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Fynden
Under förste författarens (MS) inventering som-
maren 2007 av det s.k. Åsumfältet - det numera 
nedlagda regementet A3:s gamla exercisfält vid 
Norra Åsum, söder om Kristianstad i Skåne - in-
samlfångade MSs en individ av ett litet blodbi 
(Sphecodes Latr.) som inte kunde inordnas under 
någon känd svensk art av släktet (Fig. 1). Exem-
plaret, en hona, var mycket litet (4,5 mm) och 
påminde starkt om den vitt utbredda släktingen 
småblodbi Sphecodes geofrellus (Kirby). Det 
saknade dock innertand på mandibeln, vilket i så 
fall pekade mot punktblodbi S. puncticeps Thom-
son, men skiljde sig från den arten bl.a. på tydligt 
runt, ej tvärbrett tvärovalt huvud (sett framifrån), 
mycket glest punkterad, starkt glänsande bak-
kroppsöversida och mindre storlek, och slankare 
kropp. Problemet löstes genom jämförelse med 
nordtyska individer av dvärgblodbi S. longulus 

Inledning
Blodbin, släktet Sphecodes LatreilleF., tillhör 
den artrika familjen vägbin (Halictidae) (smal-
bin, bandbin mm) och lever som boparasiter hos 
andra solitärbin, främst arter av släktena An-
drena F. (sandbin), Halictus Latreille. (bandbin) 
och Lasioglossum Curtis (smalbin). I vårt land är 
15 arter kända (Cederberg opubl. katalog). Två 
av dessa, taggblodbi Sphecodes spinulosus Ha-
gens och svartblodbi S. niger Hagens, har först 
nyligen konstaterats förekomma i Sverige, båda i 
Skåne och som resultatet av intensiva fältarbeten 
i landskapets södra och västra delar (Persson 
2006, Sörensson 2006). I denna artikel anmäls en 
tredje för landet ny Sphecodes-art, - dvärgblodbi 
Sphecodes longulus Hagens, 1882 - denna gång 
från de östra delarna av Skåne och västra Ble-
kinge.
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Hagens. Den skånska honan sammanföll helt i 
utseende med de tyska exemplaren, och L. An-
ders Nilsson kunde senare vidimera bestämnin-
gen. 

Fyndplatsen utgjordes av ett glest, sandigt, 
sydvänt tallskogsbryn i extremvarmt läge (Fig. 
2). Vegetationstäcket var glest men artrikt, bl. 
a. p.g.a. relativt hög kalkhalt i sanden samt 
pågående slitage från tramp och fordon. Honan 
frihåvades 27/4 2007 flygande tätt över sand-
fläckar i soligt väder. 

Förekomsten i Skåne, en bra bit från kusten, 
måste betecknas som överraskande. Östra 
Skånes sandmarker hör till landskapets mest ge-
nomsökta. Samtidigt är S. longulus en ovanligt 
liten art som säkert lätt förbises, varför det är 
möjligt att den tidigare undgått upptäckt. Den 
tycks heller inte vara vanlig på förekomstlo-
kalen, tvärtom. Trots omfattande insamlingar av 
solitärbin kunde inga fler individer uppbringas 
(Sörensson 2008). 

Att förekomsten i sydligaste Skåne inte är en 
tillfällighet visar ytterligare några nyuppdagade 
fynd av arten. Vid genomgång av gaddstekelma-
terial, insamlat 29/6 2003 av Johannes Bergsten 
vid Brösarps norra backar i östra Skåne, fann 

Figur 1. Hona av dvärgblodbi Sphecodes longulus 
Hagens från Åsumfältet, Kristianstad k:n. Längd: ca 
4,5 mm. Foto: M. Sörensson. 
Female of Sphecodes longulus Hagens from Åsum-
fältet, Kristianstad, southernmost Sweden. Length: 
4,5 mm. 

Figur 2. Fyndplats 
för dvärgblodbi 
Sphecodes longulus 
Hagens på Åsum-
fältet, Kristianstad 
k:n. Vindskyddet 
gör den sydvända 
lokalen extremt 
värmegynnad. Foto: 
M. Sörensson april 
2007. 
Dry, sunexposed 
site, sheltered from 
winds, at Åsumfältet 
in southern Sweden, 
where Sphecodes 
longulus Hagens 
was found in April 
2007. 
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SH en hona av S. longulus. Bestämningen vål-
lade initialt svårigheter, och det var först under 
sistlidna vinter som Sven blev klar över dess 
identitet. Även denna individ har kontrollerats 
av L. Anders Nilsson.

Ett ännu tidigare fynd av arten, det hittills 
äldsta kända i landet gjordes av den andre förfat-
taren (GH), vid Rinkaby, sydost om Kristians-
tad, 13/7 2002. En liten (4 mm) hane insamlades 
där på åkertistel (Cirsium arvense) och identi-
fierades med hjälp av Amiet m.fl. (1999) och 
Warncke (1992). Först när han gjorde en slut-
genomgång av sitt samlade material av släktet 
Sphecodes i februari 2009 uppmärksammades 
en i särklass liten (4 mm) hane, som i såväl 
Amiets som Warnckes nycklar hamnade på S. 
longulus.

Två individer av arten återfanns nyligen ock-
så av MF i samband med storskaliga insektsin-
venteringar på olika slags torrmarker i sydöstra 
Sverige. Båda påträffades i varma sandsluttnin-
gar i ännu aktiva grustäkter. En hane togs i 
gulskål 17/6-8/7 2008 i skånska Marieholm vid 

Rammsjön, nära gränsen till Blekinge, och en 
hona frihåvades 8/7 2008 i norra delen av Sölve 
grustag i västligaste Blekinge. Båda individerna 
har kontrollerats av Lars Norén. 

Att döma av fyndens spridning verkar arten 
således vara ganska utbredd i östra Skåne, med 
utlöpare in i västligaste Blekinge (Fig. 3). Det 
går inte att dra några säkra slutsatser avseende 
invandringshistoria utifrån fyndmaterialet. De 
sentida fynden kan tolkas som att arten nyligen 
etablerat sig i landet, men samtidigt kan det inte 
uteslutas att den tidigare förbisetts p.g.a. ringa 
storlek och (till synes) låg populationstäthet. 
Huruvida utbredningen är inskränkt till östra 
Skåne-västra Blekinge återstår att undersöka.

Hanens kännetecken
Ovan har kort redogjorts för den relativt lättigen-
kännliga honans utseende. Hanen av S. longulus 
är till det yttre svårare att identifiera, varför gen-
italiernas utseende får en delvis avgörande roll. 
Hanen skiljer sig från flertalet andra blodbiar-
ters hanar redan genom sin minimala kroppss-

Figur 3. Kända lokaler för dvärgblodbi 
Sphecodes longulus Hagens i Skåne och 
västligaste Blekinge (Sölve grustag på 
gränsen till Skåne). 
Map of Scania, southernmost Sweden, 
showing all known Swedish localities for 
Sphecodes longulus Hagens. 
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torlek (längd: 4-5 mm); se vidare Amiet m.fl. 
(1999) och Warncke (1992). I kombination med 
distinktare och längre (minst 1/3 av antennled-
slängden) filtfläckar på de yttre antennlederna, 
rundat, knappast bredare än långt ansikte (sett 
framifrån), svagt och glest punkterade bak-
kroppstergiter och karakteristiska genitalier 
skiljes den från närstående arter, t.ex. punktblod 
S. puncticeps. Genitalierna utmärks särskilt av 
sina smala sidoskänklar vars mellersta grövre 
del (gonocoxiten) saknar avlång ‘grop’ på utsi-
dan och vars omböjda, bladlika spetsdel (gono-
stylus) är karakteristiskt formad, med längst ut i 
spetsen tydliga, ganska långa borst (Fig. 4a); se 
även figurer i Amiet m.fl. (1999) och Warncke 
(1992). 

Hanen av S. puncticeps har kortare, otydlig-
are filtfläckar (högst 1/3 av antennledlängden), 
något tydligare tvärovalt ansikte och starkare 
och tätare punktur på de första bakkroppster-
giterna. Warncke (1992) anger också tydliga 
skillnader i tarsfärg mellan arterna, men detta 
har inte kunnat verifieras på alla svenska exem-
plar. Genitaliernas har grövre sidoskänklar och 
särskilt har spetsdelens (gonostylus) annorlunda 
utformning (Fig. 4b). Spetsborsten på gonosty-
lus är belägna på yttersidans sidodelar och inte i 
spetsen; jfr. S. longulus (Fig. 4a). Det kan fram-
hållas att teckningarna i Fig. 4 är ritad av den 
i förtid avlidne gaddstekelforskaren Eric Kjel-

lander som bl.a. efterlämnade en ofullbordad re-
vision av det palearktiska områdets Sphecodes-
arter. 

I båda nycklarna är närmaste ”förväxling-
sart” även här S puncticeps. Hos Amiet är den 
avgörande karaktären att de basala ”filtfläck-
arna” på antennernas yttre snärtleder upptar en 
större del, minst 1/3 av ledernas längd samt är 
mera markerade än hos S puncticeps. I avsaknad 
av jämförelsematerial av sistnämnda art kunde 
några av Warnckes artskiljande karaktärer inte 
helt säkerställas på hanen från Rinkaby. Nämn-
da karaktärer är dock av relativ art. Avgörande 
bedöms i stället en absolut karaktär vad gäller 
genitalapparatens utformning vara. Avbildnin-
garna av denna skiljer sig ganska mycket mel-
lan nämnda nycklar. Gemensamt är dock några 
långa borst i spetsen av gonostyli hos S longu-
lus. S puncticeps saknar dessa apikala borst och i 
stället finns ett större antal borst på utsidorna av 
gonostyli. Tydligast framgår detta hos Warncke. 
Dessa karaktärer bekräftas också av Eric Kjel-
landers efterlämnade teckningar av dessa delar 
av genitalapparaten (Fig. 4).

Utbredning, livsmiljö och hotstatus
Dvärgblodbi är en utbredd och inte särskilt 
ovanlig art i en stor del av Europa samt delar av 
Mellersta Östern. Norrut sträcker sig förekom-
sterna till södra England, Nordtyskland, norra 

Figur 4. Vänster gonostyl hos hanar 
av släktet Sphecodes sedda underifrån 
– a) S. longulus, – b) S. puncticeps. 
Längd: ca 0,125 mm. Illustration av E. 
Kjellander.
Left gonostylus of male Sphecodes in 
ventral view – a) S. longulus, – b) S. 
puncticeps. Length: ca 0.125 mm. Del. 
E. Kjellander.

a b
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Polen, Baltikum och södra Finland (Warncke 
1992). Arten uppträder på olika slags öppna, tor-
ra, sandiga, mer eller mindre glest bevuxna tor-
rmarker och utvecklas som boparasit hos smärre 
arter av släktet Lasioglossum (smalbin), enligt 
Westrich (1990) främst småsmalbi L. minutis-
simum (Kirby), men även metallsmalbi L. morio 
(F.) och bronssmalbi L. leucopus (Kirby). Möjli-
gen kan kanske även andra arter komma i fråga, 
t.ex. franssmalbi L. sexstrigatum (Schenck). 
Samtliga dessa förekommer t.ex. på Åsumfältet, 
om ock i olika frekvens och alla kan i sydligaste 
Sverige lokalt uppträda talrikt på öppna torr-
marker. Arten är dock inte helt bunden till sand-
marker utan uppträder även på mer lerhaltigt 
underlag, t.ex. i gamla lertag (Baldock 2008). I 
Toscana i mellersta Italien observerade t.ex. MS 
dvärgblodbi på en solöppen, lerhaltig, torr och 
blomrik åkerträda där L. minutissimum förekom 
(men inte någon av övriga ovan nämnda smal-
bin). 

Som hos många andra blodbin övervintrar 
befruktade honor av dvärgblodbi som fullvuxna 
och uppträder därför tidigt under påföljande sä-
song. Den nya generationen framträder först i 
juli, då även hanar träffas (Westrich 1990).

Trots vid utbredning i Europa uppträder 
dvärgblodbi ofta lokalt och splittrat, åtminstone 
i de nordliga delarna av utbredningsområdet. 
Detta torde bero på dess bindning till öppna, 
varma torrmarker. I England anses har arten 
av vissa författare ha gått tillbaka p.g.a. sådana 
markers areella minskning och är därför up-
ptagen på rödlistan (Falk 1991). Situationen i 
Skåne är f.n. oklar och behöver undersökas bät-
tre. Åtminstone Bara en av lokalerna (Brösarp) 
ingår i naturreservat. Tre fynd har gjorts i eller 
i anslutning till täkter (Rinkaby, Rammsjön, 
Sölve), ett på naturbetesmark (Brösarp) och två 
på f.d. militärt övningsfält (Rinkaby, Åsum-
fältet). Gemensam nämnare för samtliga lokaler 
är pågående, mer eller mindre kraftigt och om-
fattande markslitage genom grävning, körning 
och/eller betestramp. Troligen gynnas arten 
och dess värdbin av markytans återkommande 
slitage och omrörning. Möjligen är det en art 
under expansion. Förekomsterna i aktiva täkter 
visar även att arten förmår expandera till unga, 
nyskapade miljöer, något som också konstater-
ats i England (Baldock 2008) där den bl.a. lyck-

ats hitta till och etablera sig på små sandfläckar 
i trädgårdar. I England förekommer den även på 
hedmark och i så fall bör den kunna finnas på 
fler ställen i Ostskåne där liknande miljöer inte 
är ovanliga. Dvärgblodbi kommer preliminärt 
sannolikt att klassas som DD (data deficient) i 
nästa svenska rödlista (2010). 
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