Citronbin Hy laeus är ett gäng trevliga små bin som man kan
lära sig känna igen i fält. De har oftast en tydlig ansiktsmask
i gult eller vitt och är flitiga blombesökare. Denna artikel
beskriver allmänt hur citronbin lever och på nästa uppslag
finns en särskild del om hur man artbestämmer dem.

Citronbin –
små bin med
stor karaktär

U

nder högsommaren tillhör citron
bina våra allra vanligaste bin. I
lämpliga blommor kan det vara
mycket gott om dem, ofta flera
arter tillsammans. Ändå är det
inte många som känner till dem eller ens
tänker på dem. De ”ser ut som myror”,
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kan man få höra. Och något ligger det väl
i det. Citronbin Hylaeus är små, långsmala,
svarta och nästan hårlösa. Men se dem i
ansiktet! Där har de stora vita eller gula
teckningar, särskilt hos hanarna ser de ut
som riktiga teatermasker. I flera länder har
de fått namn efter denna ansiktsmask,
Maskenbienen på tyska och yellow-masked
bees på engelska. Det svenska namnet tar
istället fasta på att citronbina avsöndrar
en doft av citron om de känner sig hotade.
I Sverige har vi 15 arter varav en, smal
citronbi H. gracilicornis, räknas som utdöd.
På andra sidan Östersjön, både i söder och
öster, hittar man flera arter som inte finns
hos oss. Havet är en svårforcerad sprid
ningsbarriär för så små bin, men kanske
med varmare somrar att någon art ändå
kan lyckas ta språnget.
De svenska arterna har företrädesvis en
sydlig utbredning i landet. Det är egentligen
bara en art, ringcitronbi H. annulatus, som
har tyngdpunkten i sin utbredning i meller
sta och norra Sveriges barrskogar. Ganska få
entomologer studerar citronbin, därför kan
man misstänka att de sällsyntare arterna är
ganska förbisedda. Riktade eftersök i äldre
gårdsmiljöer skulle säkert ge ny kunskap om
de två arter som är mer eller mindre knutna
till denna miljö, väggcitronbin H. pictipes
och franscitronbi H. difformis. Detsamma
gäller rörcitronbi H. pfankuchi som föredrar
sankmark med vass, en naturtyp som det
ju finns hur mycket som helst av i Sverige.
Är arten verkligen så sällsynt som de få
fynden antyder?

Så lev er citronbin

Hane av gårdscitronbi Hylaeus communis som är en av de vanligast förekommande citronbiarterna.
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Citronbin hittar man i nästan vilka natur
typer som helst, inte minst i trädgårdar.
De söker sig till blommor där nektarn
ligger ytligt eftersom de har mycket korta
tungor. Flockblomstriga växter som vild
morot, bockrot och kirskål passar dem
utmärkt. I sandvita, strimsporre och
monke har jag också upplevt citronbin i
större antal. Ölandstok, vit sötväppling,

Citronbin – små bin med stor karaktär

Hane av hedcitronbi Hylaeus incongruus. Citronbihanarna har
i regel större och tydligare ansiktsmasker än honorna.

cikoria, renfana, prästkrage, kanadensiskt
gullris, röllika, olika fibblor och rosor är
andra blommor som lockar dem. I trädgår
dar har jag lagt märke till att stjärnflocka
drar till sig citronbin som kanske ingen
annan odlad växt.
Alla våra svenska arter utom en är
polylektiska, det vill säga ospecialiserade
när det gäller val av pollenkällor. Den enda
oligolektiska arten är resedabi Hylaeus
signatus, som är knuten till resedaarter.
Citronbin har inga speciella hår på
kroppen för transport av pollen, varken på
bakbenen eller på undersidan av bakkrop
pen. De fraktar istället pollen tillsammans
med nektar i krävan och spottar ut det
när de kommer till bokammaren.
De flesta citronbin bygger sina bokam
rar i ihåliga, torra stänglar av lite krafti
gare örter eller buskar. Hallon och björnbär
är mycket populära. Flera arter utnytt
jar gamla insektsgångar i trä, både ute i
naturen och i gamla hus. Ett par arter är
knutna till vass i naturen. De bor även i
vasstak. Det är tacksamt att bygga bibat
terier åt citronbin. Det räcker med att borra
gott om hål i vanliga vedträn eller plankor.
Gamla staketstolpar av trä fungerar också
bra. Diametern på hålen bör vara 3–5 mm.
Knippen av torr vass bör ingå om man
bygger ett bihotell. Bocellerna ligger på rad
i bogången, men kan också ligga ovanpå
varandra om utrymmet tillåter det. Varje
cell byggs upp av sekret från munnen och
från körtlar på bakkroppen. När gången
är fylld med boceller försluts öppningen
med ett sekret som ser ut som en väv av
diagonala trådar, lite som spindelväv.
Högsommaren är bästa tiden att stu
dera citronbin, de övervintrar som larver
och dyker upp som fullbildade bin först i
månadsskiftet maj/juni. I slutet av augusti

Resedabi Hylaeus signatus är den enda av de svenska citronbiarterna som är
knuten till en speciell växt, nämligen resedor. Foto: Göran Holmström.

är säsongen över. Eftersom de är så små
och oansenliga kan det vara svårt att få
syn på dem. Några slag med håven genom
lämpliga blommor brukar dock ge resultat.
Man kan naturligtvis också smyga runt
bland blommande vildmorot eller någon
annan lämplig blomma och skärpa blicken
ordentligt. Citronbin gömmer sig gärna när
fara hotar. De kryper in bland kronbladen
och blir nästintill osynliga.

Att känna igen ett citronbi

Citronbin kan förväxlas med en del andra
typer av steklar. Vissa arter rovsteklar
av t ex släktena Passaloecus och Crossocerus påminner till färgen mycket om
citronbin. Tittar man närmare på dem
är skillnaderna tydliga: ögonen ser annor
lunda ut, de ljusa fälten sitter på andra
ställen, huvudets form är inte densamma,
vingarnas ribbor är helt annorlunda o s v.
Många steklar som inte är bin avslöjar sig
genom att de darrar med antennerna och
bakkroppen. Så gör inte citronbin.

En del smalbin av släktet Lasioglossum är lika små som citronbin. Flera av
dessa är svarta med en hel del gult på
benen, särskilt på bakre skenbenen. Hanar
av de flesta smalbin har ljus framkant
på munskölden, men i övrigt finns ingen
likhet med citronbinas gulvita teckningar
i ansiktet. Att komma fram till att en
liten gaddstekel är ett citronbi är oftast
inga problem. Att bestämma arten kan
vara lite värre. De minsta citronbina
är bara 3,5 mm långa, de största 9 mm.
Hanarna är oftast mindre än honorna.
Att känna igen så små bin i fält är svårt,
men eftersom just dessa bin har så mycket
teckningar, vita eller gula, på en i övrigt
svart kropp, är det med lite erfarenhet
ofta inte alls omöjligt att avgöra arten om
man fångar in biet i ett glasrör och är
utrustad med en lupp. För att bli säker
måste man dock som regel studera biet
närmare under stereolupp i lugn och ro
hemma.

Kölcitronbi Hylaeus hylainatus är en vanlig art, men liksom andra citronbin är den lätt att förbise.

Yrfän 3 · 2017

17

Citronbin – små bin med stor karaktär

Artbestämma citronbin
Innan man sätter igång att artbestämma citronbin gäller det att känna
till alla de små delar som bygger upp biets kropp; både att hitta dem och
att bedöma hur de ser ut kan vara knepigt. Delarna kan t ex vara glest
punkterade, ha jämnt rundade hörn eller vara v-formigt avsmalnande.
Men hur tätt sitter punkterna när något är ”glest punkterat”, hur rundat
är ett hörn som är ”jämnt rundat” och hur mycket smalnar det av när
det är ”avsmalnande”? För att komma vidare är det bara en sak som
gäller: erfarenhet! När man kikat på tillräckligt många citronbin får man
en känsla för vad som menas. Här är en introduktion till biets morfologi
samt några viktiga delar för artbestämning, så att du kan komma igång.
Huvud
I nedre delen av ansiktet finns munskölden (clypeus) som uppåt övergår i pannskölden (supraclypeus).
Under munskölden sitter överläppen
(labrum) och käkarna (mandibula).
Det lilla området mellan ögats nederkant och käkarnas början kallas kind
(gena). Antennfästet är den punkt
där antennen börjar. Antennskaftet
(scapus) är första antennleden. Den
är längre än de övriga. Honor har 12
antennleder, hanar 13.
Mellankropp
Främst sitter en smal del kallad pronotum. Sedan kommer, på ovansidan, mesonotum, scutellum och
postscutellum. Längst bak finns propodeum. På sidorna av mellankroppen finns mesopleuron som gränsar
till pronotum.
Bakkropp
Bakkroppen är lättast att hålla ordning på. Ovansidan har 6 synliga segment hos honan och 7 hos hanen.
De heter tergiter och numreras
framifrån. Segmenten på under
sidan kallas sterniter. Tergiterna
(oftast den första) kan uppvisa s k
mikroskulptur, vilket är ett fint ritsmönster på ytan som gör att intrycket blir mer eller mindre matt.
Ben
De tre benparen fäster på mellankroppen. Benen består av många
delar, i tur och ordning inifrån: höft
(coxa), höftring (trochanter), lår
(femur), skenben (tibia), metatars
(basitarsus) och ytterligare fyra kortare tarsleder.

Text: Göran Holmström.
Foton och teckningar: Alexander Berg.
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Formgivning: Magnus Bjelkefelt

Hona av citronbi
ovanifrån

Pronotum
Främre smala
delen av
mellankroppen
(se bild nedan)

Mesonotum
Främre övre delen
av mellankroppen
(den stora biten)

Propodeum
Bakre delen av
mellankroppen
(se bild nedan)

hona av citronbi
huvud framifrån

Antenn

Fovea
Smal glänsande
linje längs
ögats innerkant
hos honan

Scapus/
antennskaft

Tergiter
Bakkroppens
segment på
ovansidan.

Pronotum (i gult)
av gårdscitronbi
resp. ringcitronbi

Öga

Supraclypeus/
pannsköld
kommer
direkt ovanför
munskölden

Ansiktsfläckar/
ansiktsmask
Gena/
kind
Mandibel/
käke

Clypeus/
munsköld
Plåten ovanför
munnen

Labrum/
överläpp

Propodeum

Ansikte från sidan
Kort kind (gena) på ängscitronbi resp.
lång kind på hedcitronbi markerat i gult.

Mellanfältet
Hjärtformade
fältet (i gult)
består av:

Öga

Triangeln
Skåran

Labrum/
överläpp

Sidorna

Mandibel/
käke

Hona av citronbi
från sidan

Gena/
kind

Bakskenben
Mesopleuron
Främre delen på
mellankroppen

Mandibel/
käke
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Bakmetatars

