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Utgivningen av bokverket har skett i samarbete
med Lande sanstalt filr U mw eltsc hutz Baden-W ilr'
temberg - Institut fiir Okologie und Naturschutz
och med understdd av stiftelsen Naturschutzfonds
Baden-Wiirtemberg. De tillsammans niira 1000 si-
dor tjocka tvA banden har bakgrund framfcir allt i
Paul Westrichs (W) egen forskning och omfat-
tande litteraturstudier under mer iin 15 6r. 1981

beslcit W att gdra en fullstiindig bearbetning av

delstatenfijrbundslandet Baden-Wi.irtembergs
(BW) vitda biarter. Han bcirjade med familjen Me-
gachilidae, de s k buksamlama. 1983 fick W offi-
ciellt i uppdrag att studera landets bifauna. Forsk-
ningen togs snart upp i "Baden-Wiirtembergs 2a

undersriknings- och forskningsprogram" som ett
siirskilt projekt, ett politiskt beslut som i hdg grad
bidrog tilt att W kunde arbeta sAviil intensivare
som mera allsidigt med biarternas "biologi och

ekologi". Resultatet av denna forskningsverksam-
het ing6r i Ws handbok. Redan 1925 mdjliggjorde
det dlvarande badensiska ecklesiastikministeriet
ett 2 mAnaders studium av vildbin i norra Baden
genom att ge en liirare tjiinstledighet!

BWs miljtiminister, dr Erwin Vetter, siiger i sin

inledning, "Zum Geleit", att den fascinerande

vildbiviirlden i stor utstriickning iir okiind; vild-
bina iir "en miljdministers sorgebam"! Vildbina,
stiger han, dr genom pollinationsverksamheten
"den ekologiska ryggraden" i minga naturliga
biotoper, vilken man ej kan undvara om man vill
bevara en artrik djur- och viixtvlirld. Tambiet kan
endast delvis ersiitta vildbinas ekologiska funk-
tion, siiger milj6ministem. Vildbina reagerar

kiinsligt fdr f6riindringar i miljiin och iir diirftir
viktiga "bioindikatorer".

Hur mtnga liinder har en sA biologiskt insikts-
full miljdminister, frigar man sig efter att ha llist
dr Vetters "Zum Geleit"!

Redan fdrfattarens fdrord och inledning ger

goda ftirviintningar om bokens innehill. Overfa-

miljen bin, Apoidea, av gaddsteklamas underord-
ning, har enligt W mer dn 20 000 beskrivna arter
i hela viirlden, och i Mellaneuropa rdknar han med
mer dn 700, varvid Viisttyskland anges ha 508.
Fdr BW anger W 429 arter, och som jiimfcirelse
uppger han f<ir det nordliga Schleswig-Holstein
276, taxeing frin 1960. I Sverige kan vi riikna
med ca 280 biarter (Bo G. Svensson pers. medd.).

Bokens 2 delar har vardera 7 huvudkapitel inbe-
riiknat litteraturfcirteckningen. Diirtill kommer ett
register med uppslagsord.

BWs areal ar 35.751 km2, dvs obetydligt
mindre iin Sm&land, Blekinge och Oland tillsam-
mans. Omrfldets geologi iir m6ngformig, vilket
emellertid inte tycks avspegla sig i vildbinas ut-
bredning. Klimatet, de lcisa jordama och vegeta-

tionen betyder mycket fiir binas bosiittning, men
man vet icke mycket om "specifik kornstorlek" i
detta sammanhang. Klimatet i BW har ett drag av

det mediterrana; enligt W har omrflden med "vin-
odlingsklimat" flest biarter. Kapitlen 2-5 har fdl-
jande talande rubriker: Vildbinas livsrumt Binas
levnadsvanor; binas utnyttjare och motspelare;
Bin och blommor. Vildbinas livsrum, dvs utbred-
ning och fcirekomst, bestAms av utbredningen av
"livsviktiga rekvisita". W talar om "totallivsrum"
och "dellivsrum" (livsrum/'Lebensraum"=biotoP)
och siiger att om boplats- och fddoutrymmen ej
finns pl samma stlille, blir grunden ftir de olika
artemas utbredning "niitverk" av "dellivsrum"; i
byar och s6der uppsdr "sekundiirlivsrum". Redan
hiir framfcir W synpunkter pfl "skyddsstrategier"
f6r bina och framhiller att dessa bcir inriktas pA

hela viixt- och djursamhiillet, dvs biocoenosen.
Han niimner en del gynnsamma miljcier, t ex torr-
iingar, Akerfiiljeflora, hiick- och ftiltdungevegeta-
tion och siiger ocksA att botaniska triidg&rdar kan
vara mycket vildbirika. A andra sidan. som "ex-

tremt vildbifientliga milj6er" framhills prydnads-
grasmattor och barrtriidstrlidgflrdar.

I det rika och allsidiga kapitlet om binas lev-
nadsvanor ndmner W siirskilt fyra forskare som
skrivit omfattande arbeten om solitiira och sociala
bins levnadsvanor: J.H. Fabre, H. Friese, S.I. Ma-
lyschev och C.D. Michener; man b6r i samman-
hanget niimna ocksl A. Haas. Olika bobyggnads-
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typcr bchandlas ingaende, 。ch dc olika slaktena

gas igcnOIn i monografiska framstallningar. Stor

vikt har lagts vid Megachilidae.Hunlloma,3ο ″―

b夕 s och Psプ ′り″
“
s,likSOm tambiet,A′ Js″α′ゲ′rα ,

behandlas● Sarskilt ingaende,men Jorda analy―

ser ar lampliga br jamforelser.

sanskaplighet och parning

Mcnan s。 lit油威och socialt lcvnadssatt inns 01lka

ёvergangsstadier.Hos sο ′′″″α biarter har vatte bo
en hona, som aldrig har ttalp av anhё 五ga fёr

yngelvttden och som dё r innan avkomman ar ut_

vccklad;till de fa undantagen i sistnamnda hanse_

ende hёr t ex Xl1/οε9′α―arter(trabin).κθ″″
“
″α′r

levandc artcr ar sOlitttta,rnen tva eller flera honor,

ibland systrar,bor tillsammans,vanligen med ge―

mensam ingang.En fOrdcl incd kommunalt liv ar

att intranglingar lattare avspisas Sοε′α′α biarter

ar bi010giskt sctt cn brokig grupp.Gemensamt fё r

dem ar att alla individer levcr i cn gcmcnskap,all

verksamhct ttanar dct helas val.Indi宙 dema har
olika uppgifter och arbetsfOrdclning radcr i ge―

menskapen. S`“ JsοεJα ′α arter har agglaggande

honor och"可 alphonOr"med outvecklade ovaner.
Endast cn gcncration iinagines inns samtidigt.

Overvintrade,parade honor grundar bona.Errsο ―

εJα ′α artcr har imagines av tva generationer samti―

digt:mё drar och dё ttrar.Bθ ″わ
“
s hё r till dc′″i猟ル

′Jν r ι′∫θε′θ′θ artcma ined ettariga samhallen,dar

honan (drottningcn)kan mata ynglet och ocksa

aterta samlan7erksamheten, De ′″′εた′αr `夕 sθ―

εJα′α artcma har fleraHga samhanen,dar indivi_

dema av olika kaster ar mOrf01ogiskt urskittbara.

Ensamma indi宙derを 可 ёverlevnadsdugliga;

'々JS―

hOnan kan● mata ynglet.

Vildbinas pamingsbeteendc, sな kilt hunllomas

med tonvikt pa hanarnas uppratthallande av terri‐

torium genom banflygningsbeteendct,arぉ 可anst_

fullt behandlat av W. Dar、 vin tt den fOrste som

publicerat iakttagelser(1886)ё vcr Bο 721bys― ha―

nars regelbundna runtflygningar.Han sag● vad

deおr ёv五gt』Orde under flygningen.Ovetande
om Darwins iakttagclscr beskrev A.Frank beteen―

det 1941.Hunllehanama startar sitt rutinmassiga

flygande runt i tcrrangen nar de lamnar bOct.En

och samma hane anvander under veckor samma
flygbana i samma riktning. Flera punkter i ter―

rangen i terrltoHet ar aniygningspunkter fё r flera

hanar,vaⅣ id cn livlig flygtraik uppsttt i ctt be―

gransat Omrade. Vid daligt Vader, sager Frank,

flygs可 .En hane kan vatte dag flyga upp til1 50

km Rcdan F.W.L.Sladen(1912)sag att hanama
rastadc undcr runtflygningcn och konstaterade att

rastplatscma doftadc artspcciikt. Haas (1946,
1949 och 1967)fann att 01ika artcr har egna karak―

tcristiska ban■ ygningsomradcn; vissa arter har

marknなa, Ortanslutna annygningSpunktcr, andra

anflyger olika markfё remal eller buskar,och tex

3ο″b夕s tapノ グα″プンs har banflygningen i tradkro―

noma upp till 18 m ёver marken.E.Knger(1951)
konstaterade att hanamas banaygningSVanor mo―

di■ cradcs nartrad Och buskar saknades.Den sven―

ska s k Feromongruppen fann samma bctecnde pa

C)land: B ′クρJdarプタs hanar t ex fOrlade flygba―

noma ilundvcgctation i de hё ga tradens tOppniva,

medan pa Stora Alvarcts buskmarkcr man sag
dem parfymera ёvre delar av enarlJ“ ″″′″夕S Cθ

“

―

″′ガS)OCh tOkbuskar(Pθ r`″ rJ′″ ル″たοSα)OCh
forlagga bannygningen darcftcr I)en tcrrangbe_

stamda banflygningcns biologiska funktion har in―

tresserat cntomologema och W gcr cn god histo―

risk ёversikt ёvcr spekulationema harom Och dc

bakonlliggande   faltobscwationema.   Kriiger

(1951)insag att bada kё nen lockas av dcn hanliga

markeHngsparfy7men och att vid banflygningen,
eller''svttflygningen",dessa traffadcs vid doft―

punktema;  Kruger  bcnamnde  banflygningen
''brunstflygning". Flera forskarc har rapporterat

om att humlehanama under banaygningen anfly―
ger och samlas kring det egna bocts mynning:H.

Bischoff(1927),Knger(1951),J.B.Free och
C.G.Butlcr(1959),W.F.Rcinig(1960),HaaS
(1967). W namner Ocksa att det bade iakttagits
och spckulcrats ёver kopulationemas karaktar Och

frekvens.Haas m fl anser att humlchonan i regel

kopulerar en gang, rncdan hanen gёr det flera

ganger,i rcgcl rned boegna honor och ibland inne

i bona. G. Stein (1956)konstaterade att humle―

drottningar kan kopulera flcra ganger med 01lka

hanar.

W har inte namare beaktat den forskning ёver

kenlisk beteendestyming hos solitara bin Och
hunllor som skett i Sverigc i en tvaⅣ etenskapligt

biologiskt― kcnliskt arbetandc forskningsgrupp un‐

der 1950-,1960-och 1970-talen under ledning av

de bada kcmistema Einar och Stina Stenhagen och

nlig ttalv. Forskningsgruppcn i ckologisk kemi

kallades i dagligt tal ''Feromongruppen", sedan

den tyske kenlisten Peter Karlson och den
schweiziskc M. Liischer tillsammans myntat be―

greppet"feromon''.Vi undersё kte saval samhalls_

byggande Bθ ″b夕s― arter som deras socialparasiter

av slaktet Ps′ ′カッ″夕s.



Binas utnytttare OCh inotspelare

Binas utnytJarc oCh mOtspelare ar ctt kapitel av

stort ckologiskt intresse,bl a refereras studicr ёver

mykoser av typcn "kalkyngcl'' och ''stcnyngcl'',

sonl fё rorsakas av mёgelsvampar(ASCο ,ρ /1α

`′

‐α,

Aψ
`電

ブ′ルs).

I Mellaneuropa inns ca 3000 artcr parasitstek―

lar av famiben lchneumonidae,av vilkcn slaktct

″ 力′αル
`S har medlemmar som ar''rOvparasitcr''pa buksanllarbin.Andra ichncumonidarter ar"pa―

rasitoider"pa vildbin.Parasitiska gaddsteklar av

ねmittema chrysididac och Sapygidac har specia―

liscrats pa vildbin,spccicllt buksamlarbin.Myror

kan effektivt plundra vildbibon.

Mcn, sager W, i vara dagar ar manniskan en
''Hauptverursachcr"till artsvinneti stor― och sma―

skaliga landskapsfOrandringar, ocrhё rd fOrgift―

ning av nlittё n,industH― och traikavgaser etc

Bin och blommor

l fё rsta delen gcs en mycket allsidig och omfat―

tandc gcnomgang av dc mycket varierande ёmse―

sidiga fOrhanandcna mellan bin och blommor.W
besbvcr i ett allmant hanet, inledande avsnitt

forskningsomradet blomckologi, vilket histoHskt

frarngatt ur botaniken,och lange bcdrivits ur den―

nas synvinkel. Pollinenngsbiologin, och danned

vaxtcns behov,donlincrade intresset,i motsats till

荀urenS bChOv och beteende.Numcra byggs,sager

W,i tillvaxande grad cn snarare zoologiskt tillrat―

talagd arbetsinriktning upp Jag ser fyra huvudor―

saker tin dcnna utveckling:dct ekologiska synsat―

tcts  OCh  den  modema  instinktforskningens
framvaxande,rё nen fran forskningen ёver insek―

temas sinnesfb7siologi samt den teknologiska ut―

vecklingen,som frh och med 1950-talet t ex ttort

tillgangliga instrument och metodik fё r kcmisk

analys i mikroskala,och darvid aven av flyktiga

naturproduktcr i gasfas.W framhaller att andama_

let med binas blombesё k ar ctt mangsidigt fcno―

men, vars beskrivning och tolkning maste utga
fran′ιb`s∂たα′グι bj71α sた071 och vilka b′θ

“

′″θ―

グンた′
`r sθ“

α々′rJク′α sθ

“
力 dα 力″b′′θ Fё r br―

staelse av binas dragning till― och samliv med―

blommor,ar det vasentliga att inse vilken instinkt,

ellcr drift,som bringar bina att bcsё ka blomlnor,

vnketjag iamhani i mh sk五 食 "Blommor ch

insekter''(SvenSk Naturvctenskap 1956, tryckt
1957).

sOm naring sё ker bina trc blomproduktcr:″
`/t・

―
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′α″,ρθ′′
`″

och οヶθ W framhaller vikten av att
halla isar kёncn liksonlわ θ♭ッggα″αι ochわοpθ″αsゴー

r`″α71グ′ arter. Hos de senarc gOr intc honoma
blombcsё k fOr att sanlla fё da at ynglet,dvs dcssa

biartcrs hanar och honor bcsё kcr blo■llnor fё r sin

SJα′ザbrsσり″′′g, och ncktar synes vara den hu―

vudsakliga fёdan, avcn Om bin av bada typerna
Ocksa atcr p011en.W papekar att honoma av alla

artcr av bobyggande bin sannollkt ater pollen

可alVa,alltsa intc bara samlar pollen br yngelvar―

dcn Dc bobyggandc biartcmas blombesё ksbete―

cndc ar battrc kant an dc bOparasiterandes,vilket

bl a sammanhanger rned att artantalct ar st6rrc och

att de ar lattare att observera,da de sOnl regel狂

mer abundanta.

De bobyggande artemas honor sёkcr ncktar

samtidigt med pollensamlandet(yngelvarden)
men ocksa i blommor som● besё ks for pollcn―

sanlling.Rent nektarsё k sker cnligt W fё re yngel―

pe五oden och vid brist pa cllcr lang vag till pol―

lengivande blommor.Blombesё k kan aven gё ras

aVお巧andc skal:paming och kopulation,ё vcmatt―

ning,skydd rnot ogynnsam vaderlek,insanlling av

blomdclarおr bobyggnad(MegaChilidac)I Sam_
band medッ 72g`ノν′″de′ hamtas 71`た ′αr fran blom_

moma,mcst fran pollenblommoma.Specialiserad

nektarhamtning ar enligt W ovanlig.Nektarblom―

mOma ar desamma br ttalvbrsё ttning OCh yngcl―

vard.vid′ 。′′
`″

た夕
“
′′ブ′g fOrekonllner saval,ρ θ_

εブα′Jsι ″′κg soln ″′′g∫ JグJg″

`r Slutligen hanltas
fёr yngclvarden av ハイα6・opFs― arter i Nord―  och
Mellaneuropa ′″′グカα/rJg οクα fran Ottekёrtlar,

elaioforcr, i blommor av vissa Lys′ ′ηαc力 Jα―artcr;

0巧an blandas mcd poncn.
Hanar av bobyggande arter gё r blombesё k av

del宙 s samma orsaker som honoma.Fё r ttalvぉr_

Sёttningen sugs framお rallt i blommor,dar hO_
noma hamtar p011en.Hanama bcsё kcr aven,utan

att nektar tas, blo■ lmor med oparade honor, sk

rendczvousblommor.Vidarc ingtt br宙 ssa arter/

typer blombesёk i artspecittkt tcrritoriebeteendc,

。ch da,anser W,ocksa som forsvar av tenrito五 er,

vilkct gancr saval artcgna sona― skilda hanar.Ha―

nar kan ёvcmatta ener sё ka skydd mot daligt va_

deri blommor,l Medclhavsomradet bl a i de nek―

tar10sa, tubforllliga blommoma av orkid6slaktct

S`′9′′αs

Slutligcn mastc omnamnas dct sarcgna ck01o―

giska kompattonskapet mellan vissa solitara bins

hanar(flcra Slaktcn)OCh b10■ 1lappama(labcna)

av orkid6er av slよ tet Oρありs Blommoma har
ingen nektarsekretion att crttuda bin,men blom―
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lappama prOduccrar och avger doftamnen, kc―
miskt komplexa parfymcr,som paverkar hanamas
beteende pa samma satt sOm hOnomas sexdofter.

OρカヮS b10mlゃ par har vidare strukturella och

mekaniska egenskapcr som gor att dc kan reta
hanarnas kanselsinne pa samma sattsOnl hottp―

pama― allt undcr fOrutsattning av samtidig ke―

misk stimulation,dvs doftrctning.Avcn hanar av

vissa boparasitcrandcノ′ι′
`ε

′α‐artcr har dcnna ret―

barhet.W gari fё rbigaende in pa dcssa ck。logiskt

och fysiologlskt intrcssanta sidor av solitarbinas

funktioner i biocoenoserna

Efter Oversikten av andamalen med vildbinas

blombesёk gar W igenom blomprodukter som tta―

nar somお da br bina nektar,p01len och otta.
Extra■oral nektar sё ks av myror och tambin,rncn

inte av vildbin bland vilka nektarspccialistcr sak―

nas.Endasttambiet gё r honung i bona Av natur―

liga skal agnas pollenet sな skilt intresse,dess fysi―

kaliska  och  kcmiska  egenskaper,  och  W
framhaller att p01len ar huvudprotcinkanan. Dct

sags att barrtradsponenな giftigt fOr bilarver,och

att pollen av frukttrad, vallino och Sα ′ブχ verkar

l市 sおrlangande pa″ is Ersattningsmedel sasom

tOttaSt,tOrttjё lk och s● attd Sags bcsitta unge‐

far 2/3 av poHencts nttingsvarde for bilarver.Jag

har sett tambin samla maniokmJё l pa torget i S6-

gu61a i Elfenbenskustcn!MttsmJ01 attrJlerade vid

detta tillfane tillsynes i五 nga grad.

Pollensanllandet

Det ar naturligt att W behandlar pollcnsamlandet

utfёrHgt,eftersonl man med hansyn till dess livs―

viktiga betydelse fё r alla biartcr kan vanta sig

intressanta anpassningar.Till sklllnad frを l dct pH―

mなa har det sekundara pollensamlandet a pol―

lenskord som andamal.P。 llensanllandet kan inde―

las i tre skeendcn: ′θ″ιれsたOr′ eller 'つ ollCnupp‐

tagandc'',ο″″g7・7″g eller θ″″s“ブ′g till transport―

organen och′ ′αれ,ρθrrtill boeti dcssa.Ws redogё―

rclse fOr de tre skccndcna sammanfattas har:

Pο′′ι′sたσ″グ
`“

sker m h a olika kroppsdelar:(1)

frambenen,mcn avcn mellan― och bakbenen(tex
hos megachilider);(2)mundelama(A4″

`4α
,Lα―

sプθg′οss′″ m fl);(3)speciena har pa pannan(t ex

R9′カル
`s,A″

〃り′グJ′″
“
θ″ブε

“
″た,Os“′α θι′ノ″″カプー

グ
`s);(4)bakoppen, vanligen buksidan, scopa

ventralis (ノ ′ιgαε力〃ゴαα′), men aven ryggsidan
(teX A″力′″

““
″α″たα′′″);(5)hela krOppsytan

(teX 3ο
“

b夕 S).

0′η′αg″ Jκ g`′ sker som ett putsbeteende,fёrt ex

χソ′οε9′α framattin munnen(sC under transport).

rrαれ,ρθ″′ ′ゴ′′ bθ′r, rrα ″

`ρ

θrrο rgα″:(1)inuti
kroppen, ''kravsanllare", typiskt hos Prο sopJs

(イッ滋ι′S),huVudsakligen hos C`′ ηrレα Och xッ わ―

6opα ;(2)utanpa krOppCn, i s6opα
`, helt harigaorgan;i εοrbJε夕″′,brttupningar Omgivna av

har.Ha■yp i dessa organ och pollenstruktur star

i宙sst samband.(2a)bakbenen:om● annat sages

ar organet av scopa― typ: coxa, Pα ″′rg“ s, A4α―

″
`κ

α; trochanter, med flocculus; trochanter och
fcmur bildar cn corbicula,Aれ dr`″α;femur,Hα′′ε―

′′s,Lα s,θ g′θssy″1;tibia rned eller utan baktarsens

bas, A″ ′力οp力ο″α, E′ε
`rα

, rctra′ο77Jα , 1イι′J′′α
,

Macropノ s,Dα sッpθda;tibia bildar corbicula,3ο ″―

bンs, Иψ′s;(2b)propOdeunl: corbiculae finns pa
var sida,Aκ′rι 77α;(2c)abdOmen:scopa ventralis

(har pa stemiter), Megachilidac; scopa dorsalis

(har pa tergitcr),Sys′ ″9ρ力α; abdomen+bakben,
tex ιαsプοgノοss“″

Poncnsanllingsbeteendet har studerats av atskil_

liga entomologer,och W ger oss en sammanstall―

ning av dc synpunkter och temer som finns; C.

Robertsons (1925)tcrlner tOrde vara valkanda

bland cntomologema: monolektiska arter samlar
pa en vaxtart,01igolektiska pa ett slakte eller en

fanli巧 , och de pOlylektiska bcsё ker blommor av
■era vaxthmittcr.Tambin somめ var pollen fran

transportorganen av en art av vardera DJα dα6Jα

resp Hα′Jε′
“
s har benamnts kleptOlektiska(R.W.

Thorp&D.L.BHggs 1980).
I ctt mycket intressant avsnitt om pollineHng,

jamおrs tambin och宙 ldbin,och aven kOnkurrens

mellan bin behandlas. W framhaller tambicts

01amplighct for pollineHng av vilda vaxter.I na―

turskyddsomraden behё ver tambin i regcl ei intrO―

duceras, da dcssa endast besOker blommor som
lё nar sig att skё rda i fOr samhallets bestand.Tam_

biet kan lokalt utkonkurrcra vildbin,sarskilt oligo―

lektiska artcr.Vildbiartemaな annu knappast be―

aktade i naturskyddsplaner,menar W.

κc′′′セ′ο″ νJ′グbJ″αs′タガ″gsν2hr`″ な en ency―

clopedisk genomgang vaxtfamib efter vaxtfami増

i forln av nlinilnonografier pa 60 sidor. Hunllor

och tambin beaktas endast om de ar rcgelbundet

iakttagna som blombesёkarc.Manga vaxtartcr be―

sёks av humlor och tambin men aldrig av solitar―

bin.Avsnittctお 巧S av en lhg lista ёver宙ldbinas

pollenvaxter i sydtyskland och angransande Om_

raden upprattad efter undcrsё kning av 4000 pol―

lenlaster av 270 biarter.Humlor har icke beaktats

p g a utpraglad polylekti ochィ ッ′α
`′

s(PrοSOpFs)

p g a att de ar kravsamlare.
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D`力′ο″,Sθ″ ″0″′ν′′あ Jκαs′J′′να″οル″″″″

J κα″夕′′ブgα οε力θrsαたαグ
`α

ッ
“

a′2“Js物 .Tre hu―

vudtyper av naturliga faror inns: klimatfё rand_

ring och vadcrlek,organismer klassadc som"mot―

spelare'', ''rOvare" och "parasiter" och slutligcn

vegctationssuccession.Faror p g a manskliga akti―

viteter ar:fё rstёrelse av boplatser,fё nntelse eller

minskande av fOdoutbudct, och "direkt deciine―

ring'', tex gcnom bekttpning, och han talar

Ocksa Om vctcnskapligt sanllande.W bedOmer vi―

darc faroma dels sonl ''enskilda skadcorsakcr'',

dels som dclar i "skadef・ aktorskomplex". Under

hot frttl kenlikalier fё r han upp herbicidcr,insccti‐

cider och luftfOroreningar.Insecticider lr fё r vild―

bina● Sa farliga som hcrbicider de utrotar i regel

inte allt,Inedan herbicidema genom utslagning av

narlngsvaxter fororsakar katastrof fё r populatio―

nerna.Av effekter av luftfё rorening namncr W att

man i Tyskland konstatcrat,att tambiet ar kansligt

fё r hё ga ozon― varden,Och att man i honung pa―

traffat luftfё roreningar.

W redogё r aven fё r de i vasttyskt naturskydd

sa betydelscfulla s k″δdα ′ブs′θ″″α HなOm sager
W: ''De rё da listoma ska11 ligga tin grund fOr

planeHng och genomfOrande av art‐  och biotop―

skyddsatgarder och Jana SOm naturskyddcts poli―

tiska ttalpmedcl.Gcnom dc naturliga miliё emas
mangforlllighet i Mellaneuropa och dc rcgionalt

olika utgangslagena, har de rё da listoma endast

giltighet fOr ett begransat Omrade.I BRI)tex kan

enskilda artcr regionalt vara hotade av utdё ende,

men hanfort till hela landet kan deras tillvaro annu

vara utonl fara". I BW var i augusti 1988,244

arter av 429(=57%)pavisbart i sina bestand i

fara att fOrsvinna cller hotadc av utdё ende.W gcr
exempel pa arter bortom fara,men avcn Om a
hotadc,bё r stora boansamlingar skyddas,da dc ar

baser fё r nykoloniseHngar.

I kapitlct om s々ングaむ′なク″′セ′/わ″ツプ′グb′″urskil―

jer W 3 radande principer: lagrattsligt skydd,

skydd av lokaler for vildbin och naturskyddsomra―

den.Han framhaller att α′なりαグン″
“

b′ο″ρsリググ

ar Otankbm, Och dafёr maste bJο tOpたα″′
`rゴ

″g

bedHvas. Inom de existerande naturskyddsomra―

dena framhalls 9 01ika slag av biotoper Belagna

utanfё r naturskyddsomradena raknar w upp 10
olika skyddsvarda typer av''smabiOtOper'':(1)rikt

strukturerade skogsbwn, glantOr Och faltbackar,

(2)お rdamningsvallar,(3)"stめ frukttradsangar"

och rnattligt gё dslat''grё nland",(4)sma sand_。 ch

Vildbin i Baden-Wilrtemberg 47

lertag, (5) blomrika fiiltkanter, Akerrenar, (6) di-
kes- och vattendragkanter med hciga fleririga 6r-
ter, (7) pionjiir- och ruderatvegetation, slrskilt pi
sand- och lcissmark, (8) "dtjdvedstrukturer", (9)
torra murar, (10) horisontella och vertikala, vege-
tationsfria markformationer, s6som branta jord-
viiggar, ej permanentade viigar, avbrottskanter ef-
ter markbetning. W fortsiitter sedan med "andra
itgiirder fcir vildbiskydd": nyskapande av vildbi-
biotoper, iterkolonisering, intensifiering av forsk-
ningen, varvid han framhiller det allvarliga fiir
densamma i bristen pi "nyare bestiimningsverk",
vidare betydelsen av vildbiskydd "vid huset, i
trddglrden och i skolan". Han anger hur bomiijlig-
hetema ("Nisthilfen") kan fdrbiittras och ger rid
fcir hur man fcirbiittrar binas niiringsresurser ge-
nom att odla olika typer av viixter.

Vildbiarternas levnadssitt

Den speciella delen innehiller huvudsakligen
"minimonografier" civer alla i BRD pAtriiffade bi-
arter. Varje artbeskrivning har fdljande disposi-
tion: utbredning, biotop, bovanor (inkl. socialbete-
ende), blombesdk, gdkbin (boparasiter), fenologi,
bestAndssituation i BW, anmiirkningar (framfdr-
allt taxonomiska och nomenklatoriska), och viir-
dar (ftir gcikbin).

Artbeskrivningama fltftiljs fcir majoriteten av
BWs arter av utbredningskartor av typen "punkt-
rasterkartor", diir rasterfiilten dr kvadrater om
10x10 km, som ramas in i kvadrater om 100 km
sidoliingder. Frir att dokumentera bestAndstillba-
kagtng har fyra olika markeringar anviints fcir att
ange fyndens 6lder. Utbredningskartoma stdds av
en vacker helsideskarta i flera fiirger civer BWs
naturgeografiska indelning efter berggrund och
marktyp.

Litteraturfdrteckningen upptar 52 sidor med
fler iin 2 100 referenser, och det omfattande regisl-
ret dr pA29 4-spaltiga sidor med uppskattningsvis
fler iin 4700 uppslagsord.

Avslutande reflexioner

Paul Westrichs handbok handlar om bin, siirskilt
solitiira bin som medvarelser till andra organis-
mer, dvs inriktningen iir ekologisk med tonvikt pA

vaxt- och djursamhiillen (biocoenologi). Det iir
betydelsefullt att fcirst6, att W diirvid har visat att
stor vikt miste liiggas vid skildring av levnadsstit-
tet hos de enskilda arterna.
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Bokverket kan betraktas som en kombination
av handbok och "tung" liirobok i entomologi med
bin som studieobjekt. Spriket iir klart, liittfattligt
och flytande, vilket gcir ldsningen angeniim. Bok-
verket dr ett talande bevis fcir hur viktigt det iir
att pi universitetsnivA i biologiomrAdets rikt facer
terade dmnesutbud ha ett sammanhdllet forsk-
nings- och undervisningstimne entomologi. Insek-
terna brukar sagas utgdra 314 av alla beskrivna
djurarter. Allteftersom i allt snabbare takt vlra
kunskaper om insekter och andra organismer
viixer, diversifieras och specialiseras, blir intensi-

fierad klassificeringsforskning - systematik och
taxonomi - alltmer nridviindig och samtidigt allr
mer krdvande. Man kan inte meningsfullt studera
insekter utan att komma i kontakt med organismer
som de lever tillsammans med. Vid studiet av
biologiskt viildefinierade insektarter erbjuds rika
mcijligheter att fcirst6 grunderna for samexistens
mellan olika livsformer och 6ven att inse mrijlig-
heter f<ir samutveckling mellan olika livsformer.

Det ar vasentligt fё r att na en bノθ′θgノsた′

g″′′
`力

′ ″々ss′ει″レgαソα″′
`7・

att utforskaノ sο′′―

rノ″gs〃ιkα′ゴs″′″″α,dvs de beteende― och oHente―

Hngsstyrande retningar som ut10scr och styr bete―

ende som m● liggё r att宙 tala behov tillfredsstalls.

Detta studium bё r bedrivas mot bakgrunden av
begreppet α″ψ

`ε
′ε′た′Jag hari annat samman‐

hang rcdan talat om att det behё vs ёkat utrymrne

br bゴθわgJsた た
`″

ゴoch bゴοわgノsた /シsfた・Dct synes

mig vara viktigt att biologcma vatter sig宙 d dessa

tankcgangar avcn utanfёr t cx studict av just in―

sckters levnadsvanor.Man maste lara sig att fё r‐

sta,att man maste skitta mellan manniskans syn

pa organismatskittandC karaktarer/cgcnskaper och

den  verkliga,  organismegna,  artatskillnaden.

Forskningen maste bade vidga och fOrttupa Synen

pa vad som ar infOmation av vital betydelse fё r

organis面 atskiliandet,dvs fOr artisole五 ngcn.

Bι″′′′κ夕′′
`′

わ
`rg

Nu finns haftet over Svenska Fjarilsnamn,
kan lattast bestallas genom att betala in
40:―  fOr medlem  eller 50:―  fiir ёvriga pa
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