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100 års chans på vildbin!

ningsservice samt kontroll av bestämningar och
beläggdata görs för att utbredning, förekomstut-
veckling och övrig biologisk information om
bina i landet skall bli korrekt. Givetvis kommer
varje viktig information som händelsevis inte
når författarna att ge både en bristfällig eller fel-
aktig Nationalnyckel och en sämre miljövård. Vi
vill därför uppmana alla naturvänner som har
samlingar av orapporterade bin att snarast höra
av sig till ArtDatabanken (att. Björn C.) med
uppgifter. Kanske hade farfar en samling med
bin som nu ställts upp på vinden? Kanske finns
några dammiga lådor på stadens läroverk? Kan-
ske är du osäker på artbestämningen eller saknar
tid att själv rapportera? Med gemensamma an-
strängningar hoppas vi kunna åstadkomma en av
de bästa faunabearbetningar som något land kan
visa upp. Med tack på förhand för ditt BI-
DRAG!
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1903 publicerade Stockholms Entomologiska
förening bidelen i serien Svensk Insektfauna.
Författare var föreningens eldsjäl Christopher
Aurivillius, initiativtagare till såväl föreningen
som till serien (och ET!). Hans bidel utgör den
senaste heltäckande bearbetningen av gruppen
(solitärbin och humlor) i Sverige. Med tanke på
att bina är de viktigaste pollinatörerna ter sig
100 år som en oändlighet utan en ny faunabear-
betning. En anledning till att vildbina inte upp-
märksammats och gynnats inom svensk natur-
vård trots att de utgör en ekologisk nyckelresurs
är svårigheten att få relevant information om de
olika arterna. Men nu är saker på gång! Den mil-
jöpolitiskt urstarka paradigmen om bevarandet
av den biologiska mångfalden har manifesterats
i producerande av Nationalnyckeln till Sveriges
fauna och flora. Delen om vildbina (Hymenop-
tera, Apoidea) blir en av de första. Här kommer
alla svenska biarter (ca 300) att behandlas i rikt
illustrerade bestämningsnycklar och artpresen-
tationer. Vår intention är att miljövårdsaspekten
skall genomsyra boken. Delen planeras komma
ut 2007.

Arbetet är just nu inne i en intensiv fas där
informationen samlas in och ställs samman från
alla kända samlingar av svenska bin. Bestäm-


