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As a result of work within the Swedish Wild Bee Project, a project which aims to sLrNey,

protect, and restore the ecological key-resources of wild bees, the solitary bee species

Andrena .flavipes Panzer l'/99 is reported fiom Sweden lbr the first time. The bee was

found flying in late April on two coastal sites in SW Skåne, southernmost Sweden. Males
were recorded mate-seeking at and nectar-foraging on flowering Salix cinerea, a plant at

which also one f'emale was recorded. In add:ition, one f'emale from Dalarna in central

Sweden was fbund in a museum collection. The new records, flexing the known distribu-
tion of this reputedly broadly biotope-accepting bee species, may be due to a northward
expansion quite recently or, more likely, understudy. An account of the characters of A.

.flavipes is provided and the subgenus ZoncLndrena Hedicke 1933 in Sweden is overviewed.
Andrena gravida ImhofT 1832 is excluded tiom the list of Swedish bee species. The conser-

vation of wild bees is briefly discussed.
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Inledning
Under arbete inom det svenska vildbiprojektet
för undersökning, skydd och restaurering av den

svenska vildbifaunan (startat vid WWF's work-
shop 1.4 2000, ArtDatabanken, Uppsala) stude-
rade vi våren 2000 tidigflygande biarter i södra
och sydvästra Skåne. Vädret var utmärkt för
flygaktivitet. Under inventering av udden vid
Klagshamn (Malmö kommun) den 26 april in-
samlades två hanar och en hona av en obekant
Andrena-afi. Hanarna samplades ur en grupp
som patrullerade ivrigt vid läsidan av en friståen-
de, mycket ymnigt blommande, knappt manshög
hanbuske av gråvide (Salix cinerea) som växte
invid en av dammarna (RN 615870/131710).
Svärmningen i vinddraget bakom den blomman-
de busken var uppenbarligen en god strategi för

att erhålla parningstillfällen med virginella (opa-
rade) honor - gråvidet avgav ett veritabelt dofl-
moln (kännbaft av oss på långt håll), och attrahe-
rade bin anlände som regel mot vinden. Kopula-
tionsattacker (misslyckade!) observerades på ho-
nor av bäde Andrena clarkella (K.), en art som
inte tidigare rapporterats från Skåne (mf. Svens-
son et al. 1990), och sidenbiet (Colletes cunicu-
larius (L.)), vilket mycket talrikt f'örekom på

busken och i hela området. Honan av den obe-
kanta arten påträffades vid kanten av kärrmark
400 m längre in på udden (RN 615880/131750).
Hon f1ög vid blommande buskar av gråvide.
Honans breda, hela ändband av gulvit, filtaktig
behåring på tergiterna skyltade genast att det rör-
de sig om en för Sverige hittills ej rapporterad
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art. Överhuvudtaget gav arten ytligt intrycket av
ett f'enologiskt malplacerat lusernbi (Melitta
leporina), (en högsommarart i Götaland och
Svealand). Den 21 april påträffades.ytterligare
två hanar av samma art nordväst om Alabodarna
i strandbrinken ner mot Öresund (RN 620610/
131020, Landskrona kommun). Båda patrulle-
rade och nektarsög gråvide.

Identifiering
Hanarnas identitet avslöjades kompromisslöst
t1ll Andrena fluvipes Panzer 1799 genom be-
stämningsnyckeln och illustrationen av genitalia
i Schmid-Egger & Scheuchl (1997). Detta är
den senast utgivna bestämningslitteraturen för
hela släktet Andrena i Tyskland-Osterrike, och
är för närvarande ansedd som den mest tillförlit-
liga för svenska förhållanden. Färg, storlek och
genitalia gör att arten enkelt faller ut redan efter
fyra klara alternativ i nyckelns inledning. Hon-
ans identitet krävde rätt navigering vid 20 alter-
nativ i den angivna bestämningsnyckeln. Sär-
skilt vid alternativen under punkt 127 i nyckeln,
där man skall ta ställning till trjrekomst/frånvaro
av vertikal pollensamlingsfrans invid propo-
deums sidoytors framkant, kommer man lätt fel
och hamnar i A. dorsata-gruppen. Honan av A.
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flavipe,s har vid de angivna framkanterna en
gles, rnen tydlig, vertikalgående pollensam-
lingsfrans bestående av bl.a. långf.1ädrade hår.
Man bör istället låta pollenkorgens botten bli
avgörande: den är försedd med spridda hår hos
A. Jlavipes, men är kal hos arterna i A. dorsata-
gruppen. Nästa onödiga oklarhet stöter man på
vid alternativen under punkt 165 i nyckeln, dvs.
förekomst/fiånvaro av kant på baklåren. Av tex-
ten 1är man intrycket att kanten är placerad på

baksidan, upptill invid "ovansidan". Kanten är
dock placerad på baksidan nedtill (posteroven-
tralt). Vi har kontrollerat vår bestämning av A.

.flavipes med mellaneuropeiskt material (det. K.
Warncke i coll. J. Tengö, Ekologiska Forsk-
ningsstationen, Öland), samt med referensmate-
rial i Entomologiska museet i Lund.

Här följer ett sammandrag av artkaraktärerna
hos A. flavipes:

Hona (Fig. I vänster). Baklår på baksidan
nedtill (posteroventralt) med en hårlistfdrsedd
nedskjutande kant. Tergiterna 2-4 med breda,
obrutna, gulvita ändband, cirka I /3 så breda som
tergitlängden. Tergiterna 5 och 6 brunsvart be-
hårade. abdomens "ändfrans" är således mörk.
Tergiter överallt fint, jämnt och tätt punkterade,
samt sidenaktigt glänsande. Scopae, bakbenens

,/,

Fig. L Hona (vänster) och hane (höger) av Andrena flavipes från Klagshamn, Skåne. De tydliga, hela
ändbanden på tergiternct hos båda könen cir ett gott kännetecken även i.fält. De avbildade binas naturliga
kroppslängd är 12 resp. 9,5 mm.

Female (left) and male (right) of Andrena fl.avipes from Klagshamn, Skåne (Scania). The distinct, complete
terminal bctnd.s on the tergites of both sexes are good characters also in the Jield. The natural body length oJ the

bees are 12 and 9.5 mm, respectively.
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behåring för pollentransport, ljust orangegula.
Kroppslängd 1l-12 mm (n = 2). Fotografierna
fiån sidan i Westrich (1990492) och Miiller er

al. (1991:91) ger en god uppfättning om hur ho-
nor ser ut i fä11.

Hone (Fig. I höger). Gonostylus-skovlar in-
vid spetsen med abrupt insvängda sidor (Fig.
2A, B). Den 8:e (= sista) sterniten från sidan sett

puckellikt nedbuktad vid mitten (Fig. 2C-E).
Det bör påpekas att teckningen av 8:e sterniten i
Schmid-Egger & Scheuchl (1991:92) återger en

mycket kortare behåring är vad som de svenska
exemplaren uppvisar (mf. Fig. 2E), samt att il-
lustrationen från sidan av genitalia i Dylewska
(1987:491) saknar gonostylus-skovlarnas ka-

Sandl:tiet Andre nu.flav i p e s i S v e rige

rakteristiska abrupta insvängning. Tergiter 2-4
med obrutna tydliga ändband av vita, kort fjäd-
rade, något uppstående hår. Kroppslängd 9,5-10
mm (n = 4). Banden och en ganska lång, mycket
tät, ljusbrytande gulvit behåring i övrigt bidrar
till att hanen ger ett rätt ljust intryck i flykten.

Närmaste släktingar
Andrena flavipes tillhör undersläktel Zttnand-
rena Hedicke l933 l= flavipe,s-gruppen i Dy-
lewska (1987)], varav också A. chrysopl,gtt
Schenck 1853 och A. gruwida lmhoff 1832 har

angivits förekomma i Sverige (Dylewska 1987,

Svensson et al. 1990). De båda sistnämnda arter-

t;
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Fig. 2. Genitalia, bakifrtin/ovaniJrån (A) och.från högersidan (B), samt B:e (= 5;515,1 sterniten, ovaniJrått (=

tni;Srån1 (C), Jrån högersidan (D) och underifrån (E) ltos hane av Andrenaflavipes.från Klagshamn, Skåne.

Genitalia, dorsal view (A) andfrom the right side (B), and Bth (= terminttl) sternite from above (= inside vietv)

(C),.from the right sitle (D) antl from belo*^ (E) of male AndrenaJlavipes from Klagshamn, Skåne (Scania).
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na är i genomsnitt något större med kroppslängd
pä 12-14 mm hos båda könen (Schmid-Egger &
Scheuchl 1997). Deras hanars gonostylus-skov-
lar har inte abrupt insvängda sidor. Honan av A.
chrysopyga har orangeröd ändfrans och honan
av A. gravida saknar den nedskjutande kanten
posteroventralt på baklåren. Anclrena chrr-so-
pyga är påträffad på ett antal platser i Skåne,
men den är inte rapporterad från något annat
landskap. Senaste fyndet gjordes i Baskemölla
den 21.6 l95l av Stellan Erlandsson. som sam-
lade tlera honor på blommande harris (Cyrlsas
scoparius). I den svenska rödlistan (Gärdenfors
2000) är denna art klassad till kategorin Kun-
skapsbrist (DD = Data Deficient). Arten, som
oss veterligt inte noterats på drygt 40 år i
Srerige. borde i iörstr hand eftersökas i Öst-
skåne på hanis under försommaren för att för-
hoppningsvis kunna återfinnas. Utbrednings-
uppgifien om A. gravida i Sverige härrör liån
Dylewska (1987) och beror med högsta sanno-
likhet på en missupplättning eller ett skrivfel.
Inget bestämt material av arten finns i svenska
museer eller har refererats till i litteraturen. Vi
konstaterar att arten inte finns belagd fiån
Sverige och ej tycks tillhöra vår fauna och därför
bör utgå ur den svenska artlistan.

Aktuell utbredning och status
Vid genomgång av samlingarna i Entomologi-
ska museet i Lund gjordes ett överraskande
fynd, nämligen en hona av A. flavipes etikette-
rad: Tällberg 6.6 1953, Staflan Norlind. Exem-
plaret är bestämt av H. Woll. Även om lyndet
kan verka dubiöst (vi tolkar orten som Tällberg i
Dalarna), har vi inte funnit något som tyder på
att etiketteringen skulle vara felaktig. Det verkar
osannolikt att detta fynd representerar en etable-
rad population eller skulle vara en nordlig utpost
av en tidigare sammanhängande utbredning.
Just Tällberg vid Siljan i Dalarna har länge varit
en given destination för många turistbussar sö-
derifiån. Där skulle man möjligen kunna linna
en förklaring till detta extremt disparata fynd.
En liknande genomgång av släktet Andrena i
Naturhistoriska Riksmuseets samling gav inget
ytterligare svenskt material av arten.

Warncke (1981) anger att A. Jlavipes är ut-
bredd mot norr till 55" latitud. Med de här rap-
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porterade fynden utvidgas den aktuella utbred-
ningen till 57'. Vi betraktar tills vidare dalafyn-
det på sin höjd som en tillfällig etablering, vars
orsak för närvarande är okänd. Så länge arten
inte eftersökts kan inga slutsatser dras om någon
aktuell ftirekomst annat än i Skåne. M har dock
anledning att misstänka att arten finns på flera
håll i Skåne - av totalt två av oss helt kort inven-
terade kustlokaler fanns arten på båda!

Arten förekommer i Danmark, där den angi-
vits som "icke almindelig" från Falster, Lolland
och Jylland (Jörgensen 1921) samt från Djurs-
land, Fyn och Nordsjälland (Madsen 2000). I
Tyskland ar A. flavipes en av de vanligaste And-
rena-arterna och påträffas "i alla möjliga bioto-
per" (Westrich 1990). Den anges vara utpräglat
polylektisk (Westrich 1990), dvs. anpassad till
pollensamling från många avlägset besläktade
blomväxtarter - pollengeneralist. Artens pollen-
användarspektrum vid sin nordgräns kan vara en
särskilt intressant fråga. Våra data tyder hittills
på en preferens för Sall,r cinerea, vilket kontras-
terar mot aIt Salix (caprea') nämns först på plats
49 bland 50 pollenväxter noterade för arten i
Tyskland. I både Danmark och Tyskland är den
dokumenterat bivoltin, dvs. utvecklar två gene-
rationer per år, en i mars-maj och en juli sep-
tember (Jörgensen 1921, Westrich 1990). Dy-
lewska (1987) anger dock att första generatio-
nen flyger vanligast pä Salix.

Andrena flr;ipes får anses som ett synnerli-
gen välkommet tillskott till den svenska fäunan.
I andra delar av Europa har den noterats polline-
ra bl.a. sötkörsbär (Prunus c:ium), pziron (Pyrus
communis) och äpple (P. malus) (Chambers
1968, Jacob-Remacle 1989, Westrich 1990). Ar-
ten bidrar dessutom till pollineringen av ett stort
antal vilda blomväxter. Sedan gammalt zir den
känd som en pollinatör av den mycket skydds-
värda orkid6n guckusko (Cypripedium calceo-
/us) (Nilsson 1979).

Vi känner inte till några säkra indikationer på
att A. fLavipes skulle ha expanderat sin utbred-
ning under de allra senaste åren. Man skulle ge-
nerellt kunna misstänka att det förhållandet att
många pollenspecialiserade biarter under senare
årtionden gått starkt tillbaka i Nordvästeuropa
(Pekkarinen 1998), framför allt genom ängsbru-
kets upphörande samt gödslingen av naturbetes-
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marker, lämnat plats för en del generalister att
breda ut sig. Fynden tyder på att bin som grupp
har varit dåligt studerade. Detta antyds också av
ett annat nyfynd av en sandbiart, Andrena chry-
sosceles i Skåne (Sörensson 2000). Situationen
för vildbin i Skåne är dock allmänt mycket alar-
merande. Enligt "Rödlistade arter i Sverige
2000" (Gärdenfors 2000) har uppenbarligen ett
flertal arter med sin enda noterade svenska före-
komst i Skåne försvunnit. Data är naturligtvis
ännu otillräckliga för en bedömning om A. flavi-
pes :ir hotad i Sverige. Det överraskande dala-
fyndet förtjänar uppföljning med framtida popu-
lationseftersök i och runt Tällberg.

Biotopvård
Paradoxalt nog är Klagshamnsudden i Skåne en

helt igenom konstgjord miljö, skapad med gi-
gantiska mängder industriavfall, bestående av

skrotsten från kalkkross. Udden, som idag i hög
grad används för fritidsaktiviteter, har tillåtits
invaderas av biologiskt värdefull Sa/rx. Lokalen
Alabodarna, en storslagen kuststräcka, utgör dä-

remot ett exempel på en miljöfientlig biotopan-
vändning. Den brukade åkermarken går ända ut
till strandbrinken. bokstavligen till Öresund. ln-
förandet av en skyddszonpä 50 m mot gödsel-
läckage från jordbruket och sidodrift av be-
kämpningsmedel och därmed utarmning av bio-
logisk mångfald skulle vara en enkel men effek-
tiv åtgard f'ör utveckling i riktning mot ekolo-
gisk hållbarhet i området.

Vildbin är för sin existens helt beroende av

förekomsten av blommor och utgör samtidigt
genom sina pollineringstjänster en ekologisk
nyckelresurs. Upprättandet av en bevarandeeko-
logisk skyddszon längs Öresund skulle defini-
tivt vara ett logiskt framgångsrikt miljöprojekt
för berörda kommuner.

Tack!
Vi vill rikta ett varmt tack till Nils Ryrholm f'ör 1'örsla-

get att besöka de två lokalerna, till Mikael Sörensson

för trevliga diskussioner om bin i Skåne, samt till Jan

Tengö för tillgång till bin bestämda av Klaus

Warncke. Vi vitl särskilt framföra vår uppskattning

Sandbiet Andrena flavipes i Sverige

till Entomologiska Museet i Lund (Roy Danielsson),

vilket genom sina samlingar spelar en avgörande roll
för landets miljöforskning om biologisk mångfald
och således för uppnåendet av de politiska miljömå-
1en.
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