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The cleptoparasitic bee spectes Nomada fucata Panzer, 1798 (Hymenoptera: Anthophor-
idae) is reported new to Sweden. Two seemingly viable populations of this bee were disco-
vered in colonies of the second generation of the host bee Andrena flavipes Panzer, 1199 tn
the Öresund bridge region, SW Skåne. Habitat characteristics ofhost and parasite popula-
tions are reported. An account on identification as well as the colour pattern observed in
Swedish representatives of N. fucata is given. The Nomada species-group bfasciata and
the conservation of its member N. fucata in Sweden are briefly discussed.
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Inledning
Det i stort sett kosmopolitiska bisläktet Nomada,
gökbin (även kända som getingbin), är mycket
artrikt samt vitt utbrett över norra halvklotet
(Alexander & Schwarz 1994). Trettioen arter har
angivits förekomma i Sverige (Janzon et al.
1991). Det är vårt största släkte av s.k. kleptopa-
rasitiska bin. Detta levnadssätt innebär att gök-
biets hona är specialiserad till att lokalisera och
tränga in i en annan biarts bo och, när inte värdin-
nan är hemma, lägga ägg på pollenförrådet i en
cell. Gökbiets larv kläcks tidigt, och äter för sin
utveckling upp värdbiets ägg och därefter larv-
cellens proviant. I Sverige är det främst sandbin
(Andrena) och i ett fåtal fall fibblebin (Panur-
gus), blomsterbin (Melitta) eller långhornsbin
(Eucera) som parasiteras. Gökbin tir oftast snävt
specialiserade på värd, en enda värdbiart för en
Nomada-art är snarare regel än undantag. Denna
ekologiskt riskfyllda strategi och det stora art-
antalet gör det knappast förvånande att släktet
Nomada uppvisar flest rödlistade arter bland de

svenska gaddsteklarna, hela I 5 arter (Gärdenfors

2000), dvs. halva släktet! Trender i fynddata
tyder på att flera gökbiarter står på randen till för-
svinnande. Sannolikt dr det en konsekvens av att
ett antal värdbiarter gått starkt tillbaka i ett allt-
mer monotont, intensivt gödslat och herbicid-
besprutat och därmed blomsterfattigt jordbruks-
landskap. Gökbin utgör en högkritisk del av vår
biologiska mångfald och kan som grupp genom
sitt beroende av blomväxtutnyttjande vildbin
som värd, tjänstgöra som en sannolikt svårslagen
indikator på habitatrelaterad miljökvalitet. I detta
perspektiv var det extra intressant att vi under
den gångna sommaren kunde notera ett för
Sverige nytt gökbi.

Observationer
Uncler inventering av vildbin vid lästet till Öre-
sundsbron strax söder om Malmö i det hiirliga
sommarvädret sent på eftermiddagen den 6 juli
2001 sökte LAN av den enorma stödbanken NV
om Bunkeflostrand (RN 61631/13113). Området
var rikt på växter i ymnig blomning, särskilt
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manshög sötväppling (Melilotu.s fficinaLis),
gullucern (Medicago fulcata) och olika klöver-
arter. Trots den enorma blomresursen och den
till stora delar ännu bara marken noterades få bi-
arter. Kanske var miljön tör nyligen tillskapad
fbr att en större mångfald skulle ha hunnit kolo-
nisera. Här kan man f'örvänta gyllene tider för
steklar framöver! Längs sydöstsluttningens 1äg-
re partier har man anlagt en asfalterad cykel- och
promenadslinga. I slänten strax ovantör den på
skrå uppstigande slingan noterades hanar av lu-
cernbiet (Melitta leporincr), som med sin karak-
teristiska blixtsnabba flykt avpatrullerade ett
stort bestånd av gullucern, artens fävoritpollen-
växt. Plötsligt sågs en pollenladdad hona av ett
annat medelstort solitärbi singla ner från skyn.
Det kröp raskt ner i ett bohål invid en gullucern-
planta. Fler honor kom insinglande och ett håv-
svep senare konstaterades att det rörde sig om
bandsandbi (Andrena Jluvrpes) andra generatio-
nen. Kolonin var rätt omfattande, till synes ett
50-tal bon, utspridda mest i anslutning till mini-
hak vid längsgående strukturer inom ett parti
(3x10 m) av slänten. Detta trots att bankens
muddermassor på grund av kalkslaminbland-
ning fått en till synes ogästvänlig skorpa. När då
ett brokigt gökbi dök upp, hovrande över bohåI,
ringde en melittologisk väckarklocka - lttromada

,fucata, bandsandbiets eget kleptoparasitbi!
Inom några minuter noterades flera bosökande
N. Jucata-honor, inklusive ett par som fick bli de
för Sverige första beläggexemplaren. Intrycket
var att det rörde sig om en livskraftig population
av såräl rärd- som gökbi.

Tidigare samma dag hade också Klagshamn
besökts, den lokal där A. fLavipes först upptäck-
tes i Sverige (Cederberg & Nilsson 2000). Här
fanns nu två stora bokolonier av arten i den syd-
vända slänten av vad som ser ut som en gammal
transportbanvall (RN 61586113112). Något
överraskande var A. flavipes den dominerande
biarten på lokalen, både i svärmning och blom-
besök. Hundratals hanar banflög hektiskt tätt
över marken, men också uppe längs buskvegeta-
tion och på blommor. Hundratals honor besökte
blomrnor för nektar och pollen. Blomrikedomen
var mycket stor och snart sagt alla växtarter med
skyltande blommor utnyttjades. En större kant-
zon med färgreseda (Reseda luteola) fbrmligen
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Fig. I. Bohabitat för Andrena flavipes och Nomada
fucata i Klagshamn. Foto: B.jörn Cederberg.

Breeding habitat.for Andrena flavipes ctnd Nomada
Jucata in Kltrgshttmn. Skline, southern Sweden.

kokade av A. Jlavipes och andra bin, och arten
kyllade på revtingerört (Potentilla reptans),
bläeld (Echium vuLgare), och puktörne (Ononis
repens). Detta visar att A. .flavipes åir utpräglat
polylektisk i sin svenska andra generation.

Efter upptäckten av N. lucata vid brofiistet
var det sporande att riktat eftersöka just denna
art i det bandsandbi-invaderade Klagshamn. BC
besökte lokalen den 2l juli, således tre veckor
efter den observerade högsvärmnin gen av A. fla-
vrpes. Detta bi var nu betydligt fåtaligare, och
sågs endast pollensamla på hampflockel (Eupa-
trtrium cannabinum). I bokoloniområdet ca 50
m väster om en värnruin i östra änden på vallen
f'anns det fortfarande gott om honor som flög in
med pollen. Den ungefär fyra meter höga, branta
slänten är svårforcerad, eftersom ytan är hård av
kalkslam med inblandning av lösa småstenar.
Deras funktion som rullgrus kunde i praktiken
erfaras ett flertal gånger när ivrig klättring
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l"ig. 2. Hontt av Nomada .fucata Pttn1er elt .ftir
Sveri,qe n!"tt giikbi belagt den 27 juli 2(.)01 i Skåna,
Kl.agsltunut (leg. R. Cederberg). Fitkt: L. Antler.s

Fenuile Nomada fucata .f'nnt Sktine, Malnö,
KLttg.shomrt.

abrupt avbröts av "störtlopp" på sandalsulor.
Under försijk att uppskatta antalet bohål visadc
sig ett vackcrt firgat gökbi mot den kalkvita
slänten. Det typiska liingsarnma flygsåittet på ca
en decimeters hö.,d. med lätt ly1'tad bakkropp
och styva V-hållna antenner avslöjar genast
Nomadn-arIer tiir ett tllinat ciga. Snart kunde
ytterligare fyra bosiikiinde honor av N. .fLtt'uta
observeras inorn A. flttvipes-kolctnin (ca 4x6m),
vilken uppskattades till ett par hundra bon. Sarr-
rnanlagt siigs under en dugorninutersperiod ca
trettio A. .fLttvi1rc.s-hctnor som återvände rned
pollenlast. Inga hanar av vare sig våirdarf eller
kleptoparasit kunde upptäckr,s i boområdet eller
pi hlornmolna i rrmgir ningen.

Identifiering
Nonntlu .fucutu Panzer, 1798 lir myckct elegant
tecknad i citrongult, or.rnge och svart (Fig. 2). I
fält är brokigheten genom de klara fiirgerna
ovanligt påfallandc ävcn fbr en lYrnnutlu. Mest
bidragande är att bakkroppcns fiirsta se-qment iir
utbrett orange medtul övriga segnrents ljusa,
bandlika partier är citrclngula. Ben och antenner
riktigt lyser bjlirt. I närmare vy är de svenska
honornas (n=4) lärgtcckning sorn fbljer.

CitronguLt: Pronotum dorsalt utom srnalt i
mitten, plonotala l<noppar, vinglocken Lrtonr
srnalt basalt. stor trilnsversal fliick dorsalt-distalt
pti scutellurn, litcn fllick centralt pit metanotum.

Nontadu.fucatu, ett Jör Sverige nvtt gökbi

fiarr-rlirrens underkant. fram- och mellansken-
benens utsida, baktibiernas ut- och framsida.
sidofläckar på S(-ternit)3, band på 54, rundade
sidot'läckar på S-5, stora triangulära sidofläckar
på T(-ergit)2. mot mitten ett avsmalnande och
smalt avbrutet band på T3. mot mitten ett av-
smalnancle band på T4, sarllt bakre 2/3 av T5. En
av honorna har dessutom de ljusa partierna på
huvudet citrongr-rla (se nedan).

Orunge'. Mandibler (utom spetsen), labrum,
clypeus, kinder, frärnre del av huvudet upp efier
ögonens innerkanter, pannmittstråk+köl i varie-
rande utsträckning (en hona har alla sex föregå-
ende ytor på huvudet citrongula), antenner, övri-
ga delar av benen utom höfter, lårringar och en
fläck på mellan- och baklåren basalt-ventralt
vilka lir svalta, vingribbor mot roten. Sl, 52,
centralt på 53, kanterna och smalt i mitten av 54
och S-5, Tl utom bakkanten, T2 låings mitten l/
3-112 tw tergitbredden och inraman.le de tvii ci-
tlongula f-läckarna, T3-5 lateralt, T6 utorn pygi-
dium som är mcirkbrunt fiamtill.

Övriga kroppsytor är svarta eller svartbruna.
Kroppslängden är 8,5- l0 rrm. Hanen uppges ha
en med honan i stort övercnsstänrmande färg-
komposition, och avviker såsom brLLkligt är
inom släktet fiämst genom utbredd gul ansikts-
teckning och rnörk benteckning, i detta f'allet
svart pir baklåren (Celary 1995). Arten rir låittbe-
stämd. I nyckeln i Scheuchl (2000) identifieras
den huvudsakligen genom karaktärerna trefrir-
gad bakkropp, en enda stor gul fläck på scutel-
lum och baktibiespetsens två kolta, trubbiga,
palallella, hopliggande, krurrböjda tornar. Ka-
raktären med tornarna är också avgörande fi)r
artgrupptillhijri gheten (Alexander I 994).

Närmaste släktingar
N o m adu .f tt c tft a hör till den s.k. b i l'a.s c i ctt o - grup-
pen av arter (Alexander & Schwarz 1994) (= Ju-
cdL1-gruppen enligt Celary 199-5). Denna grupp,
som är den fykrgenetiskt rnest avancerade av de
artgrupper som flnns i Svelige (fi Alexander
l99rl), representeras här f'ör övrigt enclast av den
likirlcdes skarpbroki-ea arten N. goodeniuntt. ut-
bredd Sk-Hs (Janzon et al. l99l). Till grLrppen
hijr även den med N. goodenianrz närbeslliktade
N. .sur:cittt:tu, vilken möjligen kan kornma att på-
träffäs i landet. De båda sistnämnda arternir
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skiljs lätt frän N. fucata genom förekomst av två
fläckar på scutellum. Den inbördes taxonomiska
ställningen mellan N. goodeniana och N. suc-
cincta behöver dock ytterligare klargöras (fr
Scheuchl 2000). Dessa parasiterar andra sandbi-
arter, särskilt de till undersläktet Melandrena
hörande arterna Andrena nigroaenea, A. nitida
och A. thoracica (Celary 1995).

Utbredning och fenologi
Nomada Jucata är vitt utbredd över Eurasien
samt i Nordafrika (Alexander & Schwarz 1994).
Det uppges, något överraskande, att N. fucatct
enbart (England) eller övervägande (Tyskland)
parasiterar den andra generationen av sin värd-
arl(Perkins 1919, Stoeckhert 1933). Detta upp-
märksammas av Alexander (1994), som konsta-
terar att bland de Nomada-arter som flyger i två
generationer är huvudsaklig förekomst på en
första vzirdartsgeneration mycket vanligare. Det
hittills enda rapporterade danska fyndet (en
hane) av N. fucata gjordes 22 aprll2000 (Mad-
sen 2000). Man kan därför förmoda att afien fly-
ger i två generationer i Sverige.

Bevarandeaspekter
M rapporterade nyligen upptäckten av Andrena
flavipes i Sverige (Cederberg & Nilsson 2000).
Det är imponerande att även dess kleptoparasit
N. fucata snabbt och effektivt hänger med vid
kolonisering. Ur bevarandebiologisk synpunkt
kan detta vara en viktig egenskap. Mycket tyder
pä att Andrena flavipe,s etablerat sig på skånska
sydkusten under de senaste decennierna. Tanken
att Oresundsbron skulle kunna ha något med
spridningen eller etableringen att göra kan inte
helt avfzirdas, men verkar osannolikt. Förloppet
och tidsperspektivet av etableringen är dock inte
känt, vilket även gäller N. fucata. Det verkar
sannolikt att populationerna av både värdart och
boparasit för närvarande ökar. Det aktuella gök-
biet har visat expansionstendens genom att dyka
upp i närområdet Danmark (Madsen 2000). Med
endast två kända populationer får dock N. fucata
just nu betraktas som hotad i Sverige. Det är av-
görande att bandsandbiets populationer är livs-
kraftiga. Dessa måste löpande övervakas och
sårbarhetsbedömmas. Dessutom måste fler om-
råden i Skåne inventeras för bättre kunskap om
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reell habitatutbredning. Förhoppningsvis och
förmodligen kommer N. fucata att upptäckas på
flera lokaler i Skåne i takt med att värdbiet A.

flavipes sprider sig och når stabil, helst dock ur
konkurrenssynpunkt för andra vildbiarter tolera-
bel etablering. Med risk för att få bl.a. nykter-
hetsrörelsen på halsarna vill vi framföra skåne-
gökbi som ett (starktl) intresseskapande svenskt
namn för det nypåträffade vildbiet.

Denna rapport ingår i den löpande redovis=
ningen från det svenska Vildbiprojektet, vars
syfte iir att producera det avgörande underlaget
för att bevara och restaurera mångfalden av vild-
bin i landet. Arbetet stöds av Ebba och Sven
Schwartz Stiftelse, WWF, Naturvårdsverket,
ArtDatabanken och Uppsala Universitet.
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