder till ett mindre gynnsamt lokalklimat. (Text. Abenius 2008)

Rovstekeln Crossocerus palmipes

Gulvitbandad gökrovstekel Nysson interruptus (Fabricius) VU, sårbar
En mellanstor art, 6–9 mm, svart med gulvit bakkroppsrandning, som inom
släktet utmärks av sin storlek och sina ljusfläckade mellankroppsskuldror.
Arten påträffades med ett exemplar på lokal 6 i Falköpings kommun.
Bakkroppens gulvita band på tergit 2–3 är i mitten är avbrutna, fötter och
skenben är röda. Honans munsköldsframkant är urnupen med två små kölar.
En förr sällsynt, numera mycket sällsynt art, med i Sverige begränsad och
splittrad utbredning. Från att ha varit relativt utbredd med ganska många
fynd, åtminstone i Skåne, tycks arten ha gått starkt tillbaka under innevarande
århundrade och endast fyra svenska fynd har gjorts under de senaste trettio
åren. Den är huvudsakligen känd från Skåne och Öland, men fynd föreligger
från spridda håll upp till norrlandsgränsen. Flertalet 1900‐talsfynd är femtio år
eller äldre. Arten har en vid utbredningen i Europa, men den betraktas
överallt som mer eller mindre sällsynt. Den är utbredd men ovanlig i södra
hälften av Finland. och finns även i Baltikum. Österut sträcker sig dess
utbredning in i Mindre Asien. I Storbritannien, där arten starkt gått tillbaka, är
den rödlistad som sårbar (ʺvulnerableʺ), och i Tyskland, där den
uppenbarligen försvunnit från flera delstater, listas den som starkt hotad
(ʺstark gefährdetʺ).
Arten är huvudsakligen bunden till instabila, torrare, solöppna marker med
sand och grusblandad jord eller lera i botten. Den föredrar öppna eller
halvöppna, solexponerade terrängavsnitt, exempelvis sparsamt bevuxna
sluttningar, bankar, vägkanter och –skärningar eller branter med pågående
erosion där ny mark ständigt blottas genom ras och omrörning. I
omgivningarna finns ofta örtrika partier och buskar. Där kan den ses
krypande på marken, sittande på blad eller sökande näring i blommor av
exempelvis Knautia, Succisa, Rubus och olika umbelliferer. Fältskiktet bör i
omgivningarna hålla populationer av värddjurets potentiella larvföda (stora
spottstritar). Möjligen har den en viss anknytning till bäck‐ och ådalars
exponerade erosionsbranter. Artens aktivitetsperiod infaller mellan maj och
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juli. Många svenska fynd är gjorda kring månadsskiftet juni–juli. I
Skandinavien uppges arten vara kleptoparasit på rovsteklarna Gorytes
quinquecinctus, som i vårt land bara finns på Öland, och G. quadrifasciatus, men
i utlandet anges den lite större rovstekeln Argogorytes fargei som värd. Dessa
arter tar spottstritar, främst Philaenus spumarius, till föda för sin larv, och det är
på den paralyserade spottstriten som Nysson‐honan placerar sitt ägg. På
närkelokalen uppträdde Nysson interruptus tillsammans med misstänkta
exemplar av A. fargei, och det är möjligt att denna art även i vårt land kan
utgöra värddjur för N. interruptus. Främsta hotet mot arten utgörs av
stabilisering av artens livsmiljöer genom igenväxning och slutning av fält‐ och
buskskikt, exempelvis p.g.a. upphört bete, insådd eller igenplantering. Även
bebyggelse och annan exploatering kan utgöra ett hot. Eftersom eventuella
kvardröjande populationer torde vara små och splittrade kan kanteffekter och
slumpmässiga faktorer även spela roll som potentiella hot. Åtgärder som
främjar öppethållande, ett visst markslitage och en kontinuerlig
erosion av artens livsmiljöer bör förordas, exempelvis naturbete på för arten
passande lokaler. Artens status i Sverige bör närmare undersökas. Eventuella
återstående förekomster bör skyddas och underställas en kontinuerlig och
passande skötselregim. Exempel på åtgärder kan vara att återinrätta en
kontinuerlig betesregim och att röja och öppna upp i vegetationen. (Text.
Sörensson 1999)

Gulvitbandad gökrovstekel (Nysson interruptus)

Myrstekeln Tiphia minuta (Van der Linden) VU, sårbar
Släktet Tiphia är små till mellanstora svarta myrsteklar av ganska likartat
utseende. Tiphia minuta hittades med ett exemplar på lokal 9 i Falköpings
kommun. Den skiljer sig från övriga arter bl.a. genom mindre kroppsstorlek
och svagare ytstruktur på mellankroppens bakre sidor. Framvingens
vingmärke är särskilt stort hos denna art vilket är ett gott skiljetecken mot
närstående arter. Kroppslängden är 4–6 mm. Tiphia minuta är känd från stora
delar av södra Sverige inklusive Gotland, upp till Värmland, Dalarna och
Hälsingland. Efter en markant nedgång i antalet rapporterade fynd under
andra delen av 1900‐talet har flera aktuella förekomster från olika provinser
rapporterats under 2000‐talets första decennium. Det är oklart om dessa
fluktuationer återspeglar verkliga populationsförändringar hos arten eller om
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orsaken står att finna i ett med tiden skiftande intresse för och eftersök av
denna oansenliga myrstekel. En intensifierad skötsel av värdefulla sandiga
betesmarker kan ha gynnat arten på senare år. Troligen ligger dock framför
allt ett intensivare eftersök bakom den senaste tidens ökande trend.
Levnadssättet för denna art har inte studerats i detalj, men det är troligt att
små marklevande skalbaggslarver angrips och används som larvföda. Flertalet
aktuella förekomstlokaler utgörs av välbetade hagmarker på sandunderlag,
vilka ofta också är fina dyngbaggelokaler. Därför kan det tänkas att arten lever
av dyngbaggelarver, men detta återstår att konstatera genom direkta
observationer. Flygtiden i Sverige sträcker sig från juni till augusti.
Nedläggning av jordbruk med djurbesättningar i skogsbygd och mellanbygd
är ett hot. Upphörd eller minskad betesgång med tunga betesdjur, som medför
att marktäcket sluter sig och markfaunan utarmas på sandmarker som tidigare
varit lämpliga lokaler för arten. (Text. Abenius 2008)

Exempel på andra naturvårdsintressanta insekter
Silversmygare Hesperia comma (Linnaeus) NT, missgynnad
Arten påträffades på två lokalerna 8 och 9 i Falköpings kommun. Den är
mycket värmeälskande och förekommer främst på torrängar. Honan väljer
med omsorg ut relativt små tuvor av fårsvingel, vilka omges av bar markyta,
och inte har blivit avbetade under sommaren. Larven äter även av andra
gräsarter som har direktkontakt med fårsvingeltuvan.
Sexfläckad bastardsvärmare Zygaena filipendulae (Linnaeus) NT,
missgynnad
Denna fjäril observerades på lokal 1, 9 och 10 i både Ulricehamns och
Falköpings kommun. Den lever på öppna blomrika ängs‐ och hagmarker,
vägrenar och skogskanter. Larven lever främst på käringtand, undantagsvis
på andra ärtväxter.
Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe (Linnaeus) NT, missgynnad
Arten sågs på lokal 10 i Falköpings kommun. Den trivs på friska blomrika
ängsmarker. Honan lägger främst ägg på ängssyra men kan även utnyttja

bergsyra och krusskräppa.

Violettkantad guldvinge (hona), sexfläckad bastardsvärmare och silversmygare.
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Lokalbeskrivningar
Lokal 1. Humla Smedsgården (objekt 10450)
Lokalbeskrivning
Lokalen ligger ca 1,5 km nordost om Blidsberg på den nordvästra sidan om
Ätran. Det undersökta området är litet, 850 m2, och består av en sydostvänd
sluttning ner mot ån. Sluttningen är solexponerad och delvis bevuxen av
buskar som en och nypon. Växttäcket är tämligen välslutet men en hel del
fläckar med bar jord förekommer i den torrare och brantare sluttningen. Strax
norrut utanför området finns en större fläck med bar sandig jord. Norr‐ och
söderut är sluttningen mer bevuxen av träd och därmed mer beskuggad.
Området betades av nötdjur vid båda besöken.

Den öppna centrala delen sett från söder.
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Vegetation
Vid besöket i juli blommade prästkrage, skogsklöver, brudbröd, blåklocka och
bockrot tämligen rikligt. Även blommande getväppling, slåttergubbe,
åkervädd och jungfrulin sågs. Bland de överblommade örterna noterades
backsippa, gråfibbla och gullviva.
Vid besöket i augusti var vegetationen mer nerbetad. Ändå blommade dock
en hel del liten blåklocka, stor blåklocka, rölleka och höstfibbla. Mer sparsamt
blommade åkervädd, käringtand, skogsklöver, johannesört och bockrot.
Från tidigare inventeringar finns bl a trollsmultron (VU) noterad från
omgivningarna(TUVA B04‐MKW).
Gaddsteklar
Totalt påträffades 35 arter av gaddsteklar
varav 19 arter var bin. Vid besöket i juli sågs
en hona av väddsandbi Andrena hattorfiana
(VU) i de fåtaliga åkerväddblommor som
fanns på platsen. Smågökbi Nomada
flavoguttata och strimgökbi Nomada striata
sågs flygande för att söka värdbin. I augusti
påträffades främst vägbin av olika arter som
ängssmalbi Lasioglossum albipes i höstfibbla
och åkervädd och bronssmalbi Lasioglossum
leocopus i liten blåklocka samt brunsmalbi
Lasioglossum fulvicorne och ängsbandbi
Halictus tumulorum.
Bland rovsteklarna håvades Cerceris rybyensis, Crabro cribrarius, Mellinus
arvensis och Nysson trimaculatus vid besöken.
Övriga insekter
Den rödlistade fjärilen sexfläckad bastardsvärmare Zygaena filipendulae samt
den mindre allmänna ängsblåvingen Polyommatus semiargus sågs i juli. I
augusti sågs vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae och silverstreckad
pärlemorfjäril Argynnis paphia som kan användas som indikatorarter för
intressantare naturliga hagmarker (Hultengren 2003).
Förslag till åtgärder

Trädskiktet bör öppnas upp kraftigt norrut längs sluttningen så att mer
solbelysta partier av sluttningen uppstår och så att mer lämpliga
bomiljöer uppstår i de finkorniga jordarna norrut.
Intressantare arter

1 juli. 8 skålar sattes ut den 1 juli. Håvning 1
timma.

Gaddsteklar
Väddsandbi Andrena hattorfiana VU
Fjärilar
Sexfläckad bastardsvärmare Zygaena filipendulae
NT
Ängsblåvinge Polyommatus semiargus

19 augusti. 8 skålar sattes ut den 19 aug. 3 av
dessa förstördes av betande djur. Håvning 1
timma.
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Lokal 2. Humla (objekt 10470)
Lokalbeskrivning
Lokalen ligger ca 500 nordost om Humla kyrka på den nordvästra sidan om
Ätran. Det undersökta området är ca 5100 m2 och består av en sydostvänd
sluttning ner mot Ätrans flodplan som består av betade mader. Rent sydvända
partier finns längst söderut och i den norra delen. Sluttningen är bitvis
tämligen tätt bevuxen med en samt lite nypon. Enstaka tallar förekommer
också. Den norra delen är bevuxen med björk och ganska skuggig. I den
centrala delen är vegetationen kvävepåverkad och tät. Bäst förutsättningar för
gaddsteklar finns främst i den södra delen med brantare, sydvänd och torr
sluttning där det finns gott om jordblottor. Området betades av nötdjur vid
båda besöken.

Den södra halvan av området sett från nordost.
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Vegetation
Vid besöket i juli blommade en hel del prästkrage och åkervädd samt
käringtand, backtimjan, getväppling, tjärblomster, brudbröd, jungfrulin och
bockrot. Överblommad gullviva förekom.
I augusti fanns ganska mycket blommor kvar. Här blommade en hel del
ängsvädd, ljung, liten blåklocka och röllika samt en del åkervädd, bockrot,
väddklint, höstfibbla, blodrot, käringtand och skogsklöver.
Från tidigare inventeringar finns bl a trollsmultron (VU) noterad (TUVA 990‐
YDV).
Gaddsteklar
Totalt påträffades 38 arter av gaddsteklar varav 22 arter av bin. Vid besöket i
juli sågs två honor av väddsandbi Andrena hattorfiana (VU) i åkervädd.
Veronikasandbi Andrena semilaevis fångades i bockrot. I röllika påträffades
väggsidenbi Colletes daviesanus. Flera honor av prickgökbi Nomada flavopicta
sågs i området. Endast gamla uppgifter finns om arten i Västergötland. Även
strimgökbi Nomada striata sågs flygande för att söka värdbin. I augusti
påträffades främst vägbin av arter som ängssmalbi Lasioglossum albipes i
ängsvädd, brunsmalbi Lasioglossum fulvicornis i ängsvädd och backtimjan samt
ängsbandbi Halictus tumulorum i höstfibbla och ängsvädd. Småblodbi Specodes
geofrellus sågs flyga och söka efter värdbin.
Bland vägsteklarna håvades Priocnemis schioedtei och bland rovsteklarna Crabro
cribrarius, Crossocerus leucostoma, Mellinus arvensis och Diodontus medius.
Den rödlistade finmovägstekeln Arachnospila abnormis NT fångades med två
individer i skålarna som stod i den södra mest intressanta delen av området i
augusti.
Övriga insekter
I augusti sågs vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae och ängspärlemorfjäril
Argynnis aglaja som kan användas som indikatorarter för intressantare
naturliga hagmarker.
Förslag till åtgärder

Utglesning av trädskiktet bör göras i den nordligaste delen av området så att
mer solbelysta partier av sluttningen uppstår.
Intressantare arter
Gaddsteklar
Väddsandbi Andrena hattorfiana VU
Prickgökbi Nomada flavopicta (endast gamla fynd i VG)
Finmovägstekel Aracnospila abnormis NT
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1 juli. 10 fällor. En förstörd av betande
djur. Håvning 1 timma.
Soligt, stackmoln, svag vind, +25˚C
19 augusti. 10 fällor. Tre förstörda av
betande djur. Håvning 1 timma.
Sol, måttlig vind, +20˚C

Lokal 3. Frälsegården (objekt 10620)
Lokalbeskrivning
Lokalen ligger ca 2,7 km norr om Humla. Det undersökta området är 4000 m2
och består av en låg rullstensås i sydvästlig riktning som bildar en åkerholme i
brukad åkermark. I närheten ligger fler hävdade rullstensåsar som ser ut att
vara lämpliga gaddstekellokaler. Vegetationen är kvävepåverkad med mycket
gräs som hundäxing och relativt lite blommor. I södra halvan finns torrare
partier med tunt jordtäcke och jordblottor i sydostsluttningen som ser ut att ge
bra förutsättningar för gaddsteklar. Två grävda gropar med gott om sandig
jord finns också i den södra delen med bohål från gaddsteklar. Åsen är glest
bevuxen med buskar av en och nypon. I norra delen växer några träd av rönn
och björk. Åsen betades av nötdjur någon gång mellan besöket i juli och
augusti.

Lokalen sedd mot norr från en punkt ungefär mitt i området.
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Vegetation
Vegetationen var kvävepåverkad och innehöll mycket gräs som hundäxing
men tämligen lite blommande örter. I juli sågs en del gråfibbla och tämligen
sparsamt med brudbröd, bockrot, prästkrage, skogsklöver, åkervädd, stor
blåklocka, liten blåklocka och gökärt. I augusti sågs röllika, liten blåklocka,
åkervädd och gulmåra i tämligen liten mängd.
Gaddsteklar
Totalt påträffades 24 arter av gaddsteklar varav 16 arter av bin. Mycket lite bin
sågs vid båda besöken i juli och augusti.
Vid besöket i juli sågs en hona av väddsandbi Andrena hattorfiana (VU) vid den
sandiga marken i södra delen. Ängssandbi Andrena bicolor håvades i gråfibbla.
I den sydostvända södra delen med jordblottor fångades även ängsgökbi
Nomada fabriciana som inte tidigare påträffats i Västergötland. Bland humlorna
håvades bl a brynhumla Bombus soroeensis och haghumla Bombus sylvarum.
Den rödlistade finmovägstekeln Arachnospila abnormis NT fångades med ett
exemplar i skålarna. Dessutom fångades den ovanliga rovstekeln Crossocerus
palmipes NT med två indivder i skålarna. Arten behöver exklusiva sandiga
miljöer med varmt mikroklimat. Lämpliga
bomiljöer finns i de grävda sandiga
groparna. Alla de intressanta
gaddsteklarna fångades i den södra delen
av området där det fanns mest bar jord i
augusti.
Förslag till åtgärder
Det är viktigt att betet sker så pass länge att
djurtrampet skapar gott om jordblottor.
Det kan vara fördel att beta vid ett tillfälle
på vår/försommar innan den 1 juni och
därefter vid ett senare tillfälle efter den 15
augusti.
Boplats för den rödlistade rovstekeln
Crossocerus palmipes

Intressantare arter
Gaddsteklar
Väddsandbi Andrena hattorfiana VU
Ängsgökbi Nomada fabriciana (nytt landskapsfynd)
Finmovägstekel Aracnospila abnormis NT
Rovstekeln Crossocerus palmipes NT

35

9 skålar 1juli 15:40 – 3 juli, håvning 1 timma.
Mulet, svag till måttlig vind, +25˚C
9 fällor 19 aug 14:00‐ 21 aug. Håvning 1 timma.
Sol, måttlig vind, +22˚C

Lokal 4. Smula (objekt 20200)
Lokalbeskrivning
Lokalen ligger ca 4 km NNO om Åsarps kyrka. Det undersökta området är en
mindre åkerholme på ca 600 m2. Fler åkerholmar ligger på ett avstånd av ca
50‐100 m.
Vegetationen är ohävdad och högväxt med kvävegynnade växter som
hundäxing och hundkäx. På norrsidan av åkerholmen dominerar hallon. Två
oxlar växer på åkerholmen.

Åkerholmen sedd från söder.
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Vegetation
Vegetationen var högvuxen innehöll mycket kvävegynnade växter som
hundäxing, hundkäx och hallon. I juli blommade dock en del väddklint,
röllika, prästkrage och åkervädd samt lite bockrot. I augusti fanns mycket lite
blommor kvar mest med röllika och endast sparsamt med väddklint,
grässtjärnblomma och liten blåklocka.
Gaddsteklar
Detta var både den art och individfattigaste lokalen vilket kan förklaras med
att det är en liten isolerad åkerholme med hög vegetation och lite blommor.
Dessutom förekom inga områden med solexponerade jordblottor som lämpar
sig som bomiljöer för mer krävande arter. Totalt påträffades 12 arter av
gaddsteklar varav 10 arter av bin. Mycket lite bin sågs vid båda besöken i juli
och augusti förutom en del humlor. I övrigt håvades endast en hane av den
allmänna arten ängsbandbi Halictus tumulorum.
Förslag till åtgärder
Genom bränning mellan den 15 mars och 15 april kan kvävande gräsförna
minska i området vilket kan gynna örter och gaddsteklar.

5 fällor 1 juli 17:00 – 3juli, håvning 0,5 timma.
Halvklart, svag vind, +25˚C
5 fällor 19 aug 16:00‐ 21 aug, håvning 0,5 timma.
Sol, måttlig vind, +21˚C
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Lokal 5. Stenhusgården (objekt 20260)
Lokalbeskrivning
Lokalen ligger ca 3,5 km söder om Vartofta. Det undersökta området på ca
4500 m2 är en sydostvänd sida av en längre rullstensås.
I de centrala delarna är vegetationen tät och kvävepåverkad. I den nordöstra
delen finns kostigar med bar jord. De intressantaste delarna finns i de syd‐ och
sydvästvända sluttningarna längst i sydväst. Här är marken magrare och
växttäcket är glesare med gott om bara jordblottor.
En del fågelbär och björk samt en växer i området. Bete skedde med nötdjur
strax innan besöket i augusti.

Den centrala delen sett från väster.

Vegetation
I juli fanns rikligt med brudbröd och prästkrage samt en hel del åkervädd,
väddklint och stor blåklocka. I augusti var lokalen betad och mängden
blommor mindre. Höstfibbla och röllika dominerade. En mindre mängd
åkervädd, väddklint, liten blåklocka, stor blåklocka och gullris förekom också.
Drakblomma (EN) växte längre västerut utanför området.
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Från tidigare inventeringar finns bl a smalbladig lungört (EN) och
trollsmultron (VU) noterade från området (TUVA 50C‐RIR).
Gaddsteklar
Detta var den lokal där flest arter av
gaddsteklar påträffades. Totalt
påträffades 45 arter av gaddsteklar
varav 31 arter av bin vid de två besöken.
I juli håvades veronikasandbi Andrena
semilaevis i bockrot samt småsandbi
Andrena minutula, lundsandbi Andrena
subopaca och ängsbandbi Halictus
tumulorum. I augusti håvades
ängsbandbi Halictus tumulorum,
tandsandbi Andrena denticulata och
brunsmalbi Lasioglossum fulvicorne i
höstfibbla samt bronssmalbi
Lasioglossum leocopus.
Bland de elva arter av humlor som
påträffades håvades de mindre allmänna arterna gräshumla Bombus ruderarius
och vallhumla Bombus subterranius. Den senare arten kan användas som
indikatorart för intressantare blomrikare marker.
Släntblodbi Sphecodes crassus och mellanblodbi Sphecodes ephippius sågs söka
efter värdbin i sluttningen.
Rovstekeln Diodontus medius och getingen Ancistrocerus oviventris håvades i
juli.
Finmovägstekel Arachnospila abnormis NT fångades med ett exemplar i en
skål i den centrala delen av området i juli. Den mindre allmänna arten
fröjdsandbi Andrena coitana fångades med en hona i en skål i augusti.
Övriga insekter
I området fanns rikligt med slåttergräsfjäril Maniola jurtina samt
ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja vilka båda kan användas som indikatorarter
för intressantare hagmarker.
Förslag till åtgärder
Särskilt väster om området behövs utglesning av trädskiktet för att öka
solexponeringen på åsen. I första hand bör träd som björk och tall bort.
Blommande träd och buskar sparas i största möjliga mån.
10 fällor 1 juli 19:00 – 3juli, håvning 1

Intressantare arter
Gaddsteklar
Fröjdsandbi Andrena coitana (mindre allmän)
Vallhumla Bombus subterraneus (mindre allmän, indikatorart)
Finmovägstekel Aracnospila abnormis NT
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timma. Klart, svag vind, +22˚C
10 fällor 20 aug– 22 aug, håvning 1
timma. Klart, frisk vind. +20˚C

Lokal 6. Bondegården (objekt 20320)
Lokalbeskrivning
Lokalen ligger ca 3,3 km SSO om Vartofta. Det undersökta området är en
mindre åkerholme på ca 500 m2 som ligger ca 70 m söder om en hävdad
rullstensås. Åkerholmen är ohävdad men vegetationen är ändå tämligen
blomrik. På norrsidan av åkerholmen dominerar krissla. Ett litet grustag finns
på sydsidan där det finns bar mineraljord. En liten en växer på åkerholmen.

Åkerholmen sedd från söder.

Vegetation
I juli fanns tämligen gott om åkervädd, väddklint, backklöver och den hotade
drakblomman (EN). Övriga blommor som noterades var brudbröd, gulmåra,
stormåra, vitmåra, käringtand och prästkrage. Även i augusti fanns en hel del
åkervädd kvar tillsammans med en mindre mängd väddklint, gullris,
kärleksört, röllika och liten blåklocka. Krissla blommande på norrsidan av
åkerholmen.
Från tidigare inventeringar finns dessutom bl a smalbladig lungört (EN) och
trollsmultron (VU) noterade (TUVA 317‐MOB).
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Gaddsteklar
Tämligen få arter och individer hittades vilket kan förklaras med att det är en
liten isolerad åkerholme. Totalt påträffades 22 arter av gaddsteklar varav 17
arter bin.
Det sågs inte mycket bin på åkerholmen. En hona av hallonsandbi Andrena
fucata påträffades i brudbröd i juli. I liten blåklocka håvades en hona av
blåklocksbi Melitta haemorrhoidalis i augusti.
Bland de nio arter av humlor som påträffades håvades den mindre allmänna
arten gräshumla Bombus ruderarius. Den ovanligare vallhumlan Bombus
subterranius fångades i en av skålarna. Vallhumla kan användas som
indikatorart för intressantare blomrikare marker. Två spindelsteklar Myrmosa
atra håvades också i juli.
Den mycket sällsynta och rödlistade arten gulvitbandad gökrovstekel Nysson
interruptus fångades med ett exemplar i en skål i juli.
Övriga insekter
I området sågs slåttergräsfjäril Maniola jurtina som kan användas som
indikatorarter för intressantare hagmarker.
Förslag till åtgärder
Åkerholmen är ohävdad men har en artrik torrängsflora. Området hotas dock
av igenväxning med kvävegynnade arter. Kan restaureras genom slåtter i
andra halvan av augusti och vårbränning mellan 15 mars till 15 april.
Vårkrattning är även bra att tillämpa. Detta kan även göras för att skapa
erosion så att bar jord uppstår. Det är viktigt att se till att det finns bar
mineraljord i den södra sluttningen. Det kan vara fördel med oregelbunden
skötsel så att slåtter, krattning eller bränning inte sker varje år.
Intressantare arter
Gaddsteklar
Vallhumla Bombus subterraneus (mindre allmän, indikatorart)
Gulvitbandad gökrovstekel Nysson interruptus VU
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5 fällor 2 juli 8:30 – 4juli, håvning
0,5 timma.
Klart, svag vind, +22˚C
5 fällor 20 aug 8:30 – 22 aug,
håvning 0,5 timma.
Halvklart, måttlig‐frisk vind,
+19˚C

Lokal 7. Svennagården (objekt 20420)
Lokalbeskrivning
Lokalen ligger ca 3,6 km sydost om Vartofta. Det undersökta området är en
hävdad rullstensås på ca 6500 m2 som inom ett område med fler miljöer med
torrängar. I södra delen finns en blomrik större torräng som ligger i en
sydvänd sluttning där det även finns gott om jordblottor. Ett nordvänt grustag
finns även i den sydvästra delen. I den centrala delen finns ett kväverikare
parti där det också växer en hel del träd på norrsidan av åsen. I norra halvan
av åsen finns sydostvända sluttningar med torräng. Inget bete hade skett vare
sig i juli eller i augusti. Området är glest bevuxet med en och i den södra delen
växer en del träd av fågelbär, tall och björk på den norra sidan av åsen.

Åsens västvända sluttning sedd från norra delen.

Vegetation
En av de blomrikaste lokalerna som besöktes med riklig blomning både i juli
och i augusti. I juli blommade prästkrage, väddklint, praktbrunört, åkervädd,
stor blåklocka, brudbröd och gullkrage. Rikligt med överblommade
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brudsporre sågs i den södra sydvända sluttningen. I augusti fanns två större
områden på norrsidan av åsen där det växte mycket rikligt med ängsvädd. I
södra delens sydvända sluttning växte rikligt med liten blåklocka. I området
växte nu även gott om gullkrage, gullris, röllika, klöver och flockfibbla samt
lite åkervädd, bockrot och väddklint. Krissla blommade på norrsidan av åsen.
Från tidigare inventeringar finns dessutom bl a drakblomma (EN), smalbladig
lungört (EN) och trollsmultron (VU) noterade (175‐USP).
Gaddsteklar
En av de artrikare lokalerna med totalt 43 påträffade arter av gaddsteklar
varav 32 arter av bin. I juli sågs fåtaligt med bin medan betydligt fler
observerades i augusti.
Ängstapetserarbi Megachile versicolor håvades i väddklint i juli samt
ängssandbi Andrena bicolor. Tandsandbi Andrena denticulata håvades i gullris i
augusti. Vägbin dominerade i augusti med ängsbandbi Halictus tumulorum i
gullris och ögontröst, ängssmalbi Lasioglossum albipes i många blommor som
åkervädd, flockfibbla, ängsvädd och gullris, mysksmalbi Lasioglossum
calceatum i ängsvädd och gullris, brunsmalbi Lasioglossum fulvicorne i gullris
och bronssmalbi Lasioglossum leucopus i gullkrage och flockfibbla.
Mellanblodbi Sphecodes ephippius sågs söka efter värdbin. Smågökbi Nomada
flavoguttata och prickgökbi Nomada flavopicta fångades i juli. Prickgökbiet
parasiterar på blåklocksbi Melitta haemorrhoidalis som fångades med två honor
i två skålar. Det rödlistade fibblebiet Andrena fulvago NT fångades med

en hona i en skål i den södra delen av området. Vid grusgropen i den
södra delen av området fångades också en individ av finmovägstekel
Aracnospila abnormis NT. Bland de 13 arter av humlor som påträffades håvades
den mindre allmänna arterna gräshumla Bombus ruderarius och vallhumlan
Bombus subterranius. Vallhumla kan användas som indikatorart för
intressantare blomrikare marker.
Övriga insekter
I området sågs slåttergräsfjäril Maniola jurtina samt rikligt med
ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja vilka kan användas som indikatorarter för
intressantare hagmarker.
Förslag till åtgärder
Detta är en mycket fin lokal både vad gäller flora och insekter. Ingen hävd
verkar ske vilket på sikt innebär risk för igenväxning. Området bör betas med
sent betespåsläpp i augusti. Vårbränning är ett lämpligt komplement till betet.
Om inte bete kan ske bör markstörning ske på annat sätt t ex genom krattning.
Intressantare arter
Gaddsteklar
Fibblebi Andrena fulvago NT
Prickgökbi Nomada flavopicta (endast gamla fynd i VG)
Vallhumla Bombus subterraneus (mindre allmän, indikatorart)
Finmovägstekel Aracnospila abnormis NT
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10 fällor 2 juli 10:15 – 4 juli, håvning 1
timma. Klart, måttlig vind, +25˚C
10 fällor 20 aug 15:00 – 22 aug, håvning
1 timma.
Halvklart, måttlig vind, +19˚C

Lokal 8. Nya Dala (objekt 21200)
Lokalbeskrivning
Lokalen ligger ca 2,6 km sydost om Stenstorps kyrka. Det undersökta området
är ca 650 m2 stor yta som utgör en del av ett stort område med kalksten ned
tunna jordtäcken. I underökningsområdet finns en liten nordvästvänd
sluttning där mängden löst material är något större. Nedanför sluttningen
finns en fuktigare svacka med frisk‐ eller fuktäng. Området ligger i en stor
betesfålla som betas av nötdjur. I området växer glest med en samt nypon.
Någon ask, björk och oxel förekommer.

Sluttningen sedd från väster..
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Vegetation
Vid besöken var blomningen tämligen sparsam. Blommor som sågs i juli var
axveronika, prästkrage, stor blåklocka, bockrot, åkervädd, smörblomma och
backtimjan. I augusti fanns tämligen gott om höstfibbla och blodrot i lokalens
närhet. För övrigt fanns sparsamt med ängsvädd, liten blåklocka, backtimjan,
gullris, jordtistel, och röllika.
Gaddsteklar
Detta var tillsammans med lokal 4 den lokal där minst antal individer och
arter av gaddsteklar påträffades. Totalt hittades 15 arter av gaddsteklar varav
14 arter av bin. Förklaringen till detta är troligen brist på boplatser på grund
av kalksten med tunna jordtäcken.
Förutom humlor sågs inte särskilt många bin. Arter som sågs och håvades var
lundsandbi Andrena subopaca, mysksmalbi Lasioglossum calceatum och
hedsmalbi Lasioglossum villosulum.
Övrigt
Bland fjärilar sågs gott om den rödlistade silversmygaren Hesperia comma NT.
Övriga fjärilar som sågs var bl a slåttergräsfjäril Maniola jurtina,
ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja och silverblåvinge Polyommatus amandus.
Törnskata NT observerades vid området.
Intressantare arter
Fjärilar
Silversmygare Hesperia comma NT

5 fällor 2 juli 12:00 – 4 juli, håvning 0,5 timma.
Klart, stackmoln, svag vind, +25˚C
5 fällor 20 aug – 22 aug, håvning 0,5 timma.
Halvklart, måttlig‐frisk vind, +22˚C
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Lokal 9. Nya Dala (objekt 21227)
Lokalbeskrivning
Lokalen ligger ca 3,3 km OSO om Stenstorps kyrka. Det undersökta området
är ca 3000 m2 stor yta som utgör toppen av en större kulle som ligger norr om
ett större område med alvarmark. Det avgränsade området ligger norr om ett
stängsel. Detta område bestod av en öppen yta omgärdad av lövskog.
Området var hårt betat av nötdjur vid besöket i juli vilket gjorde att fällorna
sattes vid längs stängslets sydsida för at inte förstöras. Söder om det
markerade området finns en större sydvänd mycket blomrik sluttning som
betas extensivt av hästar. Eftersök av gaddsteklar gjordes även i denna
sluttning. Området är glest bevuxet av en, nypon, fågelbär, tall och oxel.

Den övre delen av kullen sett från sydost. Gulmarkerat område besöktes.

Vegetation
Vid besöken var blomningen mycket riklig. Hästarna hade inte betet i området
särskilt mycket. Dominerande blommor i juli var prästkrage, brudbröd,
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blodnäva, åkervädd, vitmåra, skogsklöver,
höskallra och väddklint. Även en del
sommarfibbla förekom. I augusti
dominerade röllika, väddklint, liten
blåklocka, johannesört, gullris, ögontröst,
höstfibbla och klöver. Även jordtistel och
kungsmynta förekom tämligen rikligt.

Sommarfibbla

Gaddsteklar
Detta var en av de artrikare lokalerna där totalt hittades 43 arter av
gaddsteklar varav 28 arter av bin. I augusti var dock mängden bin mycket
sparsam trots att det fanns rikligt med blommor. I juli håvades ängscitronbi
Hyalesus confusus fångades i slåtterfibbla och ängsnäva. Två honor av
fibblesandbi Andrena fulvago NT håvades i slåtterfibbla i juli. En hona av
ängstapetserarbi Megachile versicolor håvades också i slåtterfibbla. Nomada
flavoguttata (smågökbi) sågs flygande i juli. I augusti sågs mest vägbin som
ängssmalbi Lasioglossum albipes i åkervädd, mysksmalbi Lasioglossum calceatum
på slåtterfibbla, ängsbandbi Halictus tumulorum i ängsvädd samt och
bronssmalbi Lasioglossum leocopus. Bland de tio arter av humlor som hittades
påträffades de mindre allmänna arterna broksnylthumla Bombus quadricolor
och gräshumla Bombus ruderarius. Bland rovsteklar håvades Ectemnius
continuus och Lindenius albilabris. Ovanliga arter som fångades i skålarna var
myrstekeln Tiphia minuta VU med en individ i juli och finmovägstekel
Arachnospila abnormis NT med 4 indivder i augusti.
Övrigt
Bland fjärilar sågs den rödlistade silversmygaren Hesperia comma NT och
sexfläckad bastardsvärmare Zygaena filipendulae NT. Övriga fjärilar som sågs
var bl a slåttergräsfjäril Maniola jurtina.
Förslag till åtgärder
Detta är en mycket fin och blomrika lokal. Vegetationen betas dock inte av
under hösten. Lokalen lämpar sig för sen slåtter i slutet av augusti eller i
september. Ett alternativ till slåtter är vårbränning. Det skulle även vara
värdefullt om ett antal jordblottor skapades i den sydvända sluttningen
genom grävning.
Intressantare arter
Gaddsteklar
Andrena fulvago NT
Broksnylthumla Bombus quadricolor
Finmovägstekel Arachnospila abnormis NT
Myrstekeln Tiphia minuta VU
Fjärilar
Sexfläckad bastardsvärmare Zygaena
filipendulae NT
Silversmygare Hesperia comma NT

6 fällor 2 juli 13:30 – 4 juli, håvning 1 timma.
Klart, stackmoln, svag –måttlig vind, +25˚C

8 fällor 20 aug– 22 aug, håvning 1 timma.
Klart‐halvklart, måttlig vind, +20˚C
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Lokal 10. Ramstorp (objekt 22020)
Lokalbeskrivning
Lokalen ligger ca 3,5 km öster om Stenstorp. Det undersökta området är ca
16000 m2 stort och utgör en lägre ås som sträcker sig i sydvästlig riktning.
Vegetationen är kvävepåverkad och nyligen har röjning skett. På höjden och
längs åsens västra kant finns områden med glesare vegetation och fläckar med
bar jord. Området betades med nötdjur någon gång mellan besöket i juli och
besöket i augusti. Området är glest bevuxet med bl a en, fågelbär, hagtorn,
nypon och oxel.

Den norra delen av området sett från söder.
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Vegetation
Vegetationen var kvävegynnad och gräs som ängssvingel, timotej, hundäxing
och knylhavre var bitvis dominerande. Även hundkäx var vanlig. I juli
förekom dock en del blommor som åkervädd, väddklint, prästkrage, gulmåra,
vitmåra, bockrot, käringtand och kråkvicker samt enstaka brudbröd. I augusti
var vegetationen nerbetad och mängden blommor mycket liten. Blommor som
förekom var röllika, liten blåklocka, stor blåklocka, väddklint, flockfibbla,
gullris, bockrot och prästkrage.
Gaddsteklar
Detta var en av de artrikare lokalerna där det totalt hittades 40 arter av
gaddsteklar varav 25 arter av bin. Mängden bin som observerades var dock
sparsam i både juli och augusti.
I augusti håvades ängscitronbi Hyalesus confusus i höstfibbla. Två honor av
I augusti sågs mest hanar av vägbin som brunsmalbi Lasioglossum fulvicorne
mysksmalbi Lasioglossum calceatum och bronssmalbi Lasioglossum leocopus.
Bland de tio arter av humlor som hittades påträffades den mindre allmänna
och
Bland vägsteklar håvades Anoplius nigerrimus.
I skålarna fångades den mycket ovanliga arten ängsvägstekel Priocnemis agilis
EN med en individ i augusti och finmostekel Arachnospila abnormis NT med en
individ i augusti.
Övrigt
Bland fjärilar sågs violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe NT och
sexfläckad bastardsvärmare Zygaena filipendulae NT. Övriga fjärilar som sågs
var bl a slåttergräsfjäril Maniola jurtina och ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja.
Intressantare arter

10 fällor 2 juli 16:00 – 4 juli, håvning 1 timma.
Halvklart, måttlig vind +25˚C

Gaddsteklar
Finmostekel Arachnospila abnormis NT
Ängsvägstekel Priocnemis agilis EN

10 fällor 20 aug – 22 aug, håvning 1 timma.
Halvklart, måttlig vind +19˚C

Fjärilar
Sexfläckad bastardsvärmare Zygaena filipendulae
NT
Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe NT
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