
att en klimatfdrendring. typ irstidsfiirskjutning, kan

ha orsakat arlens ftirsvinnande ur den nordiska fau-
nan. Dl arten rir tidig i Mellaneuropa kan en ftirsening
av vtr eller fdrsonrmar inverka negativt pe djurets

utveckling i virt land.

Det iir dock omijjligt att utifren ovan presenterade

data avgtira vilken av hypotesema (klimat eller mark-
anviindning) som iir korrekt i detta speciella fall. FOr

att komma sanningen ndrmare ar framst mer detal.je-

rad information om H. testudinarirs biologi niidviin-
dig. Eftersom subfossilfyndet gjons ikulturlager fdre-
ligger alltid miijligheten att djuret kan ha trans-
porterats till platsen Senom miinsklig aktivitet, iiven
om risken idetta fall [r liten. Fler subfossila fynd av

anen tiAn andra lokaler vore diirfiir dnskviirda. Sub-

fossila beliigg fijr aner med liknande utbredningst'Or-

iindringar i tid och rum an stella mot meteorologiska
data skulle ytterligare underlafia lOsningen av proble-
met.
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Boken behandlar tve mycket aktuella emnen, nemli-
gen afrikaniserade bin, populairt kallade mdrdarbin,
och parasitkvalster pe bin. Den bestir av en samling
fbredrag fren en konferens i Columbus, Ohio, 1987,

med deltagare frAn 22 linder. Fiirfattarlistan tar upp

120 namn varav ungefdr h?ilften med adress i USA.
Syftet med konferensen var dels att samla de senaste

erfarenheterna om biodlingens problem (i Nordameri-
ka) och dels att fdra samman biforskare med kvalster-
forskare.

I en konferensbok dr kapitlen ofta av blandad kvali-
tet och brannande nyheter publiceras siillan i ett si-
dant forum. Aven denna bok innehlller nlgra mycket

korta bidrag men ocksi minga gedigna mh liisvdrda
kapitel. Jag har hiir valt att kon sammanfafta den del
som behandlar bi-kvalsler och lite utfbrligare referera

de fOredrag som behandlar afrikaniserade bin.

Bikvalster

Tre kvalsterarter ges stor uppmarksamhet pA konf'e-

rensen, eftersom de kan ha betydande negativa etTek-

ter i biodlingar. Vatoa jacobsoni och 'fropilaclaps

clareac lever utanpa biet och Acarapis n'ootli lever i

biets trak6er. Av speciellt intresse dr Varnxt-kval-
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strel, som upptacktes for fijrsta gingen i Sverige pl
Gotland sommaren 1987.

Man har hittills identifierat 37 kvalsteraner som
stadigvarande samlever med honungsbiet, Apis melli-
fera. Av dessa air 27 kosmopoliter. Vaffoa-kyalstret
parasiterar ursprungligen det ostasiatiskabiet A. cera-
na, dar det inte orsakar nlgra mlirkbara skador. Dct
har genom miinniskans fdrsorg dels fdns iiver till A.
mellifera och dels spridits dver praktiskt taget hela
vlirlden.

Efter nlgra inledande kapitel om y4rroa-kvalslrels

spridningshistoria, om kvalstersystematik och om as-

socialioner med olika bin fiiljer ftirftirande minga ka-
pitel om kemisk bekiimpning i bikupor. BisamhAllen
som infekterats med Vanoa-kvalster gAr under efter
2 3 Ar n:ir kvalstret uppner hdga tetheter. Den direkta
dddsorsaken tycks vara sekundlra infektioner av vi-
rus och bakterier. Bisamhhllen har dock en varierande
grad av molstAndskaft mot kvalstrel. Man tror att den
iir knuten dels till binas puis- och renhAllningsbeteen-
de och dels till deras utvecklingsbiologi. Kvalstrets
utveckling iir beroende av den tid som binas pupp-
kammare ar sluten. Dessa egenskaper ar genetiskt
styrda och skulle genom ftiredlinSsarbete kunna ge
motstendskraftiga bistammar. En utveckling som sA-

vitt jag fdrstlr motverkas av kemisk bekimpning av
Varroa i biodlingar. lroniskt nog tycks afrikaniserade
bin inte pAverkas nemnven av Vanoa.

Afrobiproblemet

Ar l9-55 importerades ett antal bidrottningar av afri-
kanskt ursprung (Apis mellifera s(utellato) till Brasi-
lien. En av dessa kom frln Tabora i Tanzania och de

andra 25 frln Transvaal i Sydafrika. Avsikten var att

utnyttia dem t'or att genom avel fdrbettra egenskaper
hos de llngt tidigare infiirda europeiska honungsbina.
Aret diirpA rymtle 26 svarmar av dessa bin frln den
brasilianska biforskningsstationen och de har sedan

dess, mer eller mindre hybridiserade, etablerat sig
med flera miljoner samhellen iiver ett omrede av om-
kring 17 miljoner km2 i Syd och Mellanamerika.
Man har beriiknat binas lrliga spridning till 200-100
km, men i Argentina har grAnsen fdr deras utbredning
nu varit oftirdndrad i 15 6r. De beriiknas nA USA
n6gon glng i btirjan av 1990-talet. Fijrutom de mer
eller mindre hefogade ryktena om dessa bins "aggres-

sivitet" ar man orolig f6r de effekter bina kan fe fijr
nordamerikansk biodling. Erfarenhetema visar atl od-
lade europeiska bisamhillen blir afrikaniserade pA

bara 2-3 lr om tillriickligt minga vildbisamhiillen
med afrikaniscrade hin etahlerats ien omride.

Vilka egenskaper har giort dessa bin sl framgAngs-
rika i sin nya miljii? En vag att sijka fijrstA detta er
att jemfiira binas biologi och relation till sin omgiv-
ning i deras ursprungliga miljtier. Fiir att fiirenkla
framstellningen kallar jag de afrikanska bina och de-
ras hybrider i Latinamerika fdr afrobin och de olika
europeiska odlade rasema (det r0r sig l detra fall oftast
om italienska) fdr eurobin.

Bi-biologi - en jiimfiirelse mellan eurobin
och afrobin

Klimat od fbdotillgalg. I Afrika finns ll underarter
av honungsbiet (A . melliJera). Underarten som utgjor-
de kiillan till det i Latinamerika introducerade biet (A.
m. srutellata) fdtekommer i en arid till semi-arid zon
frln tropiska Ostafrika till subtropiska Sy<tafrika.
Omridet bestAr i stor utstrackning av hijglender, och
trots sitt tropiska liige fiirekommer dir sarskilt natte-
tid l6ga temperaturer med utdragna ktildperioder i den
sydligaste delen av omridet. Emellertid iir det neder-
borden snarare an temperaturen som iir bestiimmande
fdr denna underans levnadsmdnster. Regnen i omri-
det iir opelitliga med avseende pi bede upptradande
och mengd. Biet har alltse utvecklars i en miljo med
en klimatbetingad oslikerhet i tillgAng pa nektar och
pollen.

I Europa forekommer fem underarter honungsbin.
Eurobin har utvecklats under ett tempererat klimat
med tydliga irstidsviixlingar kopplade till stora skill-
nader i dagsliingd. Deras prim:ira problem lr att under
en relativt kort men fdrutsiigbar sommarperiod samla
tillriickliga ftinid ftir att dverleva vintem.

Let'nadsmi)nster hos eurobin. Europeiska bin bdrjar
bygga upp samhiillet redan under senvintem som ett
svar pl den dkande dagsliingden. De iir pA se satt val
fdrberedda fiir en intensiv samlarinsats under den re-
lativt kona perioden av fddotillgflng. Pl hijsten mins-
kar yngelsefiningen pA motsvarande sett i fdrveg och
samhiillet fdrbereder sig fiir iivervintring.

Vid god tillgeng pi nektar och pollen iir eurobin
selektiva och utnyttjar endast de bdsta resursema. Ge-
nom de hemvandande binas dans rekryteras samlarbin
till goda lokaler. Senare pi s6songen iir bina mindre
selektiva och dansar mindre.

Eurobins fiirsvarsbeniigenhet er mindre vid en god
resurstillglng men iikar mot slutet av siisongen. Efter-
som ett bi som stungit diir, innebiir fijrsvarsbcteendet
att samlarbin fdrloras och denna kostnad mAste vegas

mot chansen fdr framtida god tillgeng pi nektar och
pollen. l.irts. pti sitl.45



Grupplevnad kan iika sannolikheten f0r afi larvema
iiverlever, bl a genom att underldtta fdr de nykleckta
larvema att etablera gnagstallen pe barren och genom

att deras gemensamma fijrsvarsbeteende minskar ris-
ken fdr att de skall bli uppama eller parasiterade
(Ghent 1960). A andra sidan kan de flesta eller alla
individer i en koloni stryka med om den rekar upptac-
kas av t ex iiggparasiter och myror eller smittas av

sjukdomar. Den diirav uppkomna stdrre variationen i

mortalitet hos avkomman mellan olika honor av kolo-
nilevande jiimliirt med solitara arter kan ijka sannolik-
heten ftjr massfdrdkningar (Hanski 1987).

Till skillnad frin fiirhAllandena hos tallsteklama iir
dock de tre kolonilevande gransteklama rapponerade

som mycket siillsynta dverallt diir de pAtraffats (Benes

& Kristek 1979, Viitasaari & Varama 1987). Del Ar

kanske diirfijr vanskligt att tillmAta kolonilevnad i sig
en alltfdr stor betydelse fiir variationen i populations-
tathet. Menga faktorer plverkar overlevnaden under

en generation och betydelsen av enskilda faktorer kan
variera mellan arter beroende pi skillnader i biologin.

Svensk litteratur 6ver viixtsteklar medger endast

besllimning av imagines till slekten (Landin l97l).
Fiir artbestamning av adulter och larver h[nvisas till
Enslin (1918), Benson (1951), Benes & Kristek
(1979). Viitasaari (1982a, 1982b, 1984) och Viitasaa-
ri & Varama (1987). Jag tar giirna emot uppgifter om

vAxtsteklar pe bamrAd fiir alt kartlegga dessa aners

fdrekomst och utbredning i landet.

Jag ber att fA tacka Matti Viitasaari som &ioft bestam-

ningen av larvema av P. robusla och Aven granskat
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honan och en konserverad larv av C. fennica. Bengt

Ehnstrom och Hubertus Eidmann tackas ftir synpunk-

ter pA manuskriptet.

[,itteratur

Bcnes, K. & Kristek, J. 1979. Der gegenwiirtige Stand der
Taxonomic dcr curopiiischen Arten der an der Fichte le

benden Familicn von Pamphiliidae, Diprionidae und
Tenthredinidae. - Acta Univ. Agric. (Bmo), Ser. C,48:
77-l l8 (pe ieckiska med tysk och rysk sammanfanning).

Benson, R. B. 1951, 1958. Hymenoptera. Symphyta. -
Handb. Idcnt. Brit. Ins. VI:2 1a. c.t.

Enslin, E. 1918. Die Tenthredinoidea Mitteleuropas. Beihef'
tc Dcutsch. Ent. Zcitschr. 1912-1917. Berlin.

Chenr. A. W. 1960. A study of group-feeding behaviour of
larvae of the Jack pine sawfly. Neodiprion pratti banksia-
nae Roh. Behaviour 16: ll0 l48.

Hanski, I. 1987. Pine sawfly population dynamics; pattems,
proccsses, problems. - Oikos 50: 327-335.

Landin, B.-O. 1971. Faltfauna. lnsekter. Del 2:2. Stockholm
(Natur och Kultur).

Olofsson, E. 1985. Tallsteklama - vera vanligaste barratan-
de insekter. Sveriges Skogsvlrdsfiirbunds Tidsskr. 83:

6G15.
Thalenhorst, W. 1953. Vorzeitiger Zusammenbruch einer

Masscnvcrmchrung von Cilpinia frutetorum F. (Hym.,
Diprionidac). - Anz. f. Schadlingskunde 26: 53 56.

Viitasaari. M. 1982a. 1982b. 1984. Vextsteklar l. Allmiin
del: 2. Xyeloidea och Megalodontoidea; 3. Siricoidea,
Orussoidea och Cephoidea. Rappon 3,5,6; Helsingfon
Univeniitct. Institutionen fdr Lantbruks- och Forstzoologi
(pA finska med engelska sammanfattningau).

Viitasaari, M. & Varama, M. 1987. Vlxtsteklar4. Barrstek-
lar (Diprionidae). - Rappon 10, Helsingfo$ Universitet,
Institutionen fdr Lantbruks- och Forstzoologi (pA finska
med engelsk sammanlhttning).

Forts. frdn sid.42

Eurobisamhiillen reproducerar sig genom svarm-

ning l-3 ginger per siisong. En sverm ger i allmenhet
inte upphov till ytterligare en sverm samma sesong,

de tiden fiir att samla tillriickliga vinterfoned ar be-

grdnsande. Eurobin migrerar sallan f6rutom vid

sviirmning.

Levnodsmbnsler h.os afrtbin. Afrobins levnadssdtt
tycks vara anpassat till en mer osiiker resurs. De byg-
ger upp stora samhiillen pe kon tid som ett svar pA

omedelbart tillgAngliga resurser. De har en storre Agg-

liiggningsfdrmlga och en kortare utvecklingstid. De
dr mer inriktade pe fdrdkning och samlar mer pollen
dn eurobin. De upptriider som eurobin om hiisten. De
samlar fdda och fdrsvarar samhiillet oavsett arstid.
Vid god resurstillging mobiliseras dock inte samma
intensitet i samlandet som hos eurobin.

Afrobin kan vara mycket fdrsvarsbeniigna. Vid ett

experiment utl6stes upp till 6 genger fler sting jemfiirl
med eurobin. Under ofiiruts[gbara fiirhillanden mins-
kar skiilen till aterhallsamhet i bisamhallets forsvar.
Vid en forstik att selektera fijr och emot "aggressivi

tef'utgick man frAn infingade svarmar av afrobin (i
Venezuela). Efter tvfl generationer skilde sig de bAda

linjema 6t. Tyviirr var fdrAndringen At det "aggressi-

va" hAllet stdrre jiimfiirt med fiiriindringen it det "mil-
da" hAllet.

Afrobinas anpassning till en oberiiknelig resurstill-
glng och avsaknad av vinter har medfijrt en h6g bene-
genhet att migrera, dels vid stomingar och dels vid
resursbrist. Vid en god och kontinuerlig tillgflng pi
resurser kan afrobin dessulom sviirma 6-12 gAnger
per [r och en svdnn kan ge upphov till en ny svarm

samnra siisong.
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Det ar viktigt afi papeka att dessa skillnader ofta
?ir gradvisa och att de antagligen har fdrstarkts genom

riktat urval av eurobin. Honungsproduktion, svarm-
ningstriighet och mildhet iir egenskaper som pre-

mierats av biodlare. Inom afrobiets naturliga utbred-
ningsomride i Afrika baseras annu en stor andel av
honungsproduktionen pi skattning av vildbisamhiil-
len. Afrobina i Latinamerika har under sin snabba

expansion troligen utsatts fiir en stark selektion f6r
exempelvis det migratoriska beteendet. Vissa egen-
skaper varierar mdrkbart ocksl inom de bAda grupper-
na. I Argentina har man exempelvis funnit eurobisam-
hiillen som var lika aggressiva som afrobin.

Andra skiil till afrobinas framging

En vikrig anledning till afrobinas tiamging i Latin-
amerika iir fdrmodligen att de eurobin som redan
fanns pi plats i bide biodlingar och vildbisamh{llen
var deligt anpassade till den tropiska miljdn. Ton-
och regnperioder i tropiska Sydamerika ir visserligen
relativt fiirutsegbara, men dagsllingdsfdriindringama
iir sml och slillan synlroniserade med nektarfltidena.

Ett pikant inslag i historien dr det fenomen som

kallas "social reproduclive parasitism". En aftobi-
drottring med ett antal ftiljeslagare (arbetsbin) slir
sig ner i niirheten av dppningen till en bibostad. Diir-
efter gir fiiljeslagarna in i kupan, hamtar ut och dodar
drottningen, varetier afiobidrottningen tar Over sam-

hiillet vars bin titl sin dOd tAr vlrda hennes avkomma.
Mer betydelsefull fiir genspridningen er troliBen atl

driinare flyger "fel" och adopteras i ett nytt samhalle.

Som en ftiljd av att afrosamhillen satsar mer pe repro-

duktion produceras fler drOnare dn hos eurobin. Af-
rodronare migrerar i hiigre grad och accepteras leatare

i eurosamhdllen iin i afrosamhiillen. Effekten fiirstiirks
dessutom av att ett bisamhalles drdnarproduktion stir
i omvdnd relation till driinandtheten.

Eftersom afrosamhiillen utvecklas snabbt produce-

rar de stora miingder driinare tidigt pe sesongen de

Iillgengen pA nektar och pollen 6kar. Pa sa satt kan

de komma att helt dominera ett parningsomrade trots
att det reder en viss urskillning i pannerval mellan
underarter- En nyutkrupen bidronning giir n6mligen
en eller flera parningsUykter upp till 2 km iiAn sitt
samhiille. I pamingsomrAdet trhtfar hon traktens alla
dr6nare som t:ivlar om att ge sin undergang till motcs

efter att ftirst ha vidarebefordrat sina gencr. Hon parar

sig med sammanlagt 8- l0 drainare och ilerviinder till
sitt samhalle. Vid avelsarbete med bin f'tirsiiker man
pe olika sAtI kontrollera parningen genom att t'lytta

oparade drottningar till isolerade platser och/eller ge-

nom att tillhandahalla stora miingder drdnare av kiint
ursprung.

Atgerde. mot eller fiir afrobin i Amerika

Det er pa satt och vis bAde frustrerande och fdrtrds-
tansfulh att konstatera att biforskama dr oense om
vilka ltglrder som bdr vidtas frjr att mdta detta poten-
tiella problem. En avgiirande frAga iir svlrigheten att
identifiera afrobi-hybrider och att bestiimma graden
av hybridisering. Detta ser man ay en rad uppsatser
i boken som behandlar olika sofistikerade metoder
som auiomatisk bildanalys, kolhydratanalys, iso
enzymanalys och DNA-analys.

F0reslagna Atgiirder varierar fren att bekEmpa afro-
typen med hjiilp av barriirer av eurodrdnare och utrot-
ningsprogram fdr vildbisamhiillen till att introducera
fler afrikanska bin f0r att <ika genpoolen och diirmed
tillt'tira genetisk variation it det "goda" hellet. En
annan modell var att inte gtira nigonting och drirmed
lAta nya amerikanska ekotyper uwecklas genom na-
turligt urval. vilket sAvitt jag forsttr dr vad som redan
sker. I sddra Brasilien liir biodlarc dessutom numera
med framgAng hantera afrobi-samhiillen.

Nybdrjare i biodling kan den fairsta sesongen viua
iiva sig pA vildparade bin som man kommer dver
gratis. Har man som jag alltfdr sent en kviill med 6ska
under en nektarfattig period i juli manipulerat med
ett sadant samhiille sA inser man att "miirdarbin" kan
uppstA Iite varstans. Afrobinas rorlighet och deras re-
latiyt sme krav pi bostad (t ex bildiick) har nog lett
till en okad koniioniation mellan bin och mainniskor
och deras husdjur i Latinamerika.

Avslutningsvis kan niimnas att konferensens iipp-
ningsanfdrande vadjar till deltagama att fundera 6ver
hur man ska agera fdr att i framtiden kunna undvika
okontrollerade iiverfiiringar av :uter till nya geogra-
fiska omrAden. Si sent som 1985 upptacktes ett sam-
hAlle av det asiatiska dvirgbiet (Api.s Jlorea\vidKhar-
toums flygplats i Sudan. TvA [r senare hade atskilliga
veletablerade A..florra samhiillen registrerals i omri
det och upp till 20 km fran flygplatsen. I september
1987 (efter konferensen) upptiicktes Varroa jautbso-
rui t'iir ftirsta gAngen i USA.
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