Projektet
Rädda guldsandbi
i Marks kommun

Väddsandbi (Andrena hattorfiana) – en hona som samlar pollen i
åkervädd. Honorna är lätta att upptäcka och känna igen. De är
stora, ca 15 mm, samt mörka och ses endast i åkervädd. Honorna
har en typisk teckning med rött, svart och vitt på bakkroppen samt
rosa pollensäckar. Väddsandbiet ses under juni och juli då
åkervädden blommar.

Projektet drivs av miljökontoret i Mark och bekostas med medel från
”Åtgärdsprogram för hotade arter” genom länsstyrelsen i Västra
Götalands län. Peter Nolbrant arbetar med projektet under 2009 och 2010.
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Guldsandbi (Andrena marginata) – en hona som samlar pollen i
ängsvädd. Arten är ca 10 mm lång och honorna är lätta att känna
igen på den helt bärnstensfärgade bakkroppen och vita pollensäckar
samt att de hittas i ängsväddblommor. Honorna samlar även pollen i
åkervädd och får då rosa pollensäckar. Guldsandbiet ses mest i
augusti och början av september då ängsvädden blommar.

I Storåns dalgång finns ett av de 20‐talet kända områdena för guldsandbi i
Sverige. Arten har minskat kraftigt i Sverige och försvunnit från många
områden.
Honorna samlar pollen endast i vädd (främst ängsvädd) som de använder
för att föda upp larverna. Arten är ett solitärbi där varje hona gräver ut ett
flertal bohål i sandig solexponerad mark. På grund av att det är ett
tämligen litet bi får avståndet mellan lämpliga bomiljöer och områden med
gott om ängsvädd inte vara mer än 200 m som anses vara maximalt
flygavstånd.

Om inte åtgärder görs är det risk att populationerna med guldsandbi inom
en snar framtid försvinner från Storåns dalgång i Marks kommun. Därför
har ett projekt startats på initiativet av miljökontoret i Mark för att rädda
guldsandbiet tillsammans med alla de andra arter som trivs i guldsandbiets
marker. Allt bygger på att det finns markägare som är intresserade och
kontakter kommer efterhand att tas med markägare för att höra om de vill
medverka. Åtgärder som kan vara lämpliga är röjningar, stängsling,
senarelagt bete, vårbränning mm. Inom projektet finns vissa ekonomiska
medel för åtgärder. Dessutom medverkar länsstyrelsen och kan erbjuda
rådgivning kring miljöstöd mm.

Vid en naturinventering 2005 längs
Storån upptäcktes tre lokaler där totalt
ca 10 honor sågs. Arten hotas dels av att
sandiga områden med barmark där de
kan gräva ut sina bon växer igen och
dels av att mängden ängsvädd har
minskat, liksom många andra
ängsblommor. Minskningen av
Guldsandbi
ängsväxter beror både på igenväxning
av slåttermarker och på att slåttermarker numera ofta slås eller betar alltför
tidigt och hårt innan ängsvädden hunnit blomma i augusti till september.
I samma blomrika och sandiga miljöer som guldsandbi trivs i finns ett rikt
insektsliv av andra bin och fjärilar. Många av dessa har likt guldsandbiet
minskat mycket kraftigt i antal, försvunnit från många områden och är
numera upptagna på den sk rödlistan för hotade arter. I Storåns dalgång
hittades t ex det rödlistade väddsandbiet, i ett betydligt större antal än
guldsandbiet. Honorna samlar pollen enbart i åkervädd. Den goda
förekomsten av väddsandbi längs Storån är en signal om att området också
är värdefullt för många andra arter av vildbin. I Sverige finns ca 287 biarter
varav nära en tredjedel numera är rödlistade.
En rik bifauna har en viktig ekologisk funktion genom sin pollinering av
blommande växter. Detta har en ekonomiskt stor betydelse för produktion
av bär, frukt och andra insektspollinerade grödor. Dessutom bidrar
blommande ängsmarker till upplevelser och rekreation vilket säkerligen
kan bidra till människors välbefinnande.

Väddsandbi i åkervädd

