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Sammanfattning
Gaddsteklar och vissa andra insekter har inventerats inom sex sanddynsreservat utmed
hallandskusten. Totalt insamlades och artbestämdes 1 418 insekter fördelade på 236 arter,
varav 103 arter gaddsteklar. Tio rödlistade arter påträffades och tretton arter har tidigare inte
noterats i Halland. Inventeringen ger en översiktlig bild av gaddstekelfaunan i dynreservaten
och det finns med all säkerhet betydligt fler rödlistade och andra intressanta arter kvar att
upptäcka.
Många gaddsteklar och andra insekter knutna till öppna, solexponerade sandmarker hade en
guldålder under det gamla bondesamhällets tid före 1800-talets agrara revolution. Numera
finns bara några få procent av kusttrakternas öppna sandmarker kvar och de blomsterrika
slåtterängarna och ljunghedarna som omgav flygsandfälten har i det närmaste utplånats på
stora delar av den halländska kustslätten. Mot den bakgrunden är det lätt att förstå att många
växter och djur, bland annat gaddsteklar, knutna till öppna, blomsterrika sandmarker idag är
utrotningshotade.
Huvudsyftet med inventeringen är att vara ett underlag för den framtida skötseln av
dynreservaten. Resultaten visar tydligt att en mer aktiv skötsel är angelägen med kontinuerlig
markstörning som skapar sandblottor och hävd genom röjning, bete, slåtter och/eller bränning.
Dessutom behövs omfattande restaureringsåtgärder för att återskapa öppna sandmiljöer. Stora
arealer täta och närmast ogenomträngliga bergtallskogar inom kustreservaten bör omföras till
mer öppna sandmarker till förmån för biologisk mångfald och friluftsliv.

Öppna sandmarker är numera en stor bristvara i
de halländska sanddynsreservaten och i länet i
övrigt. Bilden visar en ännu öppen dyn öster om
Vesslunda-reservatet, men skogen tränger på från
alla håll. På denna dyn hittades de rödlistade
arterna flygsandvägstekel Arachnospila wesmaeli
och bibagge Apalus bimaculatus. Bibaggen lever
som boparasit på vårsidenbiet Colletes
cunicularius, som här har stora bokolonier i den
öppna sanden.

Täta och mörka bergtallskogar breder ut sig över
hundratals hektar inom dynreservaten. Här finns
inget utrymme för den hotade sandmarksfaunan.
Växt- och djurlivet är här mycket artfattigt och
marken är starkt försurad. Möjligheterna att
restaurera mer öppna miljöer av stort värde för
biologisk mångfald och friluftsliv är dock goda.
Bilden är från naturreservatet Haverdal.
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Abstract
This report presents the results of a one year survey on invertebrate fauna, with a particular
focus on the aculeate wasps (Hymenoptera: Aculeata), in coastal dune nature reserves along
the coast of Halland, in SW Sweden. The project was initiated by the regional authority as
part of a campaign to introduce active management measures in the coastal reserves. Removal
of exotic conifers (planted to stop sand drift in the early 20th century) and reintroducing cattle
into the landward dune heath areas have been carried out for the last few years in a
progressively growing part of the reserve areas. The primary aim of the survey was to aid
conservation planning by establishing an updated baseline data set on a significant
invertebrate fauna assemblage in the dune ecosystem. Another important focus of the study
was to test and make recommendations on a cost-effective methodology, eventually allowing
regular monitoring of invertebrate fauna to become a part of a broad habitat oriented
monitoring programme in the vast dune areas. As a response to this request, the survey relied
to a large extent on the use of white pan traps that were set for 3-day periods on four
occasions during the summer.
The qualitative results can be assessed as quite successful in terms of new faunistic data as
well as reconfirmation of some previously published faunistic records, including some
nationally redlisted species. However, a relatively large number of species reported from the
area could not be demonstrated by this survey. There are two apparent reasons for this.
Firstly, it is highly probable that some of the exclusive dune specialist species would have
disappeared from the area during the recent decades of accelerating overgrowth in the dune
areas. Secondly, the result of the survey surely cannot be assessed as exhausting, especially so
since the pan trap collecting method turned out to be rather less effective in this study than in
some other types of sandy areas where it has demonstratedly performed better. An obvious
reason for this is the large area of the dune systems, resulting in low probability to detect
specialist species aggregating in small numbers. We recommend that transect methods is used
for monitoring programmes, with pan traps only as a complementary method in the smallscale
mosaic inner parts of the dune ecosystems. Furthermore, solitary bees (oligolectic species in
particular) is probably the best focus group for a monitoring programme in this type of
habitat, since they aggregate at the nectar providing plants at predictable periods during the
season.
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Bakgrund
Inventeringens tillkomst och syfte
Kustnära dynområden är livsmiljö för ett stort antal rödlistade arter och här finns också ett
flertal naturtyper som omfattas av EU:s habitatdirektiv. Flera insektsgrupper (steklar,
skalbaggar, fjärilar och flugor) och även t. ex. spindlar är rikt företrädda i kustdynerna med
många rödlistade arter. Kunskaperna om förekomsten av dessa grupper i de halländska
dynområdena är mycket bristfälliga och sentida dokumentation saknas nästan helt.
På flera andra håll i Europa, bl. a. Holland och Storbritannien, har under senare år
uppmärksammats att dynområden för att bevara och gynna många arter måste få en mer aktiv
skötsel med åtgärder för att skapa blottad sand och gynna utbredning av yngre, örtrika
successionsstadier. Gaddsteklarna är en grupp som generellt sett gynnas av sådana åtgärder.
Ökade kunskaper om förekomsten av gaddsteklar i halländska kustdyner är därför ett
värdefullt underlag för att ta ställning till dynområdenas framtida skötsel.
Länsstyrelserna i Skåne och Halland har nyligen tagit fram en kunskapsöversikt och ett
förslag till övervakningsprogram för kustnära sanddyner (Larsson 2002). Rapporten pekar
särskilt på behovet av skötselåtgärder i dynområdena samt förbättrad och aktualiserad
kunskap om dåligt kända organismgrupper i kustdynerna.
Denna inventering har genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen Halland med syftet att få
bättre kunskaper om i första hand förekomsten av gaddsteklar i halländska kustdyner samt att
med utgångspunkt från resultaten ge synpunkter på dynområdenas framtida skötsel. Även
individer av andra för dynmiljöerna särskilt intressanta djurgrupper som påträffats har så långt
möjligt artbestämts.

Sandkustens markhistoria och utveckling i Halland
Från sandmarker till skyddsskogar
Den halländska sandkusten med sandstränder, sanddyner och flygsandfält har bildats genom
en långvarigt samspel mellan geologiska processer och mänsklig kulturpåverkan. Den senaste
landisen lämnade Halland för drygt 13 000 år sedan och tre tusen år därefter kom de första
människorna hit. Människornas påverkan på landskapet blev efterhand allt starkare och det
rika växt- och djurliv som vi idag möter i sandområdena utmed kusten är starkt präglat av
äldre tiders markanvändning. Markanvändningen har under de senaste 100-150 åren drastiskt
förändrats och därmed också sandområdenas utseende och vegetation och resultatet har blivit
att ett stort antal växter och djur i denna miljö idag finns med på listorna över rödlistade arter.
Flygsanden var under århundraden ett gissel för kustbönderna i södra och mellersta Halland
och den tidigast kända uppgiften om sandens härjningar är från 1569 då fem gårdar i
Söndrums socken, norr om Halmstad, uppges ha ödelagts av flygsand. På 1620-talet
förordnade Kristian IV att alla hemman i södra Halland skulle lämna ris till sandgärden utmed
kusten och därefter följde en strid ström av statliga förordnanden och andra åtgärder fram till
slutet av 1800-talet. I ett betänkande från 1936 (SOU 1036:30) konstateras att kampen mot
sanden har varit lyckosam och att de flesta skyddsföreskrifterna kan upphävas men att
skogarna på flygsandfälten bör klassas som skyddsskogar (tillsammans med skogarna vid
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fjällgränsen) med restriktioner för skogsbruket. I betänkandet ges också en bra historisk
översikt över flygsandsproblemen i Halland.
Skyddskogsbestämmelser gäller fortfarande för skogar på flygsandsfält och enligt
skogsvårdslagen (2 § 1 st.) krävs särskilt tillstånd för avverkning, dock inte för röjning eller
gallring som främjar skogens utveckling. Skogsvårdsstyrelsen prövar i första hand om en god
skogsåterväxt kan tryggas. Under 1970- och 80-talen skyddades ett flertal sandområden
utmed kusten som naturreservat och de största är Laholmsbuktens sanddynsreservat (679
hektar) och Haverdal (667 hektar). Vid denna tid var exploateringstrycket stort i kustområdet
och stora områden med fritidshus anlades och reservaten tillkom i första hand för att förhindra
en exploatering av de mest värdefulla sandområdena. Reservatsföreskrifter och skötselplaner
för reservaten är starkt präglade av tanken att flygsanden måste hållas i schack med
formuleringar som att ”den allmänna målsättningen för naturreservatets skötsel skall vara att
vårda och bevara området som flygsandsplantering” och att ”särskild uppmärksamhet bör
ägnas slitaget av sanddynerna. Vid behov bör spänger läggas ut för kanalisering av
gångtrafiken i dynområdet samt dyngräs planteras för att förhindra sandflykt. Vid hårt slitage
kan dessa åtgärder behöva kompletteras med ristäckning”.
Under senare år har denna beskyddande syn på sandområdena alltmer ifrågasatts med motiven
att den leder till en utarmning av växt- och djurlivet och att det öppna kustlandskap som är
den största attraktionen för flertalet besökare genom en sådan inriktning på skötseln alltmer
kommer att ersättas av täta och mörka skogar. Förbuskningen av de öppna dynerna går
numera snabbt i många dynreservat som en följd av långvarig ohävd och ett gödande nedfall
av kväve. Skötselåtgärder för att motverka detta har inletts i flera dynreservat under senare år
och en revidering av föreskrifter och skötselplaner till förmån för en mer aktiv skötsel har
också diskuterats. Skötselfrågorna behandlas mer ingående längre fram i rapporten och här
följer en översikt över sandområdenas hävd och utseende i det gamla bondesamhället (före
1800-talets agrara revolution) då livsbetingelserna för många arter knutna till öppna
sandområden var enormt mycket bättre än idag.

Under 1970- och 80talen gjordes stora
ansträngningar i de
halländska sanddynerna
för att binda sanden.
Dyngräs planterades,
stora mängder ris lades
ut på sandblottor,
spänger anlades,
sandstaket byggdes och
förbudsskyltar sattes
upp. Vad man då inte
insåg är att många
växter och djur riskerar
att utrotas på grund av
denna överbeskyddande
inställning. Förbudsskylten på bilden finns
bl. a. i naturreservatet
Tönnersa.
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Sandiga utmarker och blomsterrika ängar
I stort sett alla flygsandfält och större dynområden i Halland ligger på gammal utmark som
förr utnyttjades som samfällda betesmarker och där man även hämtade tång från stränderna,
torv, ris, ved m. m. i stor skala. Skogen försvann tidigt från kusttrakternas utmarker och av de
äldsta mer detaljerade källorna från 16- och 1700-talen framgår att sandiga ljunghedar hade en
mycket stor utbredning i södra och mellersta Hallands kusttrakter, även långt inåt land där
många ”fossila” sanddyner numera gömmer sig i slutna tallskogar. När ljungen blev grov
brändes den för att förbättra betet eller skördades med särskilda ljungliar för att användes att
elda med eller som strö till djuren under vinterstallningen. Markslitaget var starkt och blottad
sand hade stor utbredning. Talrika färdvägar gick också över slättbygdens torra, sandiga
utmarker med ytterligare markslitage och blottad sand som följd.
Problemen med flygsand kulminerade under första halvan av 1800-talet och en kartering år
1819 av lantmätaren Anton Brandberg visar att de halländska flygsandsfälten då omfattade 3
945 hektar, varav ungefär 2 500 hektar fanns i nära anslutning till Laholmsbukten i sydligaste
Halland. Av Brandbergs protokoll framgår att det bland annat växte ljung, kråkris, gräs,
albuskar och ung tall på flygsandfälten men att blottad sand givetvis hade mycket stor
utbredning.
För att råda bot på flygsandsproblemen införde Kungl. Maj:t 1826 dryga böter för följande
åtgärder inom flygsandsfälten: torvskörd, åverkan på stängsel, fällning av träd eller skadande
av plantor, med vilja insläppa kreatur, för okynnes fä (med tillägget att getkreatur som
kommit innanför hägnaden tillföll vaktaren), för färdande och tångkörare som överskred de
utstakade tångvägarna. 1848 tillkom bestämmelser om böter för den som öppnade nya eller
utvidgade redan befintliga sandgropar eller åverkade de växter som tjänade att binda marken.
Bestämmelserna ger en bra bild över vad det var för slags aktiviteter som orsakat sandflykten.
Dessutom gjordes under 1800-talet stora insatser för att genom sådd och plantering av
framförallt tall och bergtall beskoga flygsandfälten och resultaten lät inte vänta på sig. Vissa

På Hagön finns en unik
rest av de betade och
blomsterrika sandhedar
som förr hade stor
utbredning på utmarkerna i
de halländska
kusttrakterna. I denna del
av reservatet är det
numera kaninerna som
står för betet och den
störning som blottar
sanden. I andra delar betar
nötkreatur och får.
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av de mer besvärliga flygsandfälten överläts av bönderna till kronan mot att de för all framtid
slapp stängselsskyldigheten. För Hökafältet, som överläts till kronan 1856, har kronojägaren
Mellström (1914) ingående beskrivit hur beskogningen gick till. Skogsodlingarna inleddes där
omkring 1860 och fram till 1905 hade stora delar av fältet planterats i två omgångar. Ännu på
1890-talet var plantorna så små att man hade fri sikt över hela fältet, men sedan tätnade
skogarna snabbt.
Idag finns bara några få procent av flygsandfältens öppna sandmarkerna kvar invid
Laholmsbukten, resten är skogbevuxna eller bebyggda. Trots denna utveckling tillhör södra
Halland fortfarande de trakter i landet som har mest öppna sandmarker.
För att förstå dagens prekära situation för sandmarkernas arter måste man också ta hänsyn till
de ännu mer drastiska förändringar som har skett i flygsandfältens närmaste omland. Öster om
dem fanns tiotusentals hektar med sandiga ljunghedar och blöta slåtterängar med en stor
rikedom på nektar- och pollenproducerande växter som krypvide, ljung, backtimjan, bockrot,
käringtand, gökärt, fibblor och ängsskära. Åkrarna var små och de utgjorde för 200 år sedan
mindre än tio procent av arealen. Under 1800-talet odlades ängarna och hedarna upp och
helåkersbygden växte fram. På Laholmsslätten återstår idag mindre än en promille av de
blomsterrika fodermarkerna. Här finns numera i stället ett av landets mest högproduktiva
jordbruksområden.
Landskapsomvandlingarna har varit så drastiska att det är närmast omöjligt att föreställa sig
den rikedom på värmekrävande gaddsteklar och andra sandmarks-arter som måste ha funnits i
de halländska kusttrakterna för 150-200 år sedan. Samtidigt var kusttrakterna extremt
trädfattiga då och förmodligen var förhållandena än mer gynnsamma om vi går ytterligare
något sekel tillbaka i tiden. Då fanns mer träd och buskar som gav lä och ett gynnsamt
lokalklimat åt det öppna landskapet. Under alla förhållanden så krävs omfattande
skötselåtgärder i sanddynsreservaten för att bryta tillbakagången och fragmenteringen av
öppna, blomsterrika sandmarker. Kanske är det också möjligt att genom undersökningar av
makrofossil få inblickar i insektslivet när förhållandena var som mest gynnsamma för några
sekler sedan?

Gaddsteklar och andra insekter i kustdyner
Varför inventera gaddsteklar?
Bland de insektsgrupper som är representerade i halländska kustdyner och som har behandlats
på den aktuella svenska rödlistan (Gärdenfors 2000) är följande grupper av särskilt intresse,
siffran inom parentes är en ungefärlig uppskattning av antalet rödlistade arter som kan finnas i
halländska kustdyner; gaddsteklar (ca 20 arter), skalbaggar (drygt 30 arter), vissa grupper av
flugor (ca 10 arter) och fjärilar (drygt 20 arter).
Spindlarna är en annan grupp där flera kustdynarter har uppmärksammats på rödlistan (ca 10
arter som ovan). Av de här nämnda grupperna är fjärilarna relativt väl kända i Sverige tack
vare ett nätverk av aktiva lepidopterologer, varför en inventering av någon av de andra
grupperna kan förmodas resultera i mer ny information.
Vid valet av lämpliga insektsgrupper för en inventering av kustdynerna bör man även ägna en
tanke åt vilken roll dynerna spelar i de olika arternas livscykel. Många insekter har utvecklat
specialiseringar som gör att de är helt eller delvis beroende av dynerna som livsmiljö, medan
en relativt stor del av faunan utgörs av generalister eller migranter som kanske bara av en
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slump har hamnat i dynerna vid ett givet tillfälle. Huvuddelen av gaddsteklarna (särskilt de
solitära) är stationära och allt insamlat material av dessa arter avspeglar därför direkt
förhållandena på insamlingsplatsen. Bland exempelvis blomflugor och fjärilar kan däremot
under vissa perioder, särskilt på högsommaren, ett insamlat prov innehålla en hög andel
migrerande individer med svag eller ingen ekologisk bindning till dynmiljöerna.
Man bör för framtiden även komma ihåg att det finns andra insektsgrupper som kan vara av
stort intresse att studera i dynområdena men som på grund av dålig kunskap ännu inte har
kunnat bli föremål för en bedömning om eventuell rödlistning, det gäller t.ex. parasitsteklarna.
För dessa och andra dåligt kända grupper skulle man dock i första hand behöva skaffa bättre
kunskaper om arternas biologi, vilket inte kan tillgodoses genom fällfångst. Förhoppningsvis
kommer det påbörjade arbetet med den svenska nationalnyckeln att leda till att fler
insektsgrupper kan behandlas vid framtida inventeringar. Säkert finns många intressanta
specialiserade arter i kustdynerna som förtjänar att lyftas fram i naturvårdssammanhang kvar
att upptäcka bland de idag mindre väl kända insektsgrupperna.

Allmänt om gaddsteklar
Steklarna kan inte definieras som grupp på ett enkelt sätt som gör det möjligt att i alla
situationer skilja dem från andra insekter. Som en av de stora holometabola* insektsgrupperna
har en så stor formrikedom utbildats att det inte varit möjligt att ange praktiskt användbara
karaktärer som omfattar alla arter. De flesta större och vingade steklar känns dock igen genom
förekomsten av två par hinnartade vingar, en egenskap som också har använts för att namge
ordningen steklar – Hymenoptera. Steklarna är globalt sett en enormt framgångsrik
insektsgrupp och det verkliga artantalet är fortfarande oklart, en av de mer försiktiga
uppskattningarna har landat på 250 000 arter.
Gaddsteklarna anses vara den senast utvecklade större grenen på steklarnas stamträd. De
tidigaste stekelfossil man känner till är växtsteklar från mellersta Trias (drygt 200 M år BC),
vars nutida närmaste släktingar fortfarande till viss del är associerade med ”primitiva” ickeblommande växter, liknande dem som dominerade växtlivet under denna period. Midjesteklar
(Apocrita) började uppträda under Jura och inom midjesteklarna utvecklades gaddsteklarna
(Aculeata). De flesta idag existerande gaddstekelfamiljer uppkom under Krita (runt 100 M år
BC), medan bina som den senast utvecklade gaddstekelgruppen inte visade sig förrän i baltisk
bärnsten, från Tertiär (35-40 M år BC).
Det som skiljer gaddsteklarna från andra midjesteklar, t.ex. den stora gruppen parasitsteklar,
är ombildningen av parasitsteklarnas äggläggningsrör till en gadd. Gadden används primärt
för att injicera koncentrerade gifter i bytesdjur som därmed blir oskadliggjorda och möjliga att
transportera till en skyddad plats där stekellarven kan få en säkrare uppväxt. Stekelns ägg,
som hos parasitsteklarna måste passera genom äggläggningsröret, läggs av gaddstekelhonan i
stället genom bakkroppsspetsen vid gaddens bas, vilket gör det möjligt att lägga större och
näringsrikare ägg, även detta en möjlighet att ge nästa generation en bra start i livet.
Gaddsteklarna är genomgående högt specialiserade insekter med ett ofta komplext
beteendemönster och samspel med sin omgivning. Bland gaddsteklarna återfinns också de
flesta av de samhällsbildande insekterna, hos vilka gadden sekundärt även har fått funktionen
att försvara samhället mot angrepp från större djur. Utvecklingen av förmågan att bilda stora
*

Holometabola insekter har fullständig förvandling då ett stadium med nedbrytning och genomgripande
ombildning av kroppsvävnaderna föregår bildandet av den vuxna insekten (imagon).
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samhällen har underlättats av det för alla steklar gemensamma haplo-diploida
könsbestämningssystemet, som innebär att obefruktade ägg utvecklas till hannar, medan
befruktade ägg utvecklas till honor. Detta system, som för övrigt även förekommer i mindre
omfattning hos en del andra djur än steklar, har gett stekelhonan möjlighet att manipulera
avkomman på ett sätt som gynnar hennes intressen. Ett enklare fall kan vara en ensamlevande
hona som tagit ett stort bytesdjur och ”väljer” att lägga ett befruktat ägg på detta därför att stor
kroppsstorlek kommer att vara fördelaktigt för hennes dotter, medan en son inte skulle ha
samma fördel av detta. Mer komplicerade situationer förekommer framför allt bland de
sociala arterna, där förmågan att välja avkommans kön kan utnyttjas för att optimera olika
faser av samhällets utveckling.
Här följer kort beskrivning av de gaddstekelfamiljer som behandlas i denna inventering.
Storsystematiken har ännu inte satt sig riktigt för gaddsteklarnas del, varför man kan stöta på
ganska varierande indelning i överfamiljer och familjer även i modern litteratur om gruppen.
Vi följer här den uppställning som redovisas i Gärdenfors et al (2003). Uppgifterna om
svenska bin har uppdaterats enligt Nilsson (2003).
Dvärggaddsteklar – Bethylidae (14 arter i Sverige). Små svarta steklar som angriper larver av
små skalbaggar eller fjärilar vilka används som larvföda. Något bo anläggs inte, men honan
av en del arter stannar kvar hos bytet och vaktar sin avkomma under uppväxten.
Guldsteklar – Chrysididae (45 arter i Sverige). Små till medelstora steklar, omisskännliga
genom sin vackert metallglänsande kroppsfärg. Guldsteklarna är parasitoider* eller
kleptoparasiter**. Såväl marklevande som vedlevande gaddsteklar är utsatta för angrepp av
guldsteklar. Arterna i släktet Cleptes angriper till skillnad från andra guldsteklar inte
gaddsteklar utan växtsteklar.
Vägsteklar – Pompilidae (61 arter i Sverige). Små till stora gaddsteklar av tämligen homogent
utseende, vilket gör att även de stora arterna kan vara svåra eller omöjliga att bestämma i fält.
Alla vägsteklar angriper spindlar som utgör föda till nästa stekelgeneration. En del arter är
specialiserade på enstaka spindelarter, i vissa fall finns morfologiska anpassningar hos stekeln
t.ex. spolformig kroppsform för att kunna tränga in i spindelbon. I allmänhet angrips spindlar
som är lika stora som stekelhonan själv. Inom familjen finns två släkten (Evagetes och
Ceropales) som har utvecklat ett kleptoparasitiskt levnadssätt, riktat mot andra vägsteklar. De
flesta vägsteklar bygger sina bon i marken.

Dvärggaddstekel (Bethylus
sp.). Bilder ur Goulet & Huber
(1993).
*

Parasitoid innebär att stekelns larv lever som parasit (ektoparasit) på en annan insekt som kommer att dö till
följd av angreppet.
**
Kleptoparasit innebär att larven livnär sig på ett matförråd som en annan insekt samlat åt sin avkomma.
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Getingar – Vespidae (45 arter i Sverige). Som familjen är avgränsad här omfattar den såväl de
stora samhällsbyggande (sociala) getingarna som de medelstora till stora solitära arterna.
Bland de sociala getingarna finns även arter med parasitiskt levnadssätt, genom att honan tar
över bon av andra arter och utnyttjar värdartens arbetare för sin egen reproduktion. Larverna
av de sociala arterna föds upp på köttmassa bestående av söndertuggade insekter. De solitära
getingarna däremot har ett levnadssätt som mer liknar övriga solitära gaddstekelgrupper,
genom att bocellerna provianteras med ett matförråd av förlamade fjärils- eller
skalbaggslarver. Boet kan byggas i ved eller ihåliga växtstjälkar, men en del arter murar även
fristående bon av lera.
Rovsteklar – Sphecidae (157 arter i Sverige). Rovsteklarna är en extremt mångformig grupp
och många av släktena och även en del arter är med lite träning fullt möjliga att bestämma i
fält. Lika mångformiga som kroppsform och färg är de många olika levnadssätt som
förekommer inom denna intressanta familj. Några av de vanligast förekommande bytesdjuren
för rovsteklar är flugor, skalbaggar, spindlar, kackerlackor, stritar, skinnbaggar och bladlöss.
Kort sagt utnyttjas de flesta insektsgrupper av någon rovstekel, även vissa sländor och fjärilar
har sina specialiserade predatorer bland rovsteklarna. Bland rovsteklarna är både ett
marklevande och vedlevande levnadssätt vanligt. Familjen har ibland även gått under det
svenska namnet grävsteklar som dock i entomologisk litteratur även har använts som generellt
namn för alla marklevande gaddsteklar och därför är olämpligt att använda för en taxonomisk
grupp.
Bin – Apoidea (284 arter i Sverige). Bin livnär sig helt på vegetabilisk föda, larverna föds upp
på pollen medan de vuxna djuren gärna suger energirik nektar ur blommor. Detta levnadssätt
finns bland gaddsteklarna även hos getingfamiljen Masaridae, som är väl företrädd i
Medelhavsområdet, men inte förekommer på våra breddgrader. Utvecklingshistoriskt anser
man idag att bin har utvecklats från köttätande förfäder bland rovsteklarna. Bin är en mycket
formrik grupp som uppvisar många intressanta typer av anpassningar till sina partners bland
kärlväxterna.

Solitär geting (Eumeninae) t. v. och korttungebi (Hylaeus sp) t. h. Bilder ur Goulet & Huber (1993).
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Korttungebin – Colletidae (23 arter i Sverige). Familjen omfattar sidenbin (Colletes) och
citronbin (Hylaeus). En typisk karaktär för familjen är den i jämförelse med andra bin korta
ospecialiserade tungan, som av honan används bl.a. vid förfärdigandet av ett cellofanartat
fodral, byggt av ett körtelsekret, till yngelcellerna. Sidenbina är medelstora till stora
marklevande arter och särskilt det stora vårsidenbiet är en dominerande komponent i den
tidiga vårfaunan på sandmarker. Citronbina är små till medelstora bin med svagt utvecklad
kroppsbehåring. De anlägger sina bon i växtstänglar, t.ex. vass eller hallon, men även i
skalbaggsgångar i torr ved.
Smalbin – Halictidae (51 arter i Sverige). Denna artrika familj omfattar förutom de
nektarsamlande bandbina (Halictus) och smalbina (Lasioglossum), även de parasitiskt levande
blodbina (Sphecodes). Bandbin och smalbin är ganska oansenliga små till medelstora bin, ofta
med tvärband av hår på bakkroppens ovansida. En begynnande socialitet finns i varierande
grad bland en del smalbin och vissa arter kan lokalt förekomma i stora populationer i
gynnsamma miljöer. Man ser dem ofta sitta i korgblomstriga växter som maskros eller fibblor
och de visar även vid fångst med färgskålar en tydlig preferens för gul färg. Blodbin är
iögonfallande små till stora, hårlösa bin med enhetlig svart och röd färgteckning som till följd
av sitt parasitiska levnadssätt ständigt söker efter bohål av möjliga värdbin och därmed flitigt
exponerar sig på värdarternas boplatser. Blodbin kan därför ibland tjäna som indikatorer på
entomologiskt värdefulla torrmarksmiljöer även i de fall då man vid ett hastigt besök på en
lokal inte kan påvisa några andra gaddsteklar.
Sandbin – Andrenidae (61 arter i Sverige). Sandbin är små till stora bin som anlägger bon i
olika typer av sandmarker, där en del arter kan bygga upp stora populationer som med sina
små ”mullvadshögar” kan utgöra ett iögonfallande inslag på lämplig mark. En relativt stor del
av arterna i denna familj har utvecklat ett specialiserat beroende till en eller några få
pollenväxter, vilket gör att de ställer särskilt stora krav på sina livsmiljöer. Pollen samlas på
särskilda hårkammar på bakbenen och kan vid behov transporteras några hundra meter från
växten till boet. En sandbikoloni med befruktade arbetande honor kan vid ett hastigt besök
därför tyckas vara helt övergiven och utan aktivitet, då honorna ägnar den mesta tiden åt
pollensamlande. Ibland kan det också handla om att vissa pollenväxter sluter sina blomkorgar
tidigt under dagen, varvid även bihonorna passar på att vila sig nere i sina bogångar.
Buksamlarbin – Megachilidae (52 arter i Sverige). Buksamlarbina är en mångformig familj
som även innehåller ett stort inslag av släkten med kleptoparasitiskt levnadssätt vilket i
allmänhet sker på bekostnad av närbesläktade bin. En generell karaktär är den långa tungan
och många av arterna är påfallande stora och robusta bin. Många av arterna bor i ved men det
förekommer en stor mångfald av olika levnadssätt inom familjen, en del arter murar egna bon,
t.ex. på undersidan av stenar, medan andra använder tomma snäckskal som boplats.
Bladskärarbin tapetserar sina celler med stora bitar av blad som de biter av från rosor och
andra växter, vilket många trädgårdsodlare säkert har lagt märke till någon gång.
Långtungebin – Anthophoridae (46 arter i Sverige). Det största släktet är de kontrastrikt
tecknade medelstora getingbina (Nomada), varav de flesta är boparasiter på sandbin medan ett
mindre antal arter parasiterar på andra bin. Färgteckningen hos getingbina är ofta gul mot
svart grundfärg, men kan även ha röda eller vita inslag. Filtbina (Epeolus) är ett betydligt
artfattigare släkte som också är kontrastrikt tecknade, genom en karakteristiskt fläckig och
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Sandbi (Andrena sp.) t. v. och buksamlarbi (Megachile sp.) t. h. Bilder ur Goulet & Huber (1993).

kort filtartad behåring. De är också boparasiter, dock inte på sandbin utan på sidenbin.
Filtbina anses vara dåligt utredda på artnivå i Sverige (Nilsson 2003) och en utredning
kommer förhoppningsvis att kunna ske inom det svenska artprojektet.
Samhällsbin – Apidae (41 arter i Sverige). Familjen omfattar förutom honungsbiet Apis
mellifera de välkända samhällsbyggande humlorna (Bombus) och deras plågoandar
snylthumlorna (Psithyrus). Framför allt de samhällsbyggande humlorna omfattar grupper av
närstående arter som kan vara svåra att artbestämma, inte minst om man bara har tillgång till
fällinsamlat material. Humlorna har ägnats mindre uppmärksamhet i denna studie och
ambitionen har begränsats till att i första hand eftersöka vissa särskilt intressanta arter.

Gaddsteklarnas livsmiljöer
De solitära (”ensamlevande”, dvs en ensam hona sörjer för nästa generation) gaddsteklarna
kan grovt delas in i två ekologiska huvudgrupper, de marklevande och de vedlevande, där
valet av substrat för boets placering är den skiljande faktorn. Gemensamt för båda grupperna
är att de kräver ett gynnsamt lokalklimat för att kunna genomföra sina livscykler. Detta
innebär att regioner där sommarperioden inte är ”solsäker” tenderar att ha en artfattigare
fauna. Landskapets struktur är också utomordentligt viktig för att en rik fauna ska kunna
utvecklas och bibehållas. Småskaliga landskap innehåller fler mikromiljöer med gynnsamt
lokalklimat och ger bättre spridningsmöjligheter för den lägre faunan.
Idealiska gaddstekelmiljöer återfinns i småskaliga jordbruksområden, ofta i anslutning till
kulturmiljöer och särskilt om landskapet har en mosaikartad struktur med rik tillgång på
blommande växter och en markanvändning som resulterar i återkommande störningar, t.ex. i
form av trädesåkrar, tramp- eller körskador och husbehovstäkter. Bosubstrat i form av
halmtak eller solbelysta timmerlador för vedlevande arter bidrar även till att gynna etablering
av en rik gaddstekelfauna i kulturlandskapet.
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Goda livsmöjligheter för marklevande gaddsteklar i skogsmark återfinns där små luckor och
gläntor i skogen ger upphov till ett gynnsamt lokalklimat utan alltför kraftig vindpåverkan och
där sandiga jordar exponeras för solen. Det måste även finnas en god tillgång till bärris och
örter som utgör livsmiljöer för steklarnas bytesdjur eller kan utnyttjas som nektar- och
pollenkällor av steklarna. Om dessa förhållanden förekommer spritt inom ett större område
med sandig mark så finns betydligt bättre förutsättningar för att bibehålla populationer av
krävande arter än om sådana förhållanden förekommer lokalt och enbart som smärre fläckar i
skogsmark. Det skogligt sett dåliga skogstillståndet på 1800-talet, tillsammans med den då
utbredda betesgången i skogarna torde ha medfört en veritabel guldålder för gaddsteklarna. I
dagens skogar som består antingen av fullslutna bestånd eller också av stora öppna (och
snabbt återplanterade) föryngringsytor saknas denna biotopresurs. Undantagsvis kan liknande
förhållanden uppkomma lokalt på krönet av grusåsar där grundvattenytan ligger särskilt djupt
eller där älgbete lokalt kan ha stor påverkan på beståndsstrukturen. Man får dock leta länge
och ofta förgäves för att hitta sådana biotoper i dagens skogar. I stället har marklevande
steklar ibland kunnat hålla sig kvar i åsskogarna i grustäkternas kantzoner, förutsatt att
exponering och övriga förhållanden varit gynnsamma. Framtidsutsikterna är dock dystra för
denna värmekrävande insektsfauna, eftersom andelen fortfarande öppna grustäkter successivt
minskar och försvinner i landskapet idag.

Kustdynerna som livsmiljö för gaddsteklar
De egenskaper som är av intresse för gaddstekelfaunan är dels strukturella, dels kvalitativa.
Landskapsstrukturen spelar en stor roll för insekternas möjligheter att sprida sig och utnyttja
resurser i ett föränderligt landskap. Förekomsten av naturliga störningar vid kusten skapar en
dynamik i landskapet som till stor del är positiv, dock ytterst beroende av samverkan med
markanvändningsfaktorer.
Gaddsteklarna är som tidigare påpekats ofta beroende av att ha tillgång till flera olika typer av
resurser, som var för sig kan vara avgörande för reproduktionsframgång. I kustlandskapet kan
dessa olika behov tillgodoses tack vare den gradient av naturförhållande som finns från
stranden in mot inlandet. Ett vanligt mönster är att boanläggning sker i eller i anslutning till
dynerna, medan födosök och proviantering sker i dynhed eller skog i nära anslutning till
dynerna. Generellt skapar samverkan mellan strandområdet och dynerna och en innanför
liggande hävdad (med bränning och/ eller bete) dynhed mycket gynnsamma förutsättningar
för en rik gaddstekelfauna. Även skogen innanför dynheden har, om den innehåller
solexponerade luckor, en viktig roll i detta samspel genom att erbjuda skyddade alternativa
boplatser och genom att producera en individrik och varierad bytesfauna för de rovlevande
dynarterna.
En annan särskilt viktig faktor för gaddsteklarnas del är det lokala klimatet. Under extremt
”dåliga” somrar kan lokala stekelpopulationer dö ut helt enkelt därför att honorna inte får
tillräckligt med tid att arbeta för nästa generation. Under sådana år kan de få extra soltimmar
som brukar komma kustområdet till del vara av avgörande betydelse för den regionala faunan.
Å andra sidan är det kyligare och blåsigare försommarvädret vid kusten en negativ faktor,
som försenar och förkortar säsongen för många värmekrävande arter.
Vilken betydelse har då kustdynerna för gaddstekelfaunan? Frågan bör besvaras med
utgångspunkt i de enskilda arternas beroende av kustdynerna som livsmiljö. Day (1991)
konstaterar kort och gott att differentieringen mellan kustens och inlandets fauna är svag (i
Europa). I huvudsak är vi beredda att hålla med om detta, de flesta av dynspecialisterna tycks
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kunna utnyttja både inlandsdyner och kustdyner. Det finns dock enstaka intressanta undantag
från denna huvudregel (se nedan).
Även när det gäller att avgränsa en strikt dynlevande fauna från en allmän sandmarksfauna
finns en betydande osäkerhet. Ringdahl (1921) liksom Krogerus (1932) tillämpade i sina
banbrytande arbeten om kustdynernas insektsfauna försiktiga definitioner av dynarter som
omfattande förutom arter som ”uteslutande” förekommer i dynerna även sådana med
”huvudsaklig” eller ”typisk” förekomst i dynerna, men som alltså även förekommer i andra
sandmiljöer. Idag finns betydligt större datamängder att tillgå, men det hindrar inte att det
fortfarande kan vara svårt att avgöra hur beroende enskilda arter är av de olika typerna av
sandmark.
Det kan även i detta sammanhang vara värt besväret att fundera lite mer på kustdynernas
möjliga roll för specialiserade insektsarter i ett evolutionärt perspektiv. Kustområdet är en
livsmiljö som ständigt undergår förändring i olika skalor, med aktiva geologiska processer i
den ena änden och en ständigt pågående omsättning av artsammansättningen i den andra.
Detta är faktorer som ställer insekterna inför ständigt förändrade selektionstryck. Sådana
förhållanden gynnar å ena sidan säkert många eurytopa arter, dvs generalister med stor
förmåga att anpassa sig till skiftande förhållanden. Men det borde även leda till att nya
ekologiska ”nischer” uppkommer (både i tid och rum) och att möjligheter att utveckla en
specifik anpassning till att utnyttja dessa nischer även uppkommer inom lokala populationer.
För de flesta sandberoende marklevande steklarna utgör kustområdet en viktig del av den
totala habitatresursen. Detta förhållande ökar i relevans om man anlägger ett något längre
tidsperspektiv. Om man tänker sig att tillgången på lämpliga boplatser i inlandet under
perioder kan komma att minska under tröskelnivåer, t.ex. på grund av klimatvariationer eller
som en följd av markanvändningsförändringar, kan sandmarkerna längs kusten (som är något
mindre kulturberoende) komma att fungera som ett överlevnadsområde för en del av faunan.
Goda spridningsmöjligheter längs kusten är troligen också en faktor av stor betydelse för
många arter och kan kanske förklara att ett antal arter som inte är dynspecialister ändå är helt
eller delvis begränsade till kustområdet.
De arter som har sin utbredningstyngdpunkt i kustdynekosystemet kan delas i två grupper. För
det första en grupp som enbart förekommer i kustdynerna. Ett exempel på detta är
kustdynvägstekeln Arachnospila consobrina som i Nordeuropa inte förekommer i någon
annan miljö än i kustdyner. En andra grupp omfattar de arter som även förekommer i inlandet,
men för vilka utbredningsmönster och populationsstorlekar antyder att kustområdet utgör det
primära och för arten nödvändiga habitatet. Man kan lättast tänka sig detta som ett ”sourcesink-system” där förekomsterna utanför kustdynområdet inte kan anses vara långsiktigt
livskraftiga på egen hand utan är beroende av en återkommande kontakt med
kustpopulationerna. En art som på goda grunder kan föras till den senare gruppen är
vindvägstekeln Anoplius aeruginosus som förekommer (eller har förekommit) förutom vid
havsstränder även på enstaka lokaler vid Vätterns stränder. Det är svårt att föreställa sig att
något utbyte sker mellan kusten och denna isolerade inlandspopulation i dag, särskilt som
arten även har gått tillbaka kraftigt i kustområdet. För en stor grupp arter som har mer eller
mindre isolerade men väl spridda förekomster i inlandet är det betydligt svårare att uttala sig
om hur livskraftiga inlandspopulationerna är.
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För sandmarkslevande steklar utgör kustområdet numera en betydande del av den totala livsmiljön.
Många gaddsteklar har dålig förmåga till långspridning och det är angeläget att dynområdena utmed
kusten inte fragmenteras. Bilden visar Haverdals naturreservat. Foto: Jan Augustsson, Bergslagsbild
AB.

Gaddsteklarnas spridningsförmåga
För att inte gå vilse i sådana teoretiska resonemang som förs i föregående stycke så bör den
allmänna känslan för vad som är rimligt när det gäller steklarnas spridningsförmåga om
möjligt förankras i observationer av verkliga förhållanden. Entomologen Volker Haeseler
(1972) genomförde under 5 år en standardiserad insamling av insekter på fyrskepp belägna på
olika avstånd från det tyska fastlandet ute på Östersjön och Nordsjön. En av slutsatserna var
att såväl sociala som solitära gaddsteklar flög upp till 3 mil ut i havet, men att antalet arter och
individer av de solitära arterna var avsevärt lägre än av de sociala. Solitära långsträckare
förekom endast i form av enstaka exemplar av familjerna rovsteklar, sidenbin, smalbin och
buksamlarbin. Eftersom flygaktiviteten var koncentrerad till slutet av steklarnas
aktivitetsperioder kan man nog ändå dra slutsatsen att beteendet utgör ett ändamålsenligt
inslag i livscykeln hos de arter som påträffades på fyrskeppen. Ingen vägstekel påträffades i
den tyska fyrskeppsstudien, vilket förefaller vara ett rimligt resultat med tanke på hur
markbundna dessa djur tycks vara.
Ett annat sätt att närma sig frågan om gaddsteklarnas spridningsförmåga är att studera
artsammansättningen av väl dokumenterade gaddstekelgrupper på isolerade öar. Haeseler
(1987) har visat att ön Hellum, en av de Östfrisiska öarna i Nordsjön, som bildades för 100 år
sedan fortfarande hyser en artfattig gaddstekel-fauna där många dynarter saknas, trots att
lämpliga substrat finns. Kortaste sträckan till lämpliga lokaler för dessa arter är 7 km, vilket
tydligen är ett svåröverstigligt hinder för många arter. Han har också pekat på att flera arter
solitära bin och skalbaggar minskat drastiskt under senare år utmed västra Medelhavets kuster
som en följd av en ökande fragmentering av dynområdena (Haeseler 1987).
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Gotland borde vara en tillräckligt stor och variationsrik ö för att över tiden få samma fauna
som övriga östersjölandskap, om inga spridningshinder föreligger. Om man t.ex. tittar på
vilka vägsteklar som har påträffats på Gotland så kan man konstatera att flera arter av släktet
Priocnemis tycks saknas på ön, trots att arternas utbredning för övrigt antyder att de borde
kunna trivas där. För den övriga vägstekelfaunan föreligger inga stora och iögonfallande
skillnader mellan Gotland och det svenska fastlandet, ytterligare ett par marklevande arter
saknas dock på Gotland. När det gäller Priocnemis-arterna så kan kanske ändå en förklaring
vara att dessa djur generellt föredrar skogsgläntor eller andra miljöer som är bevuxna med
träd eller buskar framför öppna miljöer. Detta skulle kanske även kunna göra dem mindre
benägna än andra vägsteklar att utsätta sig för ett migrationsförsök över stora öppna områden.
Trots allt tvingas man nog konstatera att vi inte vet så mycket som vi skulle önska om
vägsteklarnas spridningspotential. Kanske koloniserades Gotland i själva verket genom passiv
vindspridning av nedgrävda kokonger som exponerades för omfattande sanddrift i samband
med de speciella mark- och klimatförhållanden som förekom under perioden närmast efter
Weichsel-isens bortdragande från Östersjöområdet?

Zoo-geografi
Hallands gaddstekelfauna utgör en regional del av den nordeuropeiska faunan och är
sammansatt av arter som uppvisar olika utbredningstyper och även med olika
invandringshistoria. Det regionala klimatet är säkert den enskilt viktigaste faktorn för de olika
arternas aktuella utbredningområden, tillsammans med tillgång till gynnsamma förhållanden
(lokalklimat, substrat, tillgång på lämpliga bytesdjur m.m.) på landskaps- och biotopnivå.
Sveriges gaddsteklar uppvisar som grupp ett utbredningsmönster med dominerande
kontinental tyngdpunkt, vilket gäller båda de ekologiska huvudgrupperna, de marklevande
och de vedlevande. Artantalet för marklevande grupper är såvitt känt som högst i asiatiska
stäppområden, medan den vedlevande gruppen är väl företrädd genom det eurasiska
skogsbältet. Intressant nog har en tydligt disjunkt utbredning påvisats hos ett antal vedlevande
rovsteklar, med förekomster dels i Europa och dels i Ostasien. Lomholdt (1974) anför som
tänkbar förklaring till detta att mellanliggande delar av Centralasien i stor utsträckning saknar
de lövskogsmiljöer som denna ekologiska grupp behöver.
De båda ovan nämnda grupperna kompletteras (och överlappas delvis) av en tredje
huvudgrupp som utgörs av en utlöpare av den artrika marklevande gaddstekelfaunan i
medelhavsregionen, varav en mindre grupp arter även uthärdar klimatet på våra breddgrader.
Denna grupp är särskilt rikligt företrädd bland bin och spindelsteklar och har en utpräglat
sydlig utbredning i Norden.
De ovan nämnda ekologiska grupperna överensstämmer inte med gaddsteklarnas
utvecklingshistoriska (taxonomiska) huvudgrupper, men sammanfattningsvis och i grova drag
kan man ändå säga att särskilt vägsteklarna uppvisar den östliga utbredningstypen medan bin
och bl.a. spindelsteklar tillhör en distinkt sydlig typ. Rovsteklarna som är en mer heterogen
grupp uppvisar drag som överensstämmer med båda dessa typer.
Med ledning av tidigare faunistisk kunskap kan man således förutspå att grupper med
utpräglat kontinental tendens (vägsteklar) är jämförelsevis mindre väl företrädda i Halland,
medan det är bland bina som man kan förvänta sig flest tillskott till den halländska
gaddstekelfaunan och över huvud taget en jämförelsevis kvalitativt intressantare fauna.
Antagandet styrks av att flera arter av solitära bin har sina enda kända nutida svenska lokaler i
Skåne, ett landskap som varit föremål för större insamlingsansträngningar än Halland under
senare decennier.

17

En zoo-geografiskt intressant utbredningslucka uppvisar myrlejonsländorna, som är väl
företrädda i Östersjöområdet med tre arter, varav 2 dock på den svenska rödlistan. Även i
Norge förekommer två av arterna. I Halland har däremot ännu ingen av de tre arterna påvisats,
inte ens den i Sveriges kustområden för övrigt väl spridda och vanliga Myrmeleon
formicarius. Eftersom myrlejonen (de i sanden nedgrävda larverna med sina välkända
fångsttrattar) är lätta att påvisa där de förekommer så kan man förmoda att denna djurgrupp
verkligen saknas i Halland. Som tänkbar förklaring kan man föreställa sig att det atlantiska
inflytandet, med genomsnittlig högre nederbörd, kan vara en starkt negativ faktor just på
grund av myrlejonens underjordiska levnadssätt. Kanske är det de fleråriga larvernas
övervintring som myrlejonsländorna inte klarar att genomföra i det nederbördsrika och varma
halländska vinterklimatet?

Utforskandet av Hallands gaddstekelfauna
Var finns informationen?
Vår samlade kunskap om Sveriges insektsfauna kommer från insamlingar och rapporter av
många slag. Under ”upptäcktsrese-epoken”* skedde ofta entomologiska insamlingar som ett
resultat av resestipendier där avlägsna landsändar utforskades i Linnés anda av någon ung
stipendiat. Ett citat ur Carl H. Bohemans rapport till Vetenskapsakademin 1863 kan tjäna som
exempel:
”Endast genom besök av mindre kända trakter, kunna vi hoppas att småningom utreda vår
insekt-fauna och det var af denna anledning jag sökte och erhöll reseunderstöd af Kongl.
Vetenskaps-Akademin för att under sommaren 1862 anställa insamlingar och iakttagelser i
norra Skåne och södra Halland, hvilka delar af vårt land hittills i Entomologiskt hänseende
blifvit allt för ofullständigt undersökta. (…) Innan jag ingår i en närmare redogörelse för de
ställen jag besökt och resultaterna af mina forskningar, torde jag böra nämna att den
förflutna sommaren, med undantag af Maj och sednare hälften av augusti, varit, hvad
väderleken beträffar, särdeles ofördelaktig för insamlingars verkställande. Nästan beständig
kyla, mulen himmel med omvexlande starka regnskurar och storm, försvårade i hög grad alla
exkursioner samt orsakade att insekterna sökte skydda sig för den oblida väderleken och
således voro svåra att påträffa.”
Här får vi också stifta bekantskap med ett återkommande tema i svenska entomologiska
skildringar: det usla vädret som alltid hemsöker våra exkursionsföretag. Att Boheman (och
många av hans efterföljare) trots de vidriga omständigheterna lyckades hemföra många
exklusiva arter, varav även en del nya för landet, kan man naturligtvis bara förundra sig över.
En av de viktigaste källorna till entomologisk kunskap genom tiderna är utan tvekan de
lokalfaunistiska insamlingar som gjorts av amatörer eller professionella entomologer i
anslutning till hemorten eller i senare tid vid sommarstugan. Sådana undersökningar av ett
begränsat område har ofta pågått under en serie av år eller t.o.m. under flera decennier och
kan därför förväntas ge en bättre bild av den lokala faunan än vad en insamling under en enda
säsong i allmänhet kan ge. Eftersom insektspopulationer tenderar att fluktuera kraftigt från år
till år så kan det ibland vara svårt att påvisa förekomster av specialiserade och sparsamt
förekommande arter under en ettårig inventering. Lokalfaunistiska undersökningar som pågår
*

”Upptäcktsrese-epoken” varade grovt sett fram till 1920, men det går fortfarande att få resebidrag för
välmotiverade undersökningar genom de entomologiska föreningarna i Stockholm och Uppsala.
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under en serie av år kan enbart av detta skäl ofta ge en mer komplett bild av faunan än en
koncentrerad inventeringsinsats under ett enda år.

Faunistisk litteratur från Halland med inriktning på kustdynernas
gaddsteklar
Det står inte mycket att uppbringa under denna rubrik, men ett fåtal artiklar har gått att hitta.
Genom litteraturlistan i Nilsson (2003) kan den särskilt intresserade möjligen vaska fram
ytterligare några titlar, främst med inriktning på bin.
De tidigast kända fynduppgifterna av vägsteklar i Halland är från 1700-talets senare hälft då
Pehr Osbeck noterade ett antal vägsteklar och andra gaddsteklar, totalt ett fyrtiotal arter, i
södra Halland (Osbeck 1996). Inget insamlat material från Osbeck har återfunnits, varför det
inte har varit möjligt att kontrollera uppgifterna. Osbecks lista innehåller sex numera
rödlistade arter men ingen av dessa är någon utpräglad dynart. Mosshumlan Bombus
muscorum, buksamlarbiet Megachile lagopoda och kanske även den vedlevande solitära
getingen Symmorphus murarius är arter som eventuellt kan förekomma i kustnära
dynområden. För de två sistnämnda arterna finns överhuvudtaget inte några andra
fynduppgifter från Halland.
Aurivillius, C. 1907. Några iakttagelser öfver insekter från trakten af Varberg. -Ent. Tidskr.
28: 125-128.
Författaren till dåtidens svenska gaddstekelfauna tillbringade sommaren 1907 i Varberg ”för
hälsans vårdande”. Med hänsyn till det (även denna sommar!) ständiga regnandet får man
hoppas att hans hälsa inte försämrades alltför mycket under de entomologiska äventyren.
Vistelsen resulterade hur som helst i en rad intressanta nyfynd och biologiska iakttagelser,
bl.a. om bina Megachile leachella och Osmia maritima och den solitära getingen Pterochilus
phaleratus.
Nordenström, H. 1910. Några fynd af steklar under exkursioner i Syd-Halland och
Östergötland 1908. – Ent. Tidskr. 31: 23-25.
Den framstående parasitstekelkännaren Nordenström publicerade en serie faunistiska
rapporter i början av förra seklet. Vid enstaka tillfällen uppmärksammades även gaddsteklar i
Nordenströms artiklar. Insamlingarna gjordes huvudsakligen i den del av Halland som ingår i
nuvarande Skåne län.
Ringdahl, O. 1921. Bidrag till kännedom om de skånska stranddynernas insektsfauna. - Ent.
Tidskr. 42: 21-92.
Vid sidan av de skånska lokalerna finns även en uppgift från Lagaoset, där flugspecialisten
Ringdahl tog ett ”kringflygande” ex. av buksamlarbiet Megachile leachella.

Bevarat material i samlingar
Halländska gaddsteklar finns bevarade i offentliga samlingar i jämförelsevis liten omfattning
jämfört med landskap som Skåne, Öland eller Uppland. Sammanställningen här under
omfattar endast vägsteklar eftersom det är en grupp som Johan Abenius har arbetat med.
Listan kan tyckas lång men den förbleknar snabbt vid en jämförelse med ovan nämnda
landskap. Följande samlare har bidragit med till nutiden bevarat och känt vägstekelmaterial
från Halland (lokalangivelserna är ”grova”, kustdynlokaler anges med fetstil):
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Före 1900
Fallén? (osäker tolkning) – Halland 1823
Westring - Särö
1900-1950
Aurivillius – Halland (Varberg 1907)
Nordenström – Ö. Karup (Skåne län), Hasslöv 1902-19
Wieslander – Halmstad 1915-1950
Nordström – Mellbystrand 1918
Roman – Breared 1918
Ringdahl – Hallandsås 1922
Forsslund – Breared 1929
Gaunitz (D.) – Voxtorp 1930
Rosén – Mellbystrand 1934
Kemner – Mellbystrand 1934-44
Selander – Skummeslöv, Ö. Karup 1937-38
Tjeder (B.) – Skummeslöv 1939
Lohmander – Rolfstorp 1940
Hanström – Steninge 1941
Ander – Steninge 1942
Holmquist (C.) – Fjärås 1947-51
1950-2000
Ardö – Trönninge 1950-53
Ardö & Persson (P.I.) – Eldsberga 1952
Frey – Trönninge 1953
Andreasson – Halmstad 1954
Erlandsson – Frösakull 1955-65, Haverdal, Steninge 1956
Levin – Morup 1956
Andersson (H.) – Enslöv 1951-83
Holmquist (H.) – Lindome (V Götalands län) 1977
Thomsons insamlingar i Båstad
Av intresse i detta sammanhang är även de insamlingar som gjordes av den store
Lundaentomologen C.G. Thomson i Båstad nära Hallandsgränsen på 1800-talet. Flera av de
solitära bin han samlade i kustdynerna har idag gått tillbaka kraftigt och återfinns på den
nationella rödlistan.
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Inventeringens genomförande
Metoder
Val av insamlingsmetoder
Att genomföra en inventering av gaddsteklar i Hallands kustdynlandskap enbart med manuell
insamling av insekter vore oerhört resurskrävande och det är i praktiken knappast möjligt att
erhålla ett representativt material på detta sätt. Frågan hur man bäst genomför en inventering
av denna insektsgrupp med beprövade fälltekniker har inte heller något givet svar och därför
är en test av förmodat lämplig metodik för denna typ av undersökningar i sig en intressant del
av inventeringen.

Färgskålar
En teknik som utvecklades för att kunna göra kvantitativa insamlingar av skadeinsekter på
nyttogrödor, men som senare har kommit att användas med gott resultat även för kvalitativa
insektsinventeringar är s.k. ”gulskålar”. De består av färgglada plastskålar som attraherar en
del flygande insekter som har god syn och ett beteendemönster som gör att de reagerar på
denna typ av visuell stimuli. Skålarna placeras på marken och fylls delvis med en vätska där
insekterna passivt samlas upp. För att bryta ytspänningen så att insekter som hamnar på
vätskeytan sjunker till botten och drunknar krävs att ett par droppar diskmedel tillsätts.
Insamlingsvätskan kan vara vatten men om fällorna ska stå ute under längre tid än 2-3 dagar
måste en konserverande vätska användas, antingen mättad koksaltlösning (räcker cirka 4-5
dagar) eller 50% glykol (insektsmaterialet kan i gynnsamma fall bevaras upp till 2 månader,
men detta kräver även att fällorna skyddas mot regn). Även formalin har prövats och har god
konserveringsförmåga även vid låga koncentrationer, men enligt Haeseler (1972) är detta
ämne känsligt för stark solstrålning och hög värme som dels leder till att formalinet bryts ned
och dels till uttorkning av fällorna som innebär att fällorna måste besökas oftare för förnyad
påfyllning.

Johan med de båda fångstredskapen - vitskål och
håv. Vitskålarna innehåller vatten med lite
diskmedel för att minska ytspänningen och de har
fått stå ute i områdena under 2-3 dagar per
månad under tiden maj-augusti.
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Färgpreferenser hos gaddsteklar
Vattenskålar med vit eller gul färg är mycket effektiva för insamling av framför allt
marklevande gaddsteklar, i synnerhet vägsteklar som på grund av sitt rastlösa rörelsemönster
och utpräglade markbundenhet är svåra att samla manuellt eller med andra typer av fällor. För
vägsteklarnas del överträffar enligt egna erfarenheter alltid fångsten i färgskålar en
motsvarande manuell insamlingsinsats med fjärilshåv, såväl kvantitativt som kvalitativt (se
även Wahis 1992). Även för andra gaddstekelgrupper som t.ex. rovsteklar och solitära
getingar är dessa fällor effektiva och någon tydlig skillnad mellan vit eller gul färg verkar inte
finnas för dessa grupper. Fångsteffektiviteten varierar dock med reflexionsvärdet, dvs starkt
lysande vit eller gul färg har generellt starkare anlockningskraft. Insamling av bin kräver
däremot att flera olika färger används för enskilda arter, eftersom många bin är specialiserade
på att besöka blommor av en viss färg och därför tenderar att inte attraheras till andra färger.
Ortiz-Sánches & Aguirre-Segura (1993) genomförde ett större test under ett helt år i södra
Spanien för att dokumentera hur effektivt vita, gula, blå, röda och gröna skålar samlade bin.
Testet visade att gula, vita och blå skålar var mest effektiva men att ingen färg ensam kunde
användas för att ge en någorlunda uttömmande bild av vildbifaunan. Även Haeseler (1972)
kom fram till liknande slutsatser i en omfattande studie i flera olika biotoper vid tyska
östersjökusten. Genom hans mycket omfattande studie (20 000 insekter samlades in, varav de
flesta i färgskålar) framkom att såväl vita, gula som blå skålar fungerade bra för vägsteklar,
medan vita och gula gav bäst resultat för rovsteklar. I Haeselers studie gav blå skålar det bästa
resultatet för bin, dock utan att kullkasta slutsatserna av den spanska försöksuppställningen,
dvs att flera färger måste användas för att kunna omfatta vildbifaunan på ett nöjaktigt sätt. Ett
annat intressant resultat från Haeselers studie var att väderförhållanden visade sig kunna
påverka utfallet för enskilda arter av vildbin, inte bara genom väderberoende aktivitet hos
insekterna utan även genom att färgpreferensen försköts från vit (vid molnigt väder) till blå
(under en period med klar himmel). Detta visar även hur komplexa de skenbart enkla
reaktionsmönster som resulterar i färgpreferensen hos enskilda arter kan vara och att man bör
vara försiktig vid tolkning av resultatens allmängiltighet.
Söderman (1999) testade vit, gul och blå färg i en förberedande metodstudie för det finska
miljöövervakningsprogrammet och kom fram till att gul färg samlade överlägset bäst. På
grund av uppställningens utformning (fritt hängande feromonfällor med dold ingång som
placerades 1-2 meter upp från marken) är detta resultat dock representativt enbart för de
sociala grupperna (humlor och samhällsbyggande getingar) som man fokuserade
övervakningsinsatsen mot i detta program. Fångsten av de artrika solitära grupperna blev med
den valda uppställningen alldeles för liten för att man ska kunna dra några slutsatser om
färgpreferenser.
Slutsatsen av de här refererade undersökningarna för vårt val av inventeringsmetodik blir att
genomgående vita skålar är den enklaste lösningen som är lätt att standardisera och som också
kan förväntas ge ett representativt resultat för de flesta gaddstekelgrupperna. För att ge
tillräcklig information om gruppen bin behöver färgskålarna dock kompletteras med manuell
insamling där så långt möjligt även information om blombesök, pollensamling och beteende
tas tillvara. I synnerhet är den dåligt dokumenterade vårflygande aspekten av bin intressant att
studera på detta sätt.
Resultatet för övriga insektsgrupper av färgfällor är mycket varierande. Olika typer av flugor
går också gärna ner i fällorna och även en del representanter för grupper som fjärilar och
flygande skalbaggar. Även en hel del marklevande skalbaggar kan hamna i fällorna om de

22

grävs ned en bit i sanden och placeras på sluttande underlag. Under vissa förhållanden kan
också skörden av spindlar bli ganska rik. Inom dessa och övriga insektsgrupper bör därför i
första hand rödlistade arter eftersökas vid grovsortering av insamlat fällmaterial.

Val av insamlingsperioder
Vid fångst med passivt fångande fällor får man det största utbytet om fällorna samlar
oavbrutet under hela aktivitetsperioden, som för gaddsteklarnas del kan sträcka sig från slutet
av mars till början av oktober. Flera tungt vägande skäl talar dock mot en sådan massiv
insamlingsinsats. Det viktigaste är att det är olämpligt att använda en fälluppställning som
innebär att man exponerar konserverande kemikalier i en miljö där ett aktivt friluftsliv utövas
under sommaren och där även barn och husdjur kan råka komma i kontakt med fällorna. Även
om den nya propylenglykolen i stort sett kan anses vara giftfri måste den ses som ett
olämpligt inslag i sådana miljöer. Ett annat viktigt skäl är den stora mängd insektsmaterial
som kan förväntas uppkomma vid kontinuerlig insamling och som därmed kan medföra en
kraftig fördyring av projektet. Erfarenhetsmässigt uppträder de flesta intressanta arterna under
de olika gaddstekelgruppernas ”högsäsong” vilket innebär för- och högsommar för de flesta
grupperna, utom bina som även har ett kraftigt populationsmaxima under våren. Fenologiska
data från Haeselers studie kan i stora drag förmodas vara representativa även för Hallands
kustområde, se nedan.
Vägsteklar
Guldsteklar
Rovsteklar
Bin
Totalt

april
50
0
0
1680
1730

maj
30
20
50
200
300

juni
410
130
350
180
1070

juli
150
40
120
220
530

augusti september
100
20
20
10
250
140
310
70
680
240

Tabell 1. Högsta veckovärde per månad av fångade gaddsteklar med färgskålar på hygge, efter
Haeseler (1972).

För inventeringen av Hallands kustdyner valde vi att sätta ut vitskålar under fyra perioder,
vardera på 2-3 dagar, med gynnsam väderlek jämnt utspritt under högaktivitetsperioden majaugusti 2002. Kompletterande manuell insamling genomfördes i samband med hantering av
skålarna och vid några andra tillfällen under säsongen när vädret var lämpligt. En
kompletterande manuell insamlingsinsats gjordes även under april-maj 2003 för att få med så
mycket som möjligt av den intressanta våraspekten av bin.
Några få arter som i huvudsak uppträder just på stranden (bland badgästerna) eftersöktes
genom håvning, denna insats var dock alldeles för liten för att vi ska kunna uttala oss om
frånvaro av enskilda arter i denna exklusiva kontingent. En särskild insats riktades även mot
gruppen myrlejonsländor genom att hålla utkik efter spår av larver vid besöken i de
undersökta områdena.

Beskrivning av undersökta lokaler
Undersökningslokaler valdes dels med tanke på att få kunskapsunderlag för att ta ställning till
dynreservatens framtida skötsel dels för att försöka få en så bra bild av de halländska
kustdynernas gaddstekelfauna som möjligt. Men det bedömdes även vara värdefullt att om
möjligt kunna göra jämförelser av resultatet längs en nord-sydlig gradient och de varierande
förhållanden bl.a. med avseende på kornstorlek och dynutformning som förekommer längs
denna gradient. Fyra av lokalerna ligger invid Laholmsbukten där de största flygsandfälten
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och dynreservaten i länet finns. De båda andra lokalerna ligger i större, men något mer
isolerade, dynreservat längre norrut.
Samtliga lokaler är välbesökta under sommarens badsäsong och de mest frekventerade
dynområdena har undvikits vid utplaceringen av skålar. På några lokaler har också ett större
antal skålar saboterats av besökare och i synnerhet när det gäller Hagön har detta problem
varit så stort att undersökningens resultat blivit starkt lidande. Även kaniner och andra vilda
djur har tömt enstaka skålar, men effekten av detta är sannolikt liten när det gäller
undersökningens resultat i stort.
Vegetationszoneringen från havet och inåt land på sanddyner och flygsandfält följer vissa
gemensamma grunddrag och här beskrivs den zonering som ofta kan ses i större kustnära
sandområden, men det finns en variation mellan områdena och ibland saknas även vissa
vegetationszoner.
Närmast stranden i väster finns de främre (eller vita) dynerna som är bevuxna med dyngräsen
sandrör och strandråg. Här är sanden rörlig och dyngräsen kräver en viss sandpålagring för att
trivas. Inslaget av andra växter är sparsamt och mossor och lavar saknas normalt i
bottenskiktet.
Inåt land vidtar de bakre (eller grå) dynerna där sanden är mindre rörlig och sanden börjar bli
övervuxen av mossor och lavar. Här tunnas dyngräsen ut och arter som krypvide, rödsvingel,
sandstarr, borsttåtel, flockfibbla, monke och ängsviol blir vanliga. Artrikast är floran om det
sker ett markslitage som gör att det ständigt nybildas sandblottor där vegetationen efterhand
kan sluta sig igen. Blir markslitaget alltför lågt får träd och buskar fäste och dynerna växer
igen alltmer.
Öster om dynerna vidtar i regel en flack dynhed, mer eller mindre igenvuxen, med krypvide,
ljung, klockljung och kråkris som i lägre delar övergår i blöta kärr med starr, kråkklöver,
topplösa, kärrsilja m.m.
Därefter tar skogen vid åt öster, ofta först i form av en remsa med lövsumpskog, men därefter
härskar tall- och bergtallskog på flygsandfältens inre delar. På några ställen finns skogsluckor
med blottad sand, framförallt utmed stigarna och i några sådana solexponerade luckor har
fällor placerats ut.
Fällorna har placerats ut för att ge en samlad bild av gaddstekelfaunan i de olika
vegetationszonerna och materialet från fällorna har grupperats i dynfront, bakre dyn, dynhed
och skogsdyn. I undersökningsområdena har fällor placerats ut i de vegetationszoner som
bedömts ha de bästa förutsättningarna för gaddsteklar på just den lokalen, vilket innebär att
flera zoner har undersökts i vissa områden medan endast en zon har undersökts i andra.
Antalet fällor har varierat beroende på lokalens mångformighet och storlek eftersom
målsättningen främst varit att få en så god bild som möjligt av förekomsten av gaddsteklar
med tanke på områdenas skötselbehov och inte att i detalj kunna jämföra lokalerna eller få
uppföljningsbara resultat.
I bilaga 4 redovisas en lista över kända rödlistade arter och regionalt intressanta arter i de
berörda dynreservaten.
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6
5

Undersökningsområdenas läge i
Halland:

4
3
2

1 Skummeslöv
2 Hökafältet
3 Tönnersa
4 Hagön
5 Haverdal
6 Vesslunda

1

Skummeslöv
Området är en del av Skummeslövs flygsandfält som år 1819 uppmättes till 291 hektar. Inom
flygsandfältet finns Skummeslövs sanddynsreservat på 111 hektar, fördelat på två skiften,
och mellan de båda skiftena ligger även naturreservatet Svarvareskogen, 25 hektar stort. I
Svarvareskogen och norra skiftet av Skummeslövsreservatet saknas idag öppna solexponerade
sandmarker, här dominerar tallskogen samt i fuktigare partier björk.
Även södra delen av Skummeslövsreservatet är skogbevuxet med äldre tallskog och en del
lövskog i öster samt bergtallskog i väster. Skogbevuxna dyner finns lite varstans men arealen
solexponerad sandmark och öppen sand är mycket liten, mindre än en hektar, och
koncentrerad till stråk utmed stigarna längst i väster i bergtallskogen. Dynområdet mellan
bergtallskogen och havet, utanför reservatet, är fortfarande öppet med en del blottad sand,
men igenväxning med bergtall, tall, lövbuskage och vresros pågår. Arealen sandmark som
ännu är öppen väster om reservatet är 3-4 hektar.
Fångst med vitskålar har skett i två delområden, norr och söder om reningsverket, belägna
utmed västra gränsen av Skummeslövsreservatets södra skifte. Båda delområdena utgörs av
solexponerade skogsdyner som hålls öppna tack vare slitaget från strövande människor och
kaninernas grävande och som omges av tall- och bergtallskogar som ger lä och ett gynnsamt
lokalklimat. Blottad sand dominerar i båda delområdena och fältskiktet är svagt utbildat med
arter som sandstarr och borsttåtel samt lite krypvide, ljung, monke, ängsviol m.m. Strax väster
om området finns ett öppet dynområde med ett rikare inslag av växter som producerar pollen
och nektar som krypvide, flockfibbla, monke, flera arter ärtväxter, backtimjan och utmed väl
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Inom Skummeslövs sanddynsreservat, södra delen (streckad
linje), har vitskålar placerats i två
delområden (heldragen linje) på
totalt 0,7 hektar. Dynmiljöerna är i
båda fallen skogsdyner. Områdena
ligger delvis utanför reservatet i
väster. Mittpunktskoordinaten är
X=1321067 och Y=6261776.
Vid varje fällomgång har 3 fällor
utplacerats i respektive delområde.
Det har inte förekommit några
tömda skålar.

upptrampade stigar även en hel del hedblomster. I öster dominerar tät tall-och bergtallskog.
Någon aktiv hävd sker inte idag vare sig inom reservatet eller i dynremsan närmast havet och
igenväxning av de öppna sandmarkerna pågår.
Sanden invid södra delen av Laholmsbukten är mer finkornig och innehåller mer kalk än vad
den gör längre norrut inom övriga undersökningslokaler. Skummeslövs sanddynsreservat och
Svarvareskogen har inte föreslagits för Natura 2000 av länsstyrelsen och som reservaten ser ut
idag är det endast naturtypen trädklädda sanddyner som skulle kunna vara möjlig att anmäla.
Däremot förekommer flera av de öppna dyn-naturtyperna väster om Skummeslövsreservatets
södra del. Här finns också en rik svampflora med flera rödlistade eller sällsynta arter som
främst är knutna till öppna sandmarker med inslag av kalk. I äldre tallskog i östra delen av
reservatet växer bland annat knärot och ögonpyrola.

Hökafältet
Hökafältet omfattar idag 360 hektar och år 1819 fanns ytterligare ungefär 150 hektar flygsand
söder härom, som idag till största delen är bebyggd. Öppna sandmarker förekommer i området
nästan bara invid stranden och utgör ungefär 35 hektar. Övriga delar är skogbevuxna och ett
par hundra hektar utgörs av täta, lågvuxna bergtallskogar som med fördel kan restaureras till
öppna sandmarker.
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Hökafältet ingår i Laholmsbuktens
sanddynsreservat (streckad linje)
och ligger vid Mellbystrand, söder
om Lagans mynning. Vitskålar har
placerats ut inom ett 3,7 hektar stort
område, markerat med heldragen
linje. Mittpunktskoordinaten är
X=1324238 och Y=6272127.
Dynmiljöer som undersökts är
dynfront, bakre dyn och hed. Under
inventeringen har vid varje
fällomgång 10 skålar placerats ut i
området. Vissa problem med tömda
skålar har förekommit i dynfront och
bakre dyn.

I undersökningsområdet avlöses sandstranden i öster av sanddyner bevuxna med sandrör och
enstaka vresrosbuskage. I dynernas bakre del minskar sandröret något i utbredning och arter
som rödsvingel, flockfibbla, och monke tillkommer. Österut övergår dynerna i en flack hed
med små sandkullar och blöta, tidvis vattenfyllda svackor. Här finns en rikare flora av
blommande växter som ljung, klockljung, käringtand och krypvide. Därefter vidtar en smal
zon med lövsumpskog innan tall- och bergtallskogarna tar över. Söder om
undersökningsområdet är de bakre dynerna bevuxna med en tät snårig bergtallskog som sedan
övergår i en bredare zon med lövsumpskog.
Invid Lagan finns betade strandängar och fukthedar och betesområdet utvidgades under 2003
västerut med vissa dynpartier i anslutning till undersökningsområdets norra del. Röjningar av
löv, tall och bergtall har gjorts under senare år på bakre dynerna och heden i dessa delar av
reservatet och det bör gynna gaddstekelfaunan i området.
Laholmsbuktens sanddynsreservat har föreslagits för Natura 2000 och ett flertal av
naturtyperna i öppna sanddyner finns i undersökningsområdet liksom fältpiplärkan som
omfattas av fågelskyddsdirektivet.
Ett tjugotal rödlistade arter är kända från Hökafältet och det handlar i första hand om arter
som är knutna till betesmarkerna invid Lagan och angränsande öppna dyn- och hedområde
samt om arter knutna till lövsumpskogarna bakom dynerna och i anslutning till källflöden i
Lagans strandbrink längre österut.

27

Tönnersa
Tönnersa ingår i Laholmsbuktens sanddynsreservat och utgör den västra delen av ett större
flygsandfält som 1819 uppmättes till 630 hektar. Reservatet är 215 hektar stort och de öppna
sandmarkerna som endast finns kvar utmed stranden i väster utgör idag ungefär 53 hektar.
Resterande delar är bevuxna med lövsumpskog bakom dynerna samt öster därom äldre
tallskog, bergtallskog och björksumpskog.
Dynområdet i Tönnersa är länets mäktigaste och här finns en hel del blottad sand. I väster
dominerar sandrör, medan det i de bakre dynerna finns en del borsttåtelhedar och rishedar
med ljung och kråkbär samt bitvis ett rikligt inslag av örter som monke, flockfibbla och
ängsviol. I dynerna finns även fuktiga dynsvackor med krypvide. Däremot saknas den flacka
dynheden/fuktheden bakom dynerna och öppna solexponerade sandstråk inne i skogen. I
dynområdet häckar bland annat backsvala, fältpiplärka och rapphöna. Dessutom sågs vid flera
ställen spår efter en vildsvinssugga med kultingar, men märkligt nog verkar de inte ha hjälpt
till med att skapa blottad sand genom att böka i dynområdet.
Laholmsbuktens sanddynsreservat har föreslagits för Natura 2000 och ett flertal av
naturtyperna i öppna sanddyner finns i undersökningsområdet liksom fältpiplärkan som
omfattas av fågelskyddsdirektivet.

Tönnersa ingår i Laholmsbuktens
sanddynsreservat (streckad linje)
och ligger mellan Lagans och
Genevadsåns mynningar. Vitskålar
har placerats ut inom ett 9,1 hektar
stort område i norra delen av
dynerna (heldragen linje).
Mittpunktskoordinaten är
X=1324079 och Y=6275839.
Dynmiljöer som skålar placerats ut i
är dynfront och bakre dyn. Under
inventeringen har vid
fällomgångarna i genomsnitt 13
skålar placerats ut i området.
Enstaka tömda skålar har
förekommit.
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Hagön
Hagön har en helt annan karaktär än de andra dynreservaten eftersom hela heden bakom
dynerna är öppen och stora delar betas med får eller nötkreatur. Området var tidigare starkt
igenvuxet och obetat men under de senaste tio åren har beteshävden återupptagits och stora
delar av heden har även bränts i ett par omgångar. Den norra delen av heden som ingår i
undersökningsområdet brändes för några år sedan, men betas inte av några tamboskap.
Däremot svarar en talrik kaninstam för ett rejält betestryck, men de klarar inte att hålla nere
lövuppslaget som kommer tätt i vissa delar. Det finns även en hel del blottad sand på heden
efter kaninernas verksamhet.
Hagön har en mycket rik kärlväxtflora med många rödlistade och hävdgynnade arter. Den
stora campingplatsen och stugområdena i närområdet samt närheten till Halmstad innebär att
Hagön tillhör länets mest välbesökta naturreservat. Hagön har ännu inte anmälts till Natura
2000, men här finns ett flertal välutbildade dynhabitat och häckande fältpiplärka som
motiverar en plats i nätverket.

Naturreservatet Hagön (streckad
linje) ligger norr om Fylleåns
mynning. Färgfällor har placerats ut
inom ett 10,3 hektar stort område i
norra delen av reservatet
(heldragen linje).
Mittpunktskoordinaten är
X=1321756 och Y=6282042.
Dynmiljöer som skålar placerats ut i
är dynfront, bakre dyn och hed.
Under inventeringen har vid
fällomgångarna 8 skålar placerats
ut i området. Det har varit stora
problem med tömda fällor, vilket
påverkat inventeringsresultatet
starkt negativt..

Haverdal
Haverdalsreservatet utgörs av ett 667 hektar stort flygsandfält med öppna sandmarker utmed
stranden i väster och utmed den större stig som löper genom reservatets centrala del i östvästlig riktning. Innanför dynerna finns söder om Skintan en öppen ljunghed/fukthed. I de
bakre dynerna och på heden finns en hel del blommande växter som monke, flockfibbla,
käringtand, ljung, klockljung och ängsviol. Huvuddelen av området i övrigt utgörs av tall- och
bergtallplanteringar samt i fuktigare delar lövsumpskogar.
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En del röjningar har gjorts under senare år för att bibehålla och utöka de öppna sandmarkerna
söder om Skintan och under 2002 genomfördes också större avverkningar i delar av
tallskogen. Mindre bestånd av contortatall och bergtall avverkades då också för att skapa
solexponerade gläntor i skogen, något som bör gynna gaddsteklarna. Dessvärre lades en
jättelik virkeshög upp för flisning på den öppna skogsstigen mitt under sommaren och även
om fällorna kunde omplaceras i nya lägen så har detta förmodligen påverkat resultatet av
undersökningen negativt i den delen. Virkeshögen är nu borta, sanden ligger åter blottad och
förhoppningsvis har effekterna på insektslivet bara varit av tillfällig natur.
Haverdal har föreslagits för Natura 2000 och ett flertal av naturtyperna i öppna sanddyner
finns i undersökningsområdet liksom fältpiplärkan som omfattas av fågelskyddsdirektivet.

Naturreservatet Haverdal (streckad
linje) genomskärs i centrala delen
av ån Skintan. Vitskålar har
placerats ut inom två delområden
(heldragen linje) på totalt 7,7 hektar
söder om Skintans mynning.
Mittpunktskoordinaten är
X=1308947 och Y=6290516.
Det norra delområdet utgörs av
öppna sandmarker utmed en flitigt
använd stig som omges av tall- och
bergtallskog. Dynmiljön har
redovisats som skogsdyn. Det
södra delområdet utgörs av dyner
och hedar öster härom och fällor
har placerats i bakre dyn och hed.
Under inventeringen har i snitt 14
skålar placerats ut per fällomgång. I
bakre dyner har flera skålar tömts
av reservatsbesökare, men i övriga
delar har de lämnats i fred.

Vesslunda
Vesslundareservatet är 37 hektar stort och utgör västra delen av ett flygsandfält som 1819
uppmättes till 164 hektar. Arealen öppen sandmark i reservatet är numera mindre än 10 hektar
och i övriga delar dominerar tallskog. Invid Suseån finns även alsumpskog. Eftersom
dynområdet är litet och välbesökt, och dessutom de skålar som placerades där vid första
fällomgången i maj var tömda, koncentrerades fällfångsten till den öppna, röjda
ljungheden/fuktheden bakom dynerna och till den långa sanddynen som löper genom skogen i
öst-västlig riktning. Vegetationen på heden är grov med högvuxen ljung, klockljung och
krypvide samt ett rikligt lövuppslag, men i fuktiga och tidvis vattenfyllda svackor finns en
mer lågvuxen vegetation med bl. a. brunag samt blottad torv.
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På skogsdynen dominerar öppen sand och vegetationen är mycket gles. Trampet från
områdets besökare underhåller och ”hävdar” denna fina sandmiljö med ett mycket gynnsamt
lokalklimat.

Naturreservatet Vesslunda
(streckad linje) ligger söder om
Suseåns mynning. Vitskålar har
placerats ut inom två delområden
(heldragen linje) på totalt ett 3
hektar i centrala delen av
reservatet. Mittpunktskoordinaten är
X=1303390 och Y=6305890.
Det västra delområdet utgörs av
sanddyner i väster och en röjd hed
bakom dessa. I maj placerades
fällor ut både i dynerna och på
heden, men fällorna i de välbesökta
dynerna var tömda, varför endast
heden undersöktes. Det östra
delområdet är en märklig skogsdyn
som löper som en lång och
solexponerad glänta genom
tallskogen, och som till större delen
ligger utanför reservatet.
Under inventeringen har 9 skålar
placerats ut per fällomgång. Inga
skålar har tömts på heden eller
skogsdynen.
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Resultat och diskussion
Sammanfattande översikt
Totalt insamlades och artbestämdes 1 418 insekter fördelade på 236 arter i de sex undersökta
sanddynsreservaten, se artlistor i balaga 1-3. Tio rödlistade arter påträffades (5 gaddsteklar
och 5 skalbaggar) och tretton arter har tidigare inte uppgivits för Halland (landskapsfynd).
Gaddsteklarna, som varit undersökningens huvudgrupp, representerades av 103 arter och
redovisningen och utvärderingen av resultaten kommer i första hand att utgå från denna
grupp.
Tabell 2. Antal insamlade insamlade och artbestämda insekter.
Antal exemplar
183
298
321
30
24
402
14
74
71
3
1418

Bin
Vägsteklar
Rovsteklar
Guldsteklar
Övriga gaddsteklar
Skalbaggar
Skinnbaggar
Blomflugor
Övriga flugor
Parasitsteklar
Summa

Antal arter
38
26
27
5
7
82
11
24
15
1
236

Resultaten är inte direkt jämförbara mellan lokalerna eftersom antalet fällor och tiden för
manuell insamling har varierat. Dessutom har insamling endast skett under några dagar varje
månad och inom ett begränsat område av respektive dynreservat varför det insamlade
materialet främst ska ses som ett fylligt stickprov ur de halländska dynreservatens
gaddstekelfauna.
Vid en jämförelse mellan lokalerna (tabell 3) framstår Tönnersa och Haverdal som artrikast
när det gäller gaddsteklar och de har även flest unika arter (arter som inte hittats på någon
annan lokal), men även Hökafältet och Vesslunda har en rik gaddstekelfauna. En förklaring
till Skummeslövs lägre artantal är förmodligen att det bara handlar om en dynmiljö
Tabell 3. Antal arter gaddsteklar och övriga insekter i de undersökta områdena. Siffran inom
parentes anger antalet insamlade exemplar.
Bin
Vägsteklar
Rovsteklar
Övriga
gaddsteklar
Summa
Övriga insekter
Summa

Vesslunda
12 (41)
15 (83)
9 (61)
7 (13)

Haverdal
18 (34)
14 (49)
14 (58)
3 (4)

Hagön
7 (18)
1 (1)
1 (3)
1 (2)

Tönnersa
14 (59)
11 (47)
17 (50)
5 (16)

Hökafältet
11 (29)
13 (66)
15 (86)
4 (14)

Skummeslöv
4 (12)
15 (52)
11 (63)
3 (4)

43 (205)

49 (145)

10 (24)

47 (172)

43 (195)

33 (131)

34 (61)
78 (266)

28 (54)
77 (199)

21 (41)
31 (65)

50 (207)
96 (380)

46 (180)
90 (375)

27 (36)
60 (167)
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(skogsdyner) som dessutom är fattig på blommande växter som lockar dit näringssökande
arter som har sina boplatser på andra ställen. Dessutom fångades några av inventeringens
mest intressanta arter i Skummeslöv. För Hagöns del ger resultaten inte någon rättvis bild
eftersom en hög andel av fällorna spolierades av badgäster och kaniner, men även de ostörda
fällorna var anmärkningsvärt tomma på Hagön.
Generellt sett är det förvånansvärt låg andel gemensamma arter för lokalerna, i synnerhet för
bina där mer än hälften av arterna (55 procent) bara har noterats i ett undersökningsområde, se
tabell 4. Motsvarande siffra för vägsteklarna är 31 procent och för rovsteklarna 44 procent.
Den troligaste orsaken till denna skillnad är att färgfällorna ger ett bättre utbyte för vägsteklar
medan de är mindre effektiva när det gäller bin och att en större manuell insamling i så fall
krävs för att få en lika god upplösning för bina. Bilden blir densamma om man tittar på
andelen arter som påträffats i tre områden eller fler, vilket gäller hela 46 procent av
vägsteklarna, 38 procent av rovsteklarna och endast 21 procent av bina. Eventuellt kan
resultatet också antyda att vägstekelfaunan är mer enhetlig i sandområdena, men det behövs
mer ingående undersökningar för att klargöra detta.
Tabell 4. Antal unika arter för de undersökta områdena. Med unika menas här arter som bara
har påträffats i ett av de sex undersökta områdena.
Vesslunda
Haverdal
Hagön
Tönnersa
Hökafältet
Skummeslöv
Summa

Bin
4
9
2
4
1
2
21

Vägsteklar
3
1
0
2
1
1
8

Rovsteklar
0
3
0
5
2
2
12

Summa
7
13
2
11
4
5

En viktig utgångspunkt för undersökningen har varit att belysa artinnehållet i olika typer av
dynmiljöer och därmed också kunna ge generella synpunkter på hur sanddynsreservaten bör
skötas för att gynna gaddstekelfaunan. Det är tydligt att artantalet är betydligt lägre på själva
stranden och i dynfronten längst i väster än i de mer skyddade dynmiljöerna längre inåt land.
Visserligen har inte några färgfällor placerats på stranden och endast ett mindre antal fällor i
dynfronten på grund av det intensiva badlivet, men även de manuella insamlingar som gjorts
har gett ett lägre utbyte i dessa miljöer. Det är endast två arter som bara har noterats i dessa
båda miljöer – vägstekeln Anoplius concinnus och rovstekeln Pemphredon lethifer. Ingen av
dessa båda arter är någon dynspecialist men vägstekeln har en utpräglad förkärlek för olika
typer av strandområden. Det mest anmärkningsvärda fyndet var det sällsynta biet Megachile
leachella som den 16 juli sökte nektar i marviolerna på stranden vid Haverdal.
De bakre dynerna, heden bakom dynerna och skogsdynerna längre inåt land är däremot artrika
och med ett flertal rödlistade eller sällsynta arter. Det är också dessa miljöer som har minskat
mest i utbredning under det senaste seklet utmed hallandskusten genom igenplantering,
igenväxning och utebliven markstörning/hävd.
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Tabell 5. Antal arter gaddsteklar i olika dynmiljöer. Siffran inom parentes anger antalet
insamlade exemplar.
Bin
Vägsteklar
Rovsteklar
Övriga gaddsteklar
Summa

Strand
1 (1)
3 (9)
2 (3)

Dynfront
2 (2)
7 (12)
8 (29)
3 (6)
20 (49)

6 (13)

Bakre dyn
13 (35)
10 (40)
19 (71)

Hed
20 (62)
14 (72)
9 (88)

Skogsdyn
11 (41)
22 (146)
15 (108)

5 (18)
47 (164)

4 (14)
47 (236)

8 (13)
56 (308)

Rödlistade och andra intressanta arter
I det följande redovisas rödlistade och andra arter som är särskilt intressanta ur faunistisk
synpunkt eller när det gäller att diskutera framtida skötsel av dynreservaten. Fullständiga data
återfinns i bilaga 1-3.
Förekomsten av rödlistade och andra intressanta arter i olika dynmiljöer ger samma bild som
sammanställningen för alla arter i tabell 5, nämligen att det är de mer skyddade bakre
dynerna, heden och skogsdynerna som har flest arter. Ingen rödlistad art påträffades på
stranden eller i dynfronten.
Tabell 6. Rödlistade och andra intressanta arter i de undersökta områdena. Rödlistade arter
anges med fet stil.
Vesslunda Haverdal

Hagön

Tönnersa Hökafältet Skummeslöv

Bin
1ho

Andrena batava
Halictus confusus
Lasioglossum tarsatum
Megachile leachella
Osmia maritima

1ho 1ha
1ho
2ha
1ho 1ha

1ha

Vägsteklar
Arachnospila abnormis
Arachnospila wesmaeli
Evagetes alamannicus
Evagetes dubius

1ho 1ha

1ho
1ha

1ho
1ha

1ha

2ho 1ha

1ho 2ha
1ho

1ho 3ha

3ha

6ho 1ha

Rovsteklar
1ha

Miscophus concolor
Miscophus spurius

Getingar
Stenodynerus dentisquama

1ha

Skalbaggar
Apalus bimaculatus
Ernibius longicornis
Harpalus neglectus
Meligethes ovatus
Phalacrus dieckmanni

1 ex

2 ex
1 ex
2 ex

1 ex
1 ex

Skinnbaggar
Monosynamma maritima
Rhyparochromus phoenicus

1 ex

1 ex
1 ex
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Tabell 7. Rödlistade och andra intressanta i olika dynmiljöer. Rödlistade arter anges med fet
stil. För några av arterna i tabell 6 saknas uppgift om vilken dynmiljö de har påträffats i.
Strand

Dynfront

Bakre dyn

Hed

Skogsdyn

Bin
1ho

Andrena batava
Halictus confusus

1ho 1ha

Lasioglossum tarsatum
Megachile leachella

1ho
1ha

1ha

Osmia maritima

1ho 1ha

Vägsteklar
1ho

Arachnospila abnormis
Arachnospila wesmaeli

1ho 1ha

3ho 3ha

1ha

Evagetes alamannicus

5ho 1ha

Evagetes dubius

Rovsteklar
Miscophus concolor

2ha

1ha

1ho 2ha

4ha

1ho

Miscophus spurius

Getingar
Stenodynerus dentisquama

1ha

Skalbaggar
Apalus bimaculatus

3 ex.

Bin
Andrena batava
Ett stort sandbi som i Sverige tidigare bara är känt från tre områden i västra och sydvästra
Skåne (Nilsson 2003). Arten är snarlik den närstående A. apicata som också förekommer i
Skåne. A. batava har nyligen uppmärksammats som en egen art i Sverige och
faunavårdskommitten har därför ännu inte bedömt om den ska vara med på rödlistan eller ej.
Den tillhör de vårtidiga sandbin som samlar pollen på sälg och viden. Bona anläggs i sandig
mark. En hona håvades på sand i de inre delarna av dynlandskapet i Tönnersas norra del den
10 maj. Arten är ny för Halland.
Halictus confusus (DD)
Ett polylektiskt, svagt metallglänsande bandbi som anlägger sina bon i olika typer av
sandmark. Arten är i senare tid endast belagd från några få lokaler i Sverige och tycks ha gått
starkt tillbaka. Den är rödlistad i kategorin kunskapsbrist. Minskningen kan troligen kopplas
till försvinnandet av öppna örtrika sandmarker i södra Sveriges odlingslandskap under 1900talet. Kunskapen om artens aktuella status i Sverige behöver förbättras. Ett exemplar av
vardera könet fångades i vitskålarna på de öppna dynerna inne i skyddsplanteringarna av
bergtall vid Skummeslöv. Honan togs under fällperioden 8-11 juli och hannen 6-8 augusti.
Lasioglossum tarsatum (DD)
Ett litet helsvart smalbi med mycket få kända lokaler i Sverige. Flera gamla fynd har
rapporterats från Skåne och nyligen hittade Lars Norén vid genomgång av den gamla
Boheman-samlingen (från 1800-talet) på Riksmuseet ett hon-exemplar från Halland (utan
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lokalangivelse). En gammal uppgift från Öland har däremot visat sig vara felaktig, beroende
på förväxling med en närstående art.
Artens biologi är dåligt känd, men den anses i Tyskland ha sina starkaste förekomster i
kustdyner vid Nordsjön och Östersjön. I Sverige har den noterats i sanddyner och sandtag. En
hona av arten håvades 11 maj på den för något år sedan brända och kraftigt kaninbetade
dynheden i norra delen av Hagön. Arten är ny för Halland (men se ovan!).
Megachile leachella
Detta bladskärarbi går i äldre artiklar och faunistiska notiser under artnamnet argentata. Arten
är känd genom sentida fynd i Skåne och äldre fynd från landskapen Blekinge, Halland,
Småland och Öland. En utpräglad dynspecialist som gräver ut bon i sanden, där yngelcellerna
fodras med bladstycken som hämtas från olika växter. Som pollenkälla uppges bl.a.
käringtand, luzern och klöverarter, men även backtimjan.
I Haverdalsreservatet samlades en hanne som nektarsökte på marviol nere på stranden vid ett
förmiddagsbesök den 16 juli och ännu en hanne togs senare i samma område på den röjda
dynheden bakom dynerna i en vitskål som stod ute 5-7 augusti. Även i Tönnersa håvades den
11 juli en hanne av denna art.
Osmia maritima, havsmurarbi (VU)
Denna utpräglade kustdynart uppges anlägga sina bon i sanden ute i dynerna, i sydvända
deflationskanter, gärna i partier där mossor eller gräs har etablerat sig. Bona anläggs om
möjligt så att t.ex. döda trädrötter kan nyttjas som stöd och skydd för yngelcellerna och blad
av olika växter hämtas som bomaterial. O. maritima uppges vara ett polylektiskt bi och bland
tänkbara nektarväxter nämns käringtand, gåsört och gråfibbla.
Ett par samlades med håv på den röjda dynheden bakom dynerna i Haverdal den 31 maj 2003.
Äldre uppgifter finns från Halland och i Skåne har den levt kvar i senare tider, men inte
kunnat återfinnas där efter 1989 då den senast sågs i landet (Anders Nilsson muntl.). Haverdal
är i dagsläget den enda kända aktuella lokalen för arten i landet.

Havsmurarbiets (Osmia
maritima) biotop i Haverdal. Detta
är den enda kända aktuella
lokalen i landet för arten, som
enbart förekommer i kustnära
dynområden.
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Vägsteklar
Arachnospila abnormis
Släktet Arachnospila innehåller flera mycket snarlika arter som jagar ett brett sortiment av
marklevande spindlar. A. abnormis som är en god grävare tycks ha en tydlig preferens för
mark som utgörs av de allra finaste sandfraktionerna och uppträder med förkärlek i tallskog,
exempelvis i sydvända slänter längs skogsbilvägar i tallhedar. Arten har i norra Sverige
uppmärksammats i jordgubbsplanteringar (som där ofta anläggs i ”rätt” jordart). Enstaka lite
svårförklarade fynd finns även från helt andra typer av biotoper, möjligen går dessa att koppla
till att arten utnyttjar älvnipor och små erosionshak (som lätt uppkommer i moiga jordar) vid
vattendrag som boplatser och att djuren därför sprider sig i landskapet utefter vattendragen.
Eftersom den typ av markblottor i lätta jordarter som arten föredrar har en snabb
omsättningstakt så är arten troligen beroende av en frekvent och småskalig störningspåverkan.
Av samma skäl är det troligt att arten har missgynnas av förändringar av markanvändningen
som resulterar i större sammanhängande ytor av likartade markslag. Faunistiska data visar att
arten har gått tillbaka kraftigt i södra Sverige under åtminstone ett halvsekel. En hona
samlades i en vitskål på en sandig stig i kanten av ett litet hygge i tallskogen vid Haverdal 5-7
augusti.
Arachnospila wesmaeli, flygsandvägstekel (NT)
Denna rödlistade art tillhör samma spindelfångande grupp som föregående, men A. wesmaeli
uppvisar en stark bindning till flygsand, såväl vid kusten som i inlandet, och verkar gynnas av
att större öppna sandytor förekommer på lokalerna. Arten kunde glädjande nog påvisas i
enstaka exemplar på samtliga undersökta lokaler utom Hagön. De halländska dynreservaten
utgör säkert ett av artens kärnområden i Sverige. Igenväxning och utebliven markstörning är
sannolikt de största hoten mot arten i sanddynsreservaten medan dess existens i Mellansverige
verkar vara starkt beroende av förekomsten av sandtäkter med blottad sand.
Evagetes alamannicus
En av de större arterna inom det kleptoparasitiska släktet Evagetes. E. alamannicus är en
nordlig art som förekommer ända upp till norska ishavskusten, men visar avtagande frekvens
söderut. Värdarter är de stora sandlevande vägsteklarna Arachnospila rufa, A. sogdiana och
A. fumipennis, varav de två första förekommer i Halland och också har insamlats i flera
områden under denna inventering. Förekomsten i de bakre dynerna på Tönnersa utgör artens
sydligaste kända lokal i Sverige. I Halland är den tidigare påträffad 1940 av Hans Lohmander
vid Rolfstorp. Liksom värdarterna gynnas E. alamannicus av en mosaikartad blandning av
sandblottor och strukturrik, lågvuxen vegetation som förmår underhålla goda populationer av
de stora spindlar som utgör steklarnas bytesdjur.
Evagetes dubius
En mindre släkting till föregående art som förekommer såväl i dynområden som i andra typer
av sandiga miljöer, men som även kan påträffas på alvarmark och kalkhällmarker. Arten
verkar vara en bra indikator på miljöer med en artrik och intressant gaddstekelfauna.
Värdarten (eller arterna) är okänd. E. dubius förekom i denna inventering enbart på
skogsdynen strax öster om Vesslunda-reservatet, men verkar ha en stark population på denna
lokal eftersom flera exemplar insamlades från början av juni till en bit in i augusti. Andra
vägsteklar på Vesslunda-lokalen var bl.a. Arachnospila anceps och A. wesmaeli som är
tänkbara värdarter för E. dubius. Arten är ny för Halland.
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Rovsteklar
Miscophus concolor
En liten svart rovstekel som far omkring som ett jehu tätt över sandytorna. Honan har ett rött
fält basalt på bakkroppen vilket skiljer den från de tre andra arterna av släktet som
förekommer i Sverige. Miscophus-arterna bygger bon i sanden och larvcellerna provianteras
med små, ofta immatura spindlar som hämtas på närbelägna tallar och flygs till boplatsen.
Flera spindlar läggs i samma cell för att räcka som matförråd till en stekellarv. M. concolor
förekom på flera av inventeringslokalerna och fångades i alla dynmiljöer från dynfronten i
väster till skogsdynerna längst in mot land, dock ej på stranden. Arten är ny för Halland.
Miscophus spurius
Ett enda exemplar av denna lokalt och sparsamt förekommande Miscophus-art påträffades
under inventeringen. I de bakre dynerna vid Tönnersa släpade en hona av denna art den 15 juli
en förlamad spindel över sanden, en hona av klotspindeln Steatoda albomaculata. Eftersom
beteendet var otypiskt för en Miscophus, som i allmänhet angriper små spindlar som kan bäras
av stekeln i flykten, misstogs rovstekeln först för en liten vägstekel. Av intresse är även att
denna dynlevande spindel är känd som det exklusiva bytesdjuret för en av den svenska
vägstekelfaunans största rariteter, Agenioideus ciliatus, en medelhavsart som i
Östersjöområdet endast är känd från Gotska Sandön och Fårö. Spindelns habitatkrav
tillgodoses uppenbarligen i Tönnersa medan vägstekeln i Sverige av klimatskäl är begränsad
till de gotländska förekomsterna.

Getingar
Stenodynerus dentisquama (NT)
En sällsynt solitär geting som globalt endast är känd från Holland, norra Tyskland, Sverige
och Finland. Biologin hos denna art har inte studerats närmare men troligen anläggs bon i
insektsgångar i torr solexponerad ved, eller i ihåliga fjolårsstänglar av olika växter. Bona
provianteras troligen, liksom hos andra solitära getingar, med larver av småfjärilar.
I Sverige finns spridda fynd av arten från sandområden ända upp till Västerbotten, bl.a. i
ljusöppen hedtallskog med ljungbestånd. Ett äldre fynd finns från Halland och det är från
Skummeslöv 1934 där den uppenbarligen lever kvar. En hanne av S. dentisquama fångades
nämligen 7-10 juni i en vitskål på en sanddyn inne i skyddsplanteringarna av bergtall vid
Skummeslöv. Med ledning av de svenska fynden kan arten anses vara en exklusiv karaktärsart
för ljusöppna luckiga tallbestånd på sandunderlag. Ett hot mot arten är sannolikt att luckiga,
solexponerade tallbestånd på sandmarker växer igen och att ljusinsläppet till markytan därmed
minskar alltmer.

Skalbaggar
Apalus bimaculatus, bibagge (VU)
Bibaggen är en vårpigg oljebagge som kan visa sig redan i mars tidiga vårar. Den lever som
parasit på vårsidenbiet, Colletes cornicularius, som samlar pollen på sälg och viden och kan
förekomma i stora kolonier på sandiga marker under våren. Bibaggens larv söker sig till
vårsidenbiets larvgångar där den livnär sig på det insamlade på matförrådet av pollen och
nektar.
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Den sällsynta bibaggen tillhör de allra tidigaste vårinsekterna i dynerna och visar sig normalt redan i
mars. Bilden t. v. visar en levande bibagge från Haverdal 9 april 2004. Några dagar senare hittades 45
nydöda bibaggar inom ett mindre dynområde vid Vesslunda och fortplantningen var avklarad för detta
år.

I Sverige förekommer bibaggen främst i anslutning till sandtäkter i mellansvenska åsar och i
kustnära sandområden i Skåne och Halland. Enligt Cederberg (2003) har endast ett fynd gjorts
under senare decennier i det sistnämnda området, nämligen i södra delen av Tönnersareservatet där Håkan Ljungberg under 2000 noterade bibagge. Under mars 2003 besöktes
Tönnersa, Vesslunda, Haverdal och Hökafältet för att leta efter bibagge och 17 mars sågs en
hane av bibagge i södra delen av Tönnersa (samma lokal som Ljungberg 2000) och 24 mars
hittades en nydöd bibagge i bakre dynerna vid Haverdal, inom undersökningsområdet.
Dessutom såg Örjan Fritz och Karin Hernborg ett exemplar i dynerna i norra delen av
Tönnersa 23 mars.
I skrivande stund har ytterligare ett par bibaggefynd gjorts som antyder att den kan vara
förbisedd i halländska dyner, nämligen 9 april 2004 då 28 bibaggar hittades i Haverdal och 14
april då 45 nyligen döda bibaggar sågs på skogsdynen öster om vesslunda-reservatet. Det är
tydligt att de vuxna bibaggarna har lekt färdigt när vårsidenbiet börjar flyga på allvar.
Phalacrus dieckmanni, Dieckmanns sotsvampbagge (NT)
Denna lilla svampbagge är bara känd från den tyska Östersjökusten, från Danmark och i
Sverige tidigare från Skåne. Arten utvecklas i sotsvampar på i första hand strandråg. Ett
exemplar fångades i en vitskål i Tönnersa 5-7 augusti. Arten är ny för Halland.
Ernobius longicornis (NT)
En liten trägnagare som i Sverige har påträffats från Skåne till Dalarna. Enligt artfaktabladet
är den sällsynt och mycket lokal och förekommer främst i glesa tallbestånd i sydöstra Sverige.
Larvutvecklingen sker i skott av tallar och äggen läggs i nyligen döda skott. Bortstädning av
döda tallar och att glesa tallbestånd sluter sig och blir för mörka är troligen de främsta hoten
mot arten. Ett exemplar fångades i vitskål i Skummeslöv 7-10 juni. Arten är ny för Halland.
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Meligethes ovatus (NT)
En glansbagge som enligt artfaktabladet är en sällsynt och lokal art som lever i blommorna på
växter som blåklocka, dån och jordreva på fuktig ängsmark. Arten hotas av upphörd hävd och
igenväxning av sådana miljöer. Ett exemplar fångades i vitskål i Vesslunda 8-10 juli, troligen
i anslutning till fuktiga svackor på dynheden.
Harpalus neglectus, dynfrölöpare (NT)
En fröätande jordlöpare som lever på öppna, torra och vegetationsfattiga sandmarker vid
kusten och även i inlandet. Arten har minskat under 1900-talet och hotas framförallt av
igenväxning och minskad tillgång på öppen sand i dynreservaten. Två exemplar fångades i
vitskål 8-11 juli på Hökafältet.

Skinnbaggar
Monosynamma maritima
En för Sverige ny ängsskinnbagge som fångades i vitskål i Tönnersa och på Hökafältet. Den
lever på krypvide och det finns bara ett tidigare fynd i landet, vid Grimsholmen (söder om
Falkenberg) 1998.
Rhyparochromus phoenicus
En marklevande fröskinnbagge som är sällsynt och mycket lokal i Sverige och fångades i en
vitskål i Tönnersa.
Skinnbaggarna har artbestämts av Carl-Cedric Coulianos och här följer hans kommentarer till
dynernas skinnbaggsfauna och det insamlade materialet. Fullständig artlista finns i bilaga 3.
”De svenska kustdynerna har en rätt artrik skinnbaggsfauna. Vissa arter lever på dyngräs och
på marken under dem. Vissa lever på rötter av Carex arenaria. Artrikast är dynhedar med
många marklevande arter och en artrik fauna på örter, träd och buskar. Kunskapen om
dynlandskapens skinnbaggsfauna är tämligen god.
Föreliggande material omfattar 11 arter och ger långt ifrån någon täckande bild av de
halländska kustdynernas skinnbaggsfauna. Främst beror detta på den använda
insamlingsmetoden (vitskålar) som är föga effektiv för skinnbaggar. Den bör kompletteras
med fallfällor och slaghåvning om man vill ha en representativ bild av
skinnbaggsfaunan.
Emellertid innehåller materialet två arter typiska för dynområden. Ängsskinnbaggen
Monosynamma maritima som lever på Salix repens och som i Sverige endast är funnen i
Halland: Falkenberg, Grimsholmen 1998 (leg. Coulianos) samt i ovanstående material. Arten
är ännu ej publicerad från Sverige. Den är känd från Danmark, N.Tyskland, Holland, Belgien
och England. Vidare fröskinnbaggen Ischnodemus sabuleti som lever i bladslidorna på gräs,
framförallt strandråg och sandrör. Den uppträder oftast i mycket stort antal och även uppe
på värdväxterna. Nämnas bör också fyndet av fröskinnbaggen Rhyparochromus phoenicus.
En torrmarksart och polyfag frösugare som är sällsynt och mycket lokal. Flera av de svenska
fynden är dessutom gamla.
Materialet innehåller inga rödlistade skinnbaggsarter”.
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Nya landskapsfynd för Halland inom ramen för denna inventering
Bin
Andrena batava
Andrena vaga
Colletes floralis
Lasioglossum tarsatum (dock finns ett ej publicerat 1800-talsfynd, se ovan)
Osmia uncinata
Vägsteklar
Evagetes dubius
Rovsteklar
Diodontus minutus
Dolichurus corniculus
Harpactus lunatus
Miscophus concolor
Skalbaggar
Ernobius longicornis
Phalacrus dieckmanni
Skinnbaggar
Monosynamma maritima (Även hittad, men ej publicerad, av Coulianos vid Grimsholmen
1998, se ovan)

Värdefull sandmarksfauna men få dynspecialister
Det är anmärkningsvärt få arter som enbart lever i kustnära dynområden i det insamlade
materialet utan huvuddelen av arterna kan även förekomma i lämpliga sandmarksmiljöer både
utmed kusten och inne i landet. Av de rödlistade och särskilt intressanta arterna är
havsmurarbiet Osmia maritima och tapetserarbiet Megachile leachella helt bundna till
kustnära dynområden. Flygsandvägstekeln Arachnospila wesmaeli har sina (särskilt i ett
längre tidsperspektiv) säkraste förekomster i de kustnära dynområdena. Dynspecialister bland
de mer vanliga arterna är vägstekeln Pompilus cinereus samt flugorna Philonocus albiceps ,
Phtiria pulicaria, Thereva unica och T. cinifera. Skalbaggarnas miljökrav har inte närmare
analyserats eftersom Håkan Ljungberg (2004) utfört en mer ingående studie av dynreservatens
skalbaggsfauna.
Den generella bilden blir i stället att de kustnära dynreservaten hyser en mångfacetterad fauna
av arter beroende av sandmarker av skilda typer. Eftersom öppna, solexponerade sandmarker
med blottad sand blivit en allt större bristvara i inlandet under det senaste seklet och numera
framförallt förekommer i anslutning till vissa täkter ligger det nära till hands att dra slutsatsen
att de förhållandevis stora arealer sådana marker som finns kvar i dynreservaten har en
avgörande betydelse för den långsiktiga fortlevnaden av många sandmarksarter.
I dynreservaten finns dessutom en stor potential att genom restaureringsåtgärder kraftigt utöka
arealen öppna sandmarker av skilda slag. Genom en sådan satsning skulle de halländska
dynreservaten kunna bli en formidabel tummelplats för en i övrigt hotad och exklusiv
sandmarksfauna.
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Förutom att utöka arealen kustnära dyner med en örtrik flora och öppen sand handlar det om
att skapa solexponerade luckor och stråk i tall- och bergtallskogarna som genom det skyddade
läget får ett extremt gynnsamt lokalklimat. Lämnas dessutom en hel del solexponerad död ved
så gynnas också många vedlevande gaddsteklar, skalbaggar m.m. Skötselfrågorna behandlas
närmare i ett senare avsnitt.

Arter som saknas
Denna undersökning ger inte en komplett bild av dynreservatens gaddstekelfauna, för detta
krävs betydligt mer intensiva undersökningar. Det finns många fler rödlistade eller sällsynta
arter som kan förekomma i halländska dynreservat och här följer några exempel på möjliga
”eftersöksarter”.
Andrena argentata (VU)
Ett sandbi (polylektiskt) som bygger bon i vegetationsfri, finkornig sand och gärna uppsöker
ljungens blommor under högsommaren. Arten samlades av Ringdahl i kustdyner i Skåne på
1920-talet och äldre uppgifter finns också från Halland. Det finns få kända aktuella lokaler i
landet och alla är inlandsdyner.
Anoplius aeruginosus, vindvägstekel (VU)
Vindvägstekeln lever på sandstranden där den fångar stora vargspindlar. Den kan ha sina bon
i fuktig sand i övre delen av stranden, vilket är ovanligt för vägsteklar som normalt väljer
torra och varma platser för sina bon. Äldre uppgifter finns från Trönninge söder om Halmstad,
medan moderna fynd saknas från Halland. Arten finns idag kvar på enstaka lokaler från
Sandhammaren längs östersjökusten upp till Ångermanland.
Nomada baccata
Detta getingbi verkar vara en exklusiv parasit på det rödlistade sandbiet Andrena argentata.
Arten samlades i Båstadstrakten av C. G. Thomson på 1800-talet. Moderna fynd finns från
Öland.
Oxybelus argentatus
En rovstekel som är en karaktärsart för kustdyner, men som i Storbritannien även förekommer
på hedar i inlandet. Den livnär sig på stilettflugan Acrosathe annulata som är en vanlig fluga i
halländska kustdyner. Gamla fynd av rovstekeln finns från Halland.
Pterocheilus phaleratus, palpgeting (VU)
En solitär geting som är bunden till sandmarker utmed Sydsveriges kuster och endast har ett
fåtal kända aktuella lokaler i landet. Äldre uppgifter finns från Varberg och Skummeslöv i
Halland. Bona grävs i lös sand och det är okänt vilket bytesdjur den fångar till sin avkomma.
De vuxna getingarna hämtar gärna nektar från backtimjan, flockfibbla m.m.
Ett exempel på en mer vanlig art som inte påträffades under inventeringen är den stora och
iögonfallande rovstekeln Podalonia hirsuta. Den är noterad i alla andra provinser i södra
Sverige, men har en märklig utbredningslucka i Halland. En stor grupp som det säkert finns
betydligt fler arter av i dynområdena än vad denna undersökning visar är vårtidiga sandbin
som samlar pollen av vide och sälg. Dessutom kan de halländska kustdynerna tänkas gömma
på arter som ännu inte har noterats i Sverige, t.ex. vägstekeln Arachnospila virgilabnormis
som närmast förekommer i dyner på Jyllands västkust.
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Fenologi och levnadssätt
Insektslivet i dynerna har en årsrytm som följer bestämda mönster och arterna avlöser
varandra under sommarhalvåret. En av de tidigaste arterna som visar sig redan i mars är den
rödlistade bibaggen som hittades i Tönnersa och Haverdal, men som kan finnas i fler
halländska dynområden. Dess larv lever som boparasit på vårsidenbiet och eftersom det tar en
månad innan larven kläcks ur ägget måste den vara igång före biet.
När det gäller gaddsteklarna kan två tydliga toppar urskiljas. Varma dagar under senare delen
av april och första halvan av maj när videna blommar är det full aktivitet av sandbin och
vårsidenbin. Hanarna far omkring som vildar över sanden och visar upp sina flygkonster
medan honorna ägnar sig åt att samla videpollen och gräva bon i sanden. I synnerhet
vårsidenbiet kan ha täta bokolonier där sanden är helt perforerad av bohål. Kring bohålen
cirkulerar ständigt boparasiterande blodbin, getingbin och flugor av skilda arter beroende på
värdarten.
Nästa topp kommer under högsommarens värmeböljor och då handlar det om helt andra arter.
Även om det finns ett flertal arter bin som samlar pollen på monke, flockfibblor, käringtand
och andra blommor i dynområden så är det vägsteklarna och rovsteklarna som förekommer i
störst antal. De snabba och svårfångade vägsteklarna kräver lite mer uppmärksamhet för att få
syn på, men har man väl fått upp ögonen för dem så finns det många olika spindelfångande
arter att studera och de har alla sina favoritspindlar som de släpar hem till bohålorna som föda
åt larven.
Mest spektakulära att titta på är de under hög- och sensommaren rikligt förekommande
sandsteklarna Ammophila sabulosa och A. pubescens. Dessa stora, smäckra rovsteklar låter
sig gärna studeras när de kommer släpande på en nattflylarv som är betydligt större än stekeln
själv och som det tar en bra stund att släpa hem och få ner i bohålan. Adlerz (1916) har på ett
fascinerande sätt skildrat dessa och andra arters beteende och kan rekommenderas som
introduktion till denna spännande värld.

Vårsidenbiets bohål kan ligga tätt under maj i vissa dynområden med blottad sand. Larven föds upp
på pollen från krypvide. Bland bina finns många vårpigga arter som lever på pollen från sälg och viden
medan övriga gaddstekelgrupper är mer värmekrävande och kommer igång senare.

43

Under hela säsongen avlöser även olika arter av boparasiter varandra och i denna
undersökning hittades 22 arter gaddsteklar som lever som boparasiter på andra gaddsteklar.
Dessutom finns en lång rad flugor, skalbaggar och andra insekter som lever som boparasiter
på sanddynernas gaddsteklar.
Det krävs ett rikt utbud av pollen- och nektargivande växter samt olika arter spindlar och
andra bytesdjur för att tillgodose det samlade behovet hos alla de arter gaddsteklar som hittats
i dynområdena, se bilaga 1. Flertalet av värdväxterna och bytesdjuren trivs bäst i öppna,
hävdade marker och utebliven hävd och igenväxning är generellt sett de största hoten mot
gaddstekelfaunan. Eftersom flertalet av de påträffade gaddsteklarna dessutom har sina bon i
marken krävs kontinuerliga markstörningar som skapar partier med öppen sand.

Jämförelser med andra inventeringar
Det är sällan möjligt att göra direkta kvalitativa jämförelser mellan inventeringar i olika
områden. Förutom uppenbara zoogeografiska skillnader är en viktig orsak att det krävs stora
inventeringsansträngningar under en serie av år för att komma i närheten av att belägga hela
den lokala faunan av gaddsteklar. En svensk undersökning där författarna har vågat anse sig
komma nära detta ideal är Janzon & Svensson (1984). Under en följd av år genomförde
författarna insamlingar i ett 0,08 km2 stort område nära Aledal på västra Öland. De samlade
inte mindre än 73 arter av solitära bin vilket utan tvekan är ett mycket högt antal för ett så litet
område. Troligen har de därmed kunnat belägga de flesta arter av bin som förekom i detta
område.

Guldsteklar
Myrsteklar etc
Vägsteklar
Solitära getingar

Rovsteklar
Solitära bin
Summa

Dynreservat
Halland
5
1
26
1
1
1
27
37
3
97
5

Kristianopel
Blekinge
7
2
20
3
2
35
25
2
91
5

Aledal
Öland
8
2
6
4
29
73
122

1
2
14
17

Anholt
Danmark
2
1
4
2
10
12
3
31
3

Sörmon
Värmland
10
1
28
0
47
39
125

3
1
1
5

Tabell 8. Sammanställning av totala antalet arter per taxonomisk grupp i de olika inventeringarna
(checklistan för bin är uppdaterad efter Nilsson 2003). Antal arter som även förekommer på den
aktuella svenska rödlistan anges för varje grupp med kursiv stil längst till höger för varje område.
Uppgifter från lokalerna utanför Halland har hämtats från Hallin (1999), Janzon & Svensson (1984),
Klefbeck (1951) och Berglind (2003).

Även följande rapporter kan vara intressanta att jämföra med vår inventering i kustdynerna:
Einar Klefbeck studerade insektsfaunan under några veckor på den danska ön Anholt under
1949 (Klefbeck 1951). Tidigare hade Astrid Jøker publicerat resultatet av en månads vistelse
på ön under sommaren 1935 (Jøker 1936). Antalet arter var relativt lågt och en uppenbar
orsak till det är geografisk isolering och kanske även låg biotopdiversitet på ön. Ett intressant
fynd på Anholt var buksamlarbiet Megachile leachella som även förekommer i de halländska
dynreservaten. Även väddsandbiet Andrena hattorfiana förekom på Anholt. Över huvud taget
tycks en del av de mer storvuxna bina vara bättre representerade på isolerade öar än andra
solitära gaddsteklar, troligen en effekt av dessa arters större förmåga till aktiv långväga
spridning.
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Gunnar Hallin inventerade på länsstyrelsens uppdrag under sommaren 1998 dynområdet
Höga Sand i nordöstra Blekinge inför planerad reservatsbildning (Hallin 1999). Kvantitativt
ligger resultaten av Hallins inventering nära vår men man kan notera att flera av de exklusiva
östsvenska sandmarksarter som inte är kända från västkusten uppträder redan i Blekinge.
Exempel på sådana arter är vägsteklarna Arachnospila westerlundi och Arachnospila opinata.
Den tidigare nämnda inventeringen på Öland framstår i första hand som en ovanligt komplett
dokumentation av den lokala faunan av bin i ett avgränsat område. Aledalområdet är beläget
vid foten av den öländska landborgen och var fortfarande på 1980-talet ganska rikt på öppen
sand, men saknar de ackumulationsformer som präglar de halländska kustdynerna. Författarna
diskuterar som förklaring till det höga artantalet det stora inslaget av arter med en sydlig eller
sydöstlig utbredningstyp i området i relation till det gynnsamma kontinentalt präglade
sommarklimatet på Öland. Antalet rödlistade arter av bin som påträffades överträffar utan
jämförelse alla andra liknande svenska inventeringar.
Sven-Åke Berglinds värmländska inventeringar under 1990-talet är rent geografiskt något
avvikande i detta sammanhang men kan ändå vara av intresse eftersom andra publicerade
nutida inventeringar av liknande omfattning i det närmaste saknas helt. De svenska
inlandsdynerna är geografiskt isolerade och den fortgående fragmenteringen av lämpliga
habitat i inlandet riskerar att accellerera alltmer i takt med att öppna sandmiljöer på
rullstensåsar och andra sandmiljöer försvinner utan att ersättas av nya. På det fossila
flygsandområdet Sörmon uppträder fortfarande en rik sandmarksfauna (Berglind 2003), som
uppvisar många habitatspecialister, varav en del med zoogeografiskt anmärkningsvärda
förekomster i Värmland.
De olika inventeringarna är åtminstone delvis jämförbara med avseende på använda metoder.
I samtliga svenska studier användes t.ex. vattenskålar i mindre (Aledal) eller större (Sörmon)
omfattning. Vid inventeringen på Öland användes dock manuell insamling (håvning) i
betydligt större omfattning än vid de övriga inventeringarna, i synnerhet om man relaterar
insamlingsansträngningen till den inventerade ytan. Inventeringarna skiljer sig åt även med
avseende på hur väl de olika ekologiska aspekterna av faunan har inventerats. Den
värmländska inventeringen har t.ex. en något mer fullständig lista av vedlevande arter än de
övriga.

Utvärdering av metodiken och inventeringsresultatet
Allmänt sett har utfallet av färgfällorna denna gång varit sämre än i andra naturtyper där
metodiken tidigare använts. Detta beror förmodligen på att dynområdena är betydligt större än
flertalet andra typer av sandmarker och att det då också blir ett större slumpmoment vid
insamling med passiva fällor. Till detta kommer också svårigheten att hitta de viktigaste
mikromiljöerna som steklarna utnyttjar i dessa stora områden, något som verkar ha varit ett
särskilt stort problem att bemästra i just dessa områden. I vissa andra större dynområden som
t.ex. vid Bödabukten på Öland har vitskålar tidigare givit ett bra resultat. Skillnaden är
troligen att det funnits sydvända övergångszoner mellan dyner och tallskog i anslutning till
själva dynområdet som är uppenbart gynnsamma för sandlevande gaddsteklar i dessa områden
vid östersjökusten. I de halländska kustdynerna saknas dessa strukturer ute i de aktiva
dynerna, medan igenväxningen har gått alltför långt i de inre mer skyddade delarna av
dynlandskapen som utgör lokalklimatiska optima.
De är slående hur få exemplar som samlades i vitskålarna, även av arter som är uppenbart
vanliga i områdena. Vid insamling på lokaler med små sandytor brukar de vanliga arterna
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utgöra huvuddelen av fångsten och det låga individantalet för flera vanliga arter i vårt material
styrker att det handlar om ett storleksproblem när det gäller vitskålarnas utbyte. Den
”hopträngningseffekt” som bidrar till ett högt resultat i mindre sandmarksområden uteblir helt
i kustdynområdena.
Ett illustrativt exempel på hur fångstbarheten kan skilja sig åt i olika delar av en lokal och
med olika insamlingsmetoder utgör fångstresultatet av den troligen vanligaste sandlevande
rovstekeln i Sverige – den stora och iögonenfallande rovstekeln Mellinus arvensis. Man kan
inte vistas i de inventerade dynområdena under högsommaren utan att lägga märke till denna
art. Trots detta hamnade bara tre individer i vitskålarna, två hannar i Vesslunda och en hanne i
Tönnersa. I en fönsterfälla som hade placerats på en högstubbe i en kraftledningsgata i skogen
innanför dynerna vid Tönnersa vid Nicklas Janssons skalbaggsundersökningar 2001 togs
däremot inte mindre än 165 honor av samma art (Abenius 2004). Förklaringen är uppenbar:
honorna besöker kraftledningsgatan (eller andra områden där bytesdjuren förekommer i högre
koncentrationer) för att samla in stora flugor som de sedan flyger tillbaka med till dynerna där
de grävs ner som föda åt larven. På yngelplatsen i dynerna är honorna helt upptagna med att
gräva sina bon och därför inte intresserade av vitskålarna. Fönsterfällorna råkade däremot
sammanfalla med honornas jaktområde. Troligen är det ett generellt mönster för många
dynlevande arter att de hämtar byten i närliggande miljöer och det kan därför vara svårt att
påvisa många av dessa arter på boplatserna i dynerna.
Fångstresultatet med vitskålarna skiljer sig även åt mellan olika grupper av gaddsteklar och
bäst fångstresultat erhölls för vägsteklarna, varav det endast var två arter som fångades med
håv som inte också fångades med skålar. För bina var det en tredjedel av arterna som bara
fångades med håv och andelen var nästan lika hög för rovsteklarna. Denna skillnad innebär att
vårsäsongen, dominerad av arter som lever på viden, och då det i första hand är bin som är
aktiva har en lägre upplösning i inventeringen. Till en del har detta kompenserats genom
manuell insamling i områdena under maj 2003 då bland annat havsmurarbiet hittades i
Haverdal, men en större insats hade behövts för få en riktigt bra bild av våraspekten av bin.
En svaghet i inventeringsstrategin är även att insamling med vitskålar endast skett under några
få dagar varje månad och att vi riskerat att missa arter som har korta aktivitetstoppar under
sommaren. Eftersom fällorna endast sattes ut under perioder med gynnsamt väder så har de
dock varit aktiva under de dagar de sattes ut. Ett av skälen till att denna strategi valdes var att
vi inte ville fånga alltför mycket insekter och därmed riskera att tömma områdena på
rödlistade och sällsynta arter. Med facit i hand kan vi konstatera att den farhågan verkar ha
varit överdriven.
På de flesta lokalerna har fällorna fått vara ostörda och det är framförallt på Hagön som det
varit problem med tömda fällor, men även i vissa delar av Haverdal, Vesslunda och
Hökafältet har fällor tömts. Kaniner har även stökat med vissa fällor eller utnyttjat dem som
toalett och även detta gäller framförallt Hagön. Problemen har varit så stora på Hagön att
inventeringsresultatet inte ger någon bra bild av gaddstekelfaunan där. På övriga lokaler har
det framförallt varit problem med att placera ut fällor i de främre dynerna och på stranden där
badlivet är som mest intensivt. Till en del har detta kompenserats genom håvning, men
inventeringsinsatsen har generellt sett varit lägre i dessa delar.
Sammanfattningsvis ska inventeringsresultatet ses som ett fylligt stickprov av de undersökta
områdenas gaddstekelfauna (och även vissa andra insektsgrupper) och utgör en bra grund för
att dra generella slutsatser om skötseln av de halländska sanddynsresevaten och även
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skötselbehoven när det gäller vissa rödlistade och andra sällsynta arter. Klart är även att det
finns betydligt fler sandmarksberoende gaddsteklar i dynreservaten än vad som framkommit
genom denna inventering och att fördjupade inventeringar med bland annat en mer
omfattande manuell insamling behövs för att erhålla en mer komplett bild av
gaddstekelfaunan.

För att få en någorlunda komplett bild av dynområdenas gaddstekelfauna krävs en mer omfattande
manuell insamling än vad som varit möjligt inom ramen för denna inventering. Det är tydligt att
insamling med färgskålar ger ett sämre utfall i dessa jämförelsevis vidsträckta miljöer än vad de gör på
mindre lokaler.
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Synpunkter på skötseln av kustnära dynområden
Skötseln av kustnära sandområden i Sverige har sedan lång tid tillbaka präglats av en
överbeskyddande inställning och präglats av tanken att flygsanden måste hållas bunden. Det
är lätt att förstå att en sådan tanke lever kvar efter de sydsvenska kustböndernas långa kamp
för att binda den rykande sanden. Vad som kan vara svårare att se är att en sådan
skötselstrategi leder till att ett stort antal växter och djur knutna till öppna sandmarker riskerar
att utrotas. Dessutom sker en smygande, men allt snabbare, igenväxning av det storslagna
öppna dynlandskap som säkert de flesta hallänningar och sommargäster egentligen vill bevara
och den öppna dynremsan utmed Västerhavet blir allt smalare.
På flera andra håll i Europa har man alltmer insett att det är nödvändigt att genom en aktiv
skötsel skapa mer dynamik i dynområdena om sandmarkernas mångfald ska kunna bibehållas
(Larsson 2002). Även i Halland har under senare år frågan om att revidera skötselplanerna för
sanddynsreservaten till förmån för en mer aktiv skötsel diskuterats och huvudsyftet med
denna undersökning är att vara ett underlag för att ta ställning till den framtida skötseln av
sanddynsreservaten.
Positiva insatser i form av röjning, utökat bete och/eller bränning har gjorts på flera ställen
inom de undersökta områdena och resultaten av dessa åtgärder ser lovande ut. Intensifierade
insatser i den riktningen är angelägna och kan förväntas ge en god respons i form av många
gynnade sandmarksarter och ett mer öppet och storslaget dynlandskap för besökarna att njuta
av. Här följer synpunkter på den framtida skötseln av dynreservaten i första hand med
utgångspunkt från gaddsteklarna, men den typ av åtgärder som vi föreslår kommer även att
gynna ett stort antal andra arter knutna till öppna sandmarker.

Generella skötselsynpunkter
Resultaten från denna undersökning visar att de inre delarna av de kustnära dynerna,
dynheden bakom dessa och öppna sandmarker omgivna av skog längre inåt land har en rikare
gaddstekelfauna än de främre dynerna och själva stranden. Det är också tydligt att dessa
artrika miljöer under det senaste seklet har gått mycket starkt tillbaka i utbredning genom
igenplantering/igenväxning till skog, genom att markstörningar som skapar yngre
successionsstadier och blottad sand förekommit i alltför begränsad omfattning och genom att
huvuddelen av sandmarkerna numera inte har någon kontinuerlig hävd som gynnar och
bibehåller en rik flora med pollen- och nektargivande växter.
I en brittisk skötselhandbok för ryggradslösa djur redovisar Kirby (2001) samma generella
slutsats, nämligen att:
”The richest areas for invertebrates in dunes are the parts which are sufficently established to
support a varied vegetation, but still sufficiently unstable to have a large amount of bare
sand. Such areas should contain tussocks of grass, areas of largely bare sand with sparse
annual plants, a mixture of herbs and areas dominated by mosses and lichens. All these
vegetation types support valuable invertebrate assemblages.”
Förutom lämpliga bomiljöer med blottad sand för marklevande gaddsteklar måste det finnas
ett rikt utbud av nektar och pollen åt bin och humlor, en mångfald av olika arter spindlar som
kan försörja en rik vägstekelfauna och en mångfald av olika bytesdjur för rovsteklarna, se
bilaga 1. För att allt detta ska kunna uppfyllas behövs en bra mix av blottad sand, unga örtrika
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successioner och mer stabila partier med ljung, kråkris, krypvide etc. Boplatsmiljön och den
huvudsakliga födosöksmiljön är ofta inte densamma.
En gemensam nämnare för flertalet gaddsteklar är att de är värmekrävande och för de mest
krävande arterna kan de öppna dynområdena invid havet vara en ganska tuff miljö med
nedkylande havsvindar som sveper fram från havet under stora del av sommarhalvåret. På
flygsandfälten finns ypperliga möjligheter att även gynna denna kräsna grupp gaddsteklar och
ett stort antal andra värmekrävande arter genom att utöka befintliga och öppna nya
vindskyddade och soliga gläntor och stråk med blottad sand i tall- och bergtallskogarna längre
inåt land. Detta är miljöer som har varit vanliga förr men försvunnit alltmer i takt med att
flygsandfälten blivit helt skogbevuxna, bortsett från dynerna allra närmast havet.

Stranden och de främre dynerna har en relativt artfattig gaddstekelfauna medan de bakre dynerna,
dynheden och öppna sandmarker inne i skogen har en betydligt rikare fauna. Dessa miljöer är ofta
starkt igenvuxna och på bilden från Vesslunda syns hur den mörka barrskogen tränger på från öster.

Landskapsperspektiv
Det är viktigt att se dynreservaten i ett landskapsperspektiv där även hänsyn tas till den
historiska utbredningen och markanvändningen. Öppna sandmarker hade tidigare en mycket
stor utbredning i kustområdet och låg sida vid sida med vidsträckta, blomsterrika slåtterängar
och ljunghedar. Slåtter, bränning, bete och markslitage som skapade blottad sand har
förekommit i stor skala och under lång tid i markerna. Detta innebär att vi kan räkna med att
det har skett en liknande fragmenteringsprocess av denna naturtyp som när det gäller
ädellövskogen och ljungheden och att det finns en lång rad hotade arter med vikande
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populationer och för vilka livsutrymmet idag är alltför litet för att säkra deras fortbestånd.
Man måste därför när det gäller skötselbehoven räkna med att det finns betydligt fler hotade
gaddsteklar än vad denna undersökning visar i dynreservaten och det krävs betydligt mer
intensiva inventeringsinsatser för att hitta alla arter med små och tynande restbestånd.
En grundläggande skötselstrategi bör därför vara att utöka arealen öppen sandmark kraftigt
inom dynreservaten, i första hand genom att avveckla de stora arealerna med täta
bergtallskogar av lågt naturvärde som finns inom reservaten men även avveckling av vissa
tallskogar och lövskogar av mindre värde från naturvårdssynpunkt bör övervägas. Eftersom
reservatens omland också har förändrats och de blomsterrika marker som förr fanns i närheten
till största delen försvunnit måste även denna födoresurs utökas inom reservaten, och goda
förutsättningar för detta finns bland annat genom att utöka och få en bättre hävd på heden
bakom dynerna. Tidigare kunde exempelvis många bin ha sina boplatser på flygsandfälten
och hämta pollen och nektar i slåtterängarna strax öster härom. Mest extrem har denna
situation blivit för de stora dynreservaten utmed Laholmsbukten där de öppna dynerna utmed
kusten övergår österut i ett täta och mörka tall- och bergtallplanteringar för att sedan övergå i
den hårt brukade fullåkersbygden.
Eftersom flertalet arter har en begränsad rörelseradie mellan boplats och näringsområde måste
lämpliga miljöer finnas nära varandra. Sörensson (2002) anger att pollinerande bin och många
andra insekter oftast har en rörelseradie på 100-500 meter, medan ett fåtal stora arter kanske
har uppåt en kilometer.
Från landskaplig synpunkt bör även eftersträvas att se till att det så långt möjligt finns
spridningsmöjligheter mellan närliggande öppna sandmarker genom att befintliga stråk
bevaras och nya stråk skapas där det är möjligt. Bland annat Haeseler (1972 och 1985) har
pekat på många gaddsteklars begränsade förmåga till långspridning och faran för
fragmenteringseffekter och utdöende av arter.

I Haverdalsreservatet finns en av Skandinaviens högsta inlandsdyner, men den är idag bevuxen med
täta, mörka skogar och öppen sand finns i stort sett bara på ett fåtal kvadratmeter utmed stigen upp till
toppen. Från sanddynens topp finns vida utblickar västerut över flygsandfältet,varifrån sanden förr
ställde till stora problem för Haverdalsbönderna. Idag finns inte någon blottad sand så långt ögat når.
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Bilderna visar den märkliga tvärdyn som löper i väst-östlig riktning vid Vesslunda-reservatet och
speglar den utveckling som skett i sanddynsreservaten under de senaste 50 åren. Den översta bilden
är publicerad i Hallands Natur 1960 och visar dynen där den börjar i väster och ca 200 meter åt öster.
Öppna kusthedar omger dynen hela vägen och den fortsätter sedan ytterligare drygt 200 meter
österut. Nedre bilden är tagen från samma plats 2004 och avståndet till skogskanten är numera
mindre än 50 meter. Öppna dynpartier finns ännu i skogen, men de blir allt mindre för varje år.
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Fältpiplärkan, som idag är en av landets mest hotade fågelarter, symboliserar väl de
konsekvenser som minskningen och fragmenteringen av sandmarkerna fått för många arter. I
”Skandinavisk fauna” som Sven Nilsson skrev under 1800-talets första del kan man läsa
bland annat följande om fältpiplärkan:
”På torra fält och sandhedar i det södra Sverige, är denna piplärka icke sällsynt, och på
somliga ställen förekommer hon talrikt. I Skåne träffar man henne på de flesta högländta och
sandiga, med ljung eller enris glest bevuxna hedar och allmänningar, så väl i kustbygderna,
som i det inre af landet.”
Under inventeringen har vi stött på fältpiplärka i tre av områdena; Hökafältet, Tönnersa och
Hagön. Trots att fältpiplärkan egentligen inte är bunden till kustnära dyner är det endast i
några av de större dynområdena som hon numera finns kvar i länet eftersom alla andra
sandmarker blivit för små eller försvunnit helt.

Regelbunden markstörning - ett livsvillkor
Förekomst av öppen sand är ett självklart och grundläggande livsvillkor för alla
sandmarksarter, både som bomiljö och jaktmark. Dessutom är öppen sand utgångspunkten för
en artrik succession av växter, som i sin tur gynnar många insekter, och det är viktigt att alla
successionsstadier, både yngre och äldre finns i sandområdena. Någon form av återkommande
störning som leder till blottad sand är därför angelägen. Störningen bör ske på olika ställen
från år till år, men kan gärna återkomma på vissa ställen med 5-10 års mellanrum.
Markstörningen kan åstadkommas på många olika sätt och det kan vara bra att pröva flera
olika metoder för att se vilka som ger bäst resultat på den aktuella lokalen. Strävan bör vara
att skapa ett ojämnt slitage i ett område och inte alltför stora likartade ytor. Störningen kan ske
genom tramp från människor eller betande djur, ridning, plöjning, fräsning, schaktning,
terrängkörning med bandvagnar etc. Om jordlager schaktas bort för att blotta sanden kan
schaktmassorna läggas upp på norra kanten så att de inte skuggar den frilagda sanden och
samtidigt bildar en solbelyst slänt. Vissa arter föredrar att gräva sina bon på plan mark medan
andra föredrar slänter eller branta sluttningar. En stor variation i utformningen av de
solbelysta sandytorna gynnar artmångfalden.

Röjning, bete, slåtter och bränning
Det pågår en kontinuerlig igenväxning av dynerna i flertalet dynreservat genom att asp, björk,
tall och bergtall sprider sig från öster och dessutom expanderar vresrosen i många
dynområden. Det öppna dynområdet närmast havet blir allt smalare och en tät ungskog och
busksnår ersätter alltmer den öppna sandmarken. Huvudorsakerna till denna utveckling är att
beteshävden sedan länge har upphört och att kvävenedfallet leder till ett ökat näringsinnehåll i
dynområdena.
Röjningar måste därför göras kontinuerligt för att bibehålla och utöka de öppna dynerna och
heden bakom dessa. Vresrosen och bergtallen som är främmande inslag i denna miljö och inte
har något särskilt värde från naturvårdssynpunkt bör röjas bort helt från värdefulla dynpartier.
Vad det gäller tall och lövträd så kan det finnas skäl att i mindre omfattning spara enstaka
skyddande buskage eller dungar som kan bidra till skapa lä och ett varmare mikroklimat åt
vissa dynpartier. Dessutom finns det en del vedlevande insekter som gynnas av detta. I
samband med avverkningar bör även en del virke lämnas kvar på solexponerade platser i
dynerna för att gynna vedlevande öppenmarksarter. Krypvidet är en nyckelart i denna miljö
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och även om det kan vara nödvändigt att hålla efter den genom röjningar på vissa ställen så
måste den få finnas kvar som ett väl spritt inslag i dynernas flora.
I många dynområden dominerar idag en högvuxen gräsvegetation som österut ersätts av en
grovvuxen hedvegetation med ljung, kråkris, klockljung och ett tätt mosskikt i botten, medan
yngre successioner och en hävdgynnad vegetation med borsttåtel och en rikedom på örter som
monke, ängsviol och käringtand har liten utbredning. För att få en mer lågvuxen och artrik
vegetation krävs någon form av kontinuerlig hävd genom bete, bränning eller slåtter.
Eftersom det framförallt handlar om gamla, betade utmarker är ett återinförande av betesdrift
det bästa alternativet där det är möjligt såväl i dynområden som på dynheden och på de flacka
sandfälten öster om dynerna där skogen avverkas. För att föryngra vegetationen och få ett mer
smakligt bete för djuren kan med fördel traditionell ljungbränning tidigt på våren ske. När det
gäller valet av betesdjur så är nötkreatur bäst. De betar på ett sätt som gynnar en örtrik flora
och även genom sin tyngd ger de markstörningar som behövs för att skapa blottad sand, men
även får och hästar kan övervägas. Det bästa är att ha ett betestryck som inte är alltför hårt
under sommaren utan att det hela tiden finns en mosaik av välbetade ytor och mer extensivt
betade partier med blommande växter och en grövre vegetation av ljung, kråkris, krypvide
m.m. Denna variation i betestryck liknar sannolikt också mer situationen förr på de betade
utmarkerna än det ”välsnaggade” beteslandskap som dagens miljöstöd ofta har som krav.
I dynområden där det inte är praktiskt möjligt att återinföra bete kan en regelbunden och
småskalig bränning med fördel ske för att skapa en mosaik av olika vegetationstyper och om
detta kombineras med någon form av kontinuerligt återkommande markstörning kan
förmodligen mycket artrika dynmiljöer skapas. Bränning, bete och markstörning är
överhuvudtaget metoder som bör testas var för sig och i olika typer av kombinationer för att
få mer erfarenheter både vad gäller naturvårdsnyttan och det praktiska genomförandet (inkl.
kostnaderna).
Även slåtter är en metod som kan användas för att skapa örtrika dynmiljöer, men är mycket
resurskrävande och kan därför knappast bli aktuell i större omfattning.

Kaninerna gynnar biologisk mångfald
Kaninerna, som egentligen är ett främmande inslag i vår naturliga fauna, har idag en
nyckelroll i de flesta dynområdena som det enda betesdjuret av betydelse och som genom sitt
grävande skapar en småskalig och ständigt pågående markstörning som gynnar många
sandmarksarter. Vildkaninen introducerades på allvar i Sverige för ungefär hundra år sedan
och spred sig sedan snabbt i södra Sverige. Detta skedde i en tid då den agrara revolutionen
genomförts och betesdriften på utmarkerna upphörde alltmer. På sandiga marker tog kaninen
snabbt över tamboskapens roll och skötte beteshävden av markerna och förhindrade eller
fördröjde igenväxningen. Kaninernas verksamhet har med all säkerhet bidragit till att många
sandmarksarter har kunnat överleva i Sverige fram till idag.
När virussjukdomen myxomatos snabbt spred sig över Sydsverige 1962-63 reducerades
kaninstammarna kraftigt och igenväxningen av sandmarkerna accelererade. Även om
kaninstammarna numera hålls nere genom återkommande epidemier av myxomatos så är den
alltjämt en mycket positiv faktor för den biologiska mångfalden i de halländska
sandområdena. I t.ex. England och Holland där man under senare år arbetat mer aktivt med
skötselåtgärder för att gynna dynernas mångfald har också åtgärder för att gynna och
bibehålla en hög kaninstam i dessa områden getts hög prioritet. Exempelvis har på ön Jersey
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försök med slåtter i anslutning till kaninbon gjorts för att skapa lämpliga betesområden med
mer späd vegetation för kaninerna. Resultaten visar att kaninerna efter slåttern genom sitt bete
kan bibehålla en lägre och mer artrik grässvål.
Kaninerna klarar inte själva av att beta och återskapa en späd grässvål när den väl blivit grov,
men om vegetationen föryngras genom bränning eller slåtter kan de sedan upprätthålla ett
hyfsat betestryck under ett antal år.
Ett slående exempel på detta är den för några år sedan brända heden i norra delen av Hagöns
naturreservat (väster om campingen) där enbart kaninerna svarar för betet. Det är fascinerande
att besöka detta område i gryningen eller skymningen och se alla kaniner som drar runt i
mindre grupper utspridda över hela heden. Grässvålen är här utsatt för ett rejält betestryck av
kaninerna och de skapar också kontinuerliga markstörningar och blottad sand. Däremot klarar
de inte att hålla nere lövuppslaget och kontinuerliga röjningar kommer att behövas för att
hålla sandheden öppen.

Avveckling av bergtall och annan skog
Som framgår av beskrivningarna av de undersökta områdena är det små arealer öppna
sandmarker som återstår på de forna flygsandfälten medan täta tall- och bergtallskogar har en
stor utbredning. I synnerhet de täta bergtallbestånden, men även delar av tallskogarna, har ett
lågt naturvärde och erbjuder goda möjligheter att utöka arealen öppen sandmark rejält och att
gynna ett stort antal hotade arter. Mest extrem är situationen på Hökafältet där det handlar om
mycket stora arealer täta bergtallskogar både i dynerna och på de flacka sandmarkerna öster
härom. Även Haverdal och Skummeslöv, samt i mindre omfattning Tönnersa och Vesslunda,
har tall- och bergtallbestånd som är lämpliga att restaurera till öppen sandmark.
Viktigt är att avvecklingen av skogen sker i flera steg och att områden med träd och buskar
sparas på strategiska ställen för att skapa vindskyddade, solexponerade sandmarker med ett
mikroklimat som gynnar även de mest värmekrävande arterna. Inventeringsresultatet stöder
en sådan strategi eftersom flera av inventeringens mest intressanta arter hittades i sådana

Öppna sandmarker omgivna av skog har ett gynnsamt klimat för värmekrävande arter. Bilden t. v. är
från Skummeslöv där bland annat de rödlistade arterna Halictus confusus, flygsandvägstekel
Arachnospila wesmaeli, Stenodynerus dentisquama och Ernobius longicornis hittades. T. h. syns en
inlandsdyn på Tönnersa-reservatet som skulle få avsevärt högre naturvärden om liknande gläntor med
blottad sand öppnas.
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skyddade ljusluckor i tall- och bergtallskogarna i Skummeslöv, Haverdal och Vesslunda. I
samband med avverkningarna bör även rikligt med död ved i olika former och i olika miljöer
(torrt-fuktigt, soligt-skuggigt) sparas för att gynna vedlevande gaddsteklar, skalbaggar,
svampar och andra organismgrupper.
I vissa partier kan säkert trampet från reservatens besökare skapa den markstörning som
behövs medan mer aktiva åtgärder av det slag som tidigare nämnts kommer att behövas på
andra ställen. Förutom att gynna den biologiska mångfalden kommer vindskyddade och
solexponerade öppningar i de täta skogarna att bli attraktiva miljöer för friluftslivet.

Slitage från badgäster och övrigt friluftsliv
När det gäller gaddsteklarna har vi kunnat se att det slitage som trampet från badgäster och
andra besökare ger upphov till inom de undersökta reservaten i hög grad bidrar till att skapa
värdefulla bomiljöer för många arter. Bona av vårsidenbi och andra marklevande gaddsteklar
ligger ofta som tätast invid stigarna och de öppna sandmiljöer som finns kvar inne i de
skogbevuxna delarna av dynreservaten finns i stort sett bara utmed stigarna där trampet håller
marken öppen. Förutom att skapa markblottor som kan utnyttjas som boplatser gynnar
trampslitaget generellt ekologiskt viktiga yngre successionsstadier och en örtrik flora. Ett sätt
att skapa fler nya miljöer med öppen sand kan vara att anlägga markerade vandringsstigar
eller ridstigar och på så sätt åstadkomma öppna stråk på lämpliga ställen genom skogarna.
I extremt välbesökta dynområden kan markslitaget bli alltför stort, vilket bland annat Kirby
(2001) redovisat från England där han menar att många värdefulla dynsystem har fått alltför
stora erosionsskador genom ett hårt besökstryck. Vi har inte sett några sådana tendenser i de
områden vi undersökt och i våra glesare befolkade trakter är detta ett betydligt mindre
problem som gäller ett fåtal extremt välbesökta dynområden, t. ex. Tylösand.
När det gäller själva strandfladen som är utsatt för det hårdaste slitaget från badlivet så är
situationen kanske inte riktigt lika ljus. För en del insekter med små populationer som
genomför viktiga delar av sina livscykler på stranden kan säkert störning från badlivet vara ett
reellt hot. Bland gaddsteklarna är ett tänkbart exempel den stora vindvägstekeln Anoplius
aeruginosus som genom sitt levnadssätt är knuten till själva landstranden och vars
bytesspindlar kan antas vara känsliga för massiv tramppåverkan. Eftersom badlivet även har
en hämmande inverkan på entomologisk verksamhet så kan inte denna frågeställning anses
vara tillräckligt behandlad ännu. Men våra begränsade eftersök har i alla fall inte lyckats
undanröja den oro vi känner för vindvägstekelns populationer vid hallandskusten.
Sammanfattningsvis vill vi dock betona att för gaddsteklarna som grupp är friluftslivet i de
undersökta områdena i dagsläget en övervägande positiv faktor som genom trampslitaget
bidrar till att bevara och gynna mångfalden.

Avvägningar gentemot andra hänsynskrävande naturtyper och arter
I bilaga 4 redovisas förekomsten av kända rödlistade arter i de undersökta områdena och när
det gäller skötseln så är det uppenbart att många av arterna gynnas av den typ av skötsel som
föreslås när det gäller gaddsteklar. Detta gäller inte minst förekomsten av ett stort antal
hävdgynnade kärlväxter på ljungheden/fuktheden bakom dynerna och som framförallt
förekommer på Hagön och Hökafältet. Även Haverdal och Vesslunda har större hedar av den
typen, men de betas inte längre.
I sandområden finns även ett antal hänsynskrävande arter i lövsumpskogarna bakom dynerna
och i äldre tallskogar. Fritz (1996) redovisar ett antal skogliga nyckelbiotoper och
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naturvärdesobjekt i dynreservaten och det finns även andra skogar som bör lämnas för fri
utveckling mot mer naturskogsartade, gamla kustskogar som också är en stor bristvara för
mångfalden. Dessa angelägna avvägningar mellan att utöka arealen öppen sandmark och att
bevara och att utveckla och bevara mer naturskogsartade kustskogar behandlas inte på ett bra
sätt i de befintliga äldre skötselplanerna för dynreservaten och en revidering är angelägen.
Genom att kombinera en betydligt mer aktiv skötsel än idag av vissa delar och att låta den
naturliga skogsdynamiken råda i andra delar kan dynreservatens naturvärden öka väsentligt i
framtiden.

Idag är det i första hand friluftsliv och kaniner som skapar boplatsmiljöer för sandboende gaddsteklar i
dynreservaten. Med en mer aktiv skötsel som kontinurerligt nyskapar sandblottor och gynnar en
blomsterrik flora kan naturvärdena öka väsentligt framöver.
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Förslag till fördjupade inventeringar och övervakning av
gaddsteklar i kustnära dynområden
En allmän slutsats är att vi i denna inventering inte kan förvänta oss att ha gett en uttömmande
bild av dynreservatens gaddstekelfauna, för det krävs betydligt mer intensiva undersökningar.
I synnerhet bland arter som har glesa populationer, en mer fläckvis förekomst eller korta
flygperioder finns säkert mer att hitta. Här följer några förslag till kompletterande
undersökningar:
-

Bina är förmodligen den grupp gaddsteklar som det återstår flest intressanta arter att
upptäcka och det är främst genom manuella insamlingar som fördjupade kunskaper kan
fås om vilka arter som förekommer. Särskilt angeläget är att eftersöka fler arter sandbin
som samlar pollen på krypvide och andra Salix-arter i dynområden.

-

Specialundersökningar efter ett urval rödlistade och andra intressanta arter med metoder
som är anpassade efter respektive art. Exempel på sådana arter är havsmurarbiet Osmia
maritima som kan finnas i fler områden än Haverdal, palpgetingen Pterocheilus
phaleratus och flera arter sandbin, t.ex. Andrena argentata, A. gelriae och A. lathyri som
senast påträffades i Halland omkring ett halvsekel sedan och vindvägstekeln Anoplius
aeruginosus med äldre fynd från Halland men som numera är närmast känd från enstaka
lokaler i Skåne. Överhuvudtaget så finns det många rödlistade gaddsteklar som lever i
sandmarker, men inte är strikt bundna till kustnära dyner, som det kan vara angeläget att
eftersöka i dynreservaten.

-

Inventering av gaddsteklar på Hagön, som på grund av att många fällor saboterades, har
fått ett alltför magert resultat i denna undersökning. Med tanke på besökstrycket är det i
första hand manuell insamling som kan ske på Hagön och fördjupade insatser är mest
angelägna för bina, som bör vara en artrik och intressant grupp på denna blomsterrika
lokal.

När det gäller miljöövervakning av gaddsteklar i dynområdena tror vi i dagsläget dock i första
hand på metoder som bygger på populationsuppskattning genom transektinventering av
utvalda grupper (bin). Kopplingen mellan bin och deras pollenväxter ger en bättre möjlighet
att utforma och även utvärdera miljöövervakningsinsatser än vad som är fallet med de flesta
andra gaddsteklar. Återkommande inventeringar med bl.a. färgskålar bör dock användas som
ett komplement för att ytterligare förbättra kunskapen om gaddstekelfaunan i dessa miljöer
och ge ett bättre underlag för framtida övervakningsstrategier.
Populationsuppskattning av bin kan ske antingen vid födosök eller på boplatsen. Banaszak
(1980) redovisade jämförande test av olika metoder för populationsuppskattning av
blombesökande bin i såväl odlade fält som seminaturliga blomrika miljöer med hjälp av
standardiserad räkning eller insamling. Av de testade metoderna så gav linjeinventering med
fast bandbredd och gånghastighet det mest reproducerbara resultatet i den polska studien. Ett
”litet område” av homogen karaktär kan enligt denna studie med tillräcklig datakvalite
genomföras av en person på en halvtimme. Linjeinventeringen ställer stora krav på
koncentration hos inventeraren och man kan därför inte räkna med att en person ska kunna
arbeta kontinuerligt under en hel dag.
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En intressant metod för kvantitativ miljöövervakning av vårflygande vildbin har testats av
Upplandsstiftelsen (Lennartsson et al 2003). Metoden bygger på att sandblottor lägesbestäms
med GPS och beskrivs på ett systematiskt sätt med avseende på parametrar som lutning,
jordartstyp och struktur. Bohål av vilda bin räknas i sandblottorna under Salix-arternas
blomningstid. Beroende på ytornas storlek sker totalräkning eller räkning längs transekter, det
senare torde bli mest användbart i de halländska dynområdena. För att få bättre kunskap om
mellanårsvariation föreslås i ett inledande skede övervakning ske under tre på varandra
följande år, varefter ett uppehåll på sex år görs före nästa treårsperiod. Efter en tid kan
övervakningsfrekvensen justeras med ledning av den vunna kunskapen. Metoden är (liksom
alla andra för detta syfte tänkbara metoder) väderberoende, vilket kan leda till bortfall av
inventeringstillfällen.
Huruvida den av Upplandsstiftelsen testade metodiken går att överföra från rullstensåsarna till
kustdynerna kräver ytterligare tester, säkert bör vissa anpassningar av samplingsdesignen ske
för att metoden ska ge optimalt resultat. Vi rekommenderar att sådana tester genomförs med
sikte på att miljöövervakning av vildbin ska kunna införlivas som en del av länsstyrelsens
miljöövervakning av kustdynerna.
Färgskålarna, som använts i denna undersökning, är begränsat användbara ute i de stora öppna
dynerna och dynhedarna. Undantag är vägsteklarna där fångstbarheten är så hög att tillräckligt
material för att jämföra tidssserier sannolikt erhålls även i dessa miljöer. Färgskålarna bör
prövas i samband med skötselåtgärder som leder till att solöppna luckor öppnas upp inne i
tallskogen, på sådana begränsade ytor blir utfallet av färgskålar erfarenhetsmässigt mycket
bättre än ute i de öppna dynerna (vilket även denna inventering har visat).
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Ett stort tack även till Örjan Fritz för granskning av manuskript m.m. och som tillsammans
med naturvårdskollegorna på Länsstyrelsen idogt verkar för att utöka kunskaperna om länets
artmångfald och hur den bäst bevaras.
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Sidenbin
Colletes cunicularius
C. daviesanus
C. floralis

Humlor
Bombus jonellus
Bombus terrestris

Honungsbi
Apis mellifera

Ullbin
Anthidium punctatum

Sandbin
Andrena barbilabris
A. batava*
A. clarkella
A. haemorrhoa
A. praecox
A. ruficrus
A. vaga

19ho 5ha

3ha

1ho

1ho

1ho 5ha

Bin och humlor (Apoidea)

Vesslunda

2ho

3ho

1ha

1 ho

3ho 2ha

Haverdal

2ho

1ha

1ha

2ho 3ha

Hagön

7ho
1ho

7ho

1ho

1

5ho 5ha
1ho

Tönnersa

1ho 1ha
1ho

4ho

1ha

2ha

Hökafältet

6ho 2ha

Skummeslöv

HV
HV

V
V

HV

V

HV
H
V
V
H
H
HV

M
M
M

M
MS

M

M
M
M
M
M
M
M

Bo

O Salix spp

P
P

P

P

O Salix spp

P
O Salix spp
O Salix spp
P
O Salix spp

Larvföda

Metod Levnadssätt

* Anger rödlistade eller andra särskilt intressanta arter som behandlas närmare i avsnittet ”Resultat och diskussion”. I kolumnen ”Bo” anger M
marklevande, V vedlevande och S arter som lever i håligheter i sten, murar etc. I kolumnen larvföda anger P polylektiska arter (arter som samlar
pollen från flera olika växtfamiljer), O oligolektiska arter (arter som enbart samlar pollen från en växtfamilj), Bp arter som är boparasiter och R
arter som är rovdjur.

Gaddsteklarna har artbestämts av Johan Abenius. Bina har dessutom kontrollbestämts av L. Anders Nilsson och dvärggaddsteklarna av Veli
Vikberg, Finland.

Bilaga 1. Gaddsteklar i de undersökta sanddynsreservaten

Murarbin
Osmia maritima*
O. uncinata

Stekelbin
Nomada leucophthalma
N. panzeri
N. ruficornis

Tapetserarbin
Megachile circumcincta
M. leachella*

Smalbin
Lasioglossum fratellum
L. leucopus
L. leucozonium
L. punctatissimum
L. sexstrigatum
L. tarsatum*

Citronbin
Hylaeus annularis
H. brevicornis
H. confusus
H. gibbus
H. hyalinatus

Murarbin
Hoplitis claviventris

Smalbin
Halictus confusus*
H. rubicundus

Filtbin
Epeolus cruciger

1ha

1ha

1ho

1ho

2ho
1ho

1ho

Vesslunda

1ho 1ha

1ha

1ho

1ha
2ha

1ho

1ho

2ho

1ho

1ha

Haverdal

1ho

7ho

Hagön

1ha

1ha

2ho
1ho

1ho

2

1ha
1ha
7ho 4ha

Tönnersa

2ha

1ha

1ho

10ho 1ha

2ho 1ha
1ha

Hökafältet

1ho

1ho 1ha

Skummeslöv

H
H

V
H
HV

V
HV

V
V
HV
V
H
HV

V
HV
H
HV
V

V

V
V

H

M
V

M
MSV

M
M
M
M
M
M

V
V
V
V
V

V

M
M

Bo

P
P

Bp sandbin
Bp sandbin
Bp sandbin

O ärtväxter
P

P
P
P
P

P
P
P
P
P

P

P
P

Bp sidenbin

Larvföda

Metod Levnadssätt

Priocnemis exaltata
P. hyalinata
P. parvula
P. perturbator
P. pusilla
P. schioedtei
Dipogon subintermedius
Agenioideus cinctellus
Arachnospila abnormis*
A. anceps
A. rufa
A. sogdiana
A. spissa
A. trivialis
A. wesmaeli*
Pompilus cinereus
Evagetes alamannicus*
E. crassicornis
E. dubius*
E. pectinipes
E. sahlbergi
Episyron rufipes
Anoplius concinnus
A. infuscatus
A. viaticus

Vägsteklar (Pompilidae)

Blodbin
Specodes crassus
S. ephippius
S. geoffrellus
S. pellucidus

Snylthumlor
Psithyrus bohemicus

1ho
1ha
2ho 1ha

1ho 1ha
1ho

3ho
2ho 2ha

4ho 1ha
6ho 8ha

9ho 10ha

3

5ho 4ha

1ho 1ha

1ha
1ho
1ho
11ho 2ha
1ha

2ho 5ha
2ho 3ha

14ho

2ha

Tönnersa

3ho 10ha

1ho

1ho

Hagön

3ho 4ha
3ho
1ho

6ho 1ha
5ho 6ha

4ho 2ha

1ho

1ho

3ha

1ho

1ho
1ho
1ho
7ho

Haverdal

3ho 3ha
2ha
2ho

2ho
5ho
2ho
1ha

6ho 3ha

1ho

1ha

Vesslunda

5ho 8ha
1ha
4ho 2ha
3ho

3ho
3ho 1ha

4ho 3ha
5ho 2ha
1ho 4ha

1ho

1ho
4ho 2ha

1ho
2ho 1ha
1ho 2ha

3ho 4ha

2ho
2ha
5ho
1ha
1ho

1ho

Skummeslöv

1ha
8ho 6ha

2ho 1ha
1ho 1ha

6ho 4ha
1ho 2ha

1ha

Hökafältet

V
V
HV
V
V
V
V
V
V
V
HV
HV
H
V
HV
HV
V
V
HV
HV
HV
HV
H
HV
HV

H
V
H
H

HV

M
S
M
M

M
M
M
M
M
M
V
VS
M
M
M
M
M
M
M
M

Bo

R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
Bp vägsteklar
Bp vägsteklar
Bp vägsteklar
Bp vägsteklar
Bp vägsteklar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
R spindlar

Bp smalbin
Bp smalbin
Bp smalbin
Bp sandbin

Bp jordhumlor

Larvföda

Metod Levnadssätt

2ho 8ha
1ho 1ha

1ha

1ha

2ha
6ho 4ha

1ho 2ha

9ho 6ha
6ho 11ha

Chrysis illegeri
Hedychridium ardens
H. roseum

1ho 1ha
2ho 2ha
2ha
1ha

1ho
1ho 2ha
3ha
2ha
1ho 1ha

1ho 1ha
1ha

2ho

1ho
1ho
2ho 1ha

6ho 6ha
5ho 19ha

2ho

1ho

Guldsteklar (Chrysididae)

Ammophila sabulosa
A. pubescens
Astata boops
A. pinguis
Cerceris arenaria
Crabro scutellatus
Crossocerus vagabundus
C. wesmaeli
Diodontus minutus
D. tristis
Dolichurus corniculus
Gorytes laticinctus
Harpactus lunatus
Mellinus arvensis
Miscophus ater
M. concolor*
M. spurius*
Nysson dimidiatus
N. distinguendus
Oxybelus mandibularis
O. uniglumis
Pemphredon lethifer
Philanthus triangulum
Podalonia affinis
Tachysphex nitidus
T. obscuripennis
T. pompiliformis

Rovsteklar (Sphecidae)

Ceropales maculata

Haverdal

Vesslunda

1ho 1ha

3ha

Hagön

2ho

4

1ha
2ho 3ha
2ho
1ha

1ho 1ha
1ha

1ha
3ho 4ha
1ho 2ha
1ho

7ho 4ha

3ho 3ha
1ho 8ha
1ho
2ho 5ha

1ha

1ho

2ho 18ha
1ho 3ha

1ho

2ha

2ho

3ho 1ha
1ho 2ha

1ho

10ho 11ha
9ha
1ho

3ho

Hökafältet

1ha
1ho 1ha
1ho 2ha

3ho 6ha
1ho 1ha

Tönnersa

1ho

1ho 1ha
12ho 8ha
3ha

1ho 1ha

5ho 16ha
3ha

1ha

1ha
1ho 1ha

1ho 5ha
3ha

Skummeslöv

V
V
H

HV
HV
H
H
H
HV
V
HV
V
HV
V
H
H
V
V
HV
H
V
V
V
HV
H
H
V
HV
HV
HV

HV

M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
M
M

Bo

Bp fr a rovsteklar
Bp rovsteklar
Bp rovsteklar

R nattflylarver
R fr a mätarlarver
R bärfisar
R fröskinnbaggar
R skalbaggar
R styltflugor
R tvåvingar
R tvåvingar
R bladlöss
R bladlöss
R kackerlackor
R stritar
R stritar
R tvåvingar
R spindlar
R spindlar
R spindlar
Bp rovsteklar
Bp rovsteklar
R tvåvingar
R tvåvingar
R bladlöss
R bin
R nattflylarver
R gräshoppor
R kackerlackor
R gräshoppor

Bp vägsteklar

Larvföda

Metod Levnadssätt

Goniozus distigmus

1ho

Dvärggaddsteklar (Bethylidae)

Stenodynerus dentisquama*
1ha
Dolichovespula saxonica
1ho
Vespula rufa

Getingar (Vespidae)

Hedychrum niemelaei
H. nobile

Vesslunda

Haverdal

Hagön

7ho

5

1ho
2ho 2ha

Tönnersa

1ho
1ho

Hökafältet

2ho

1ha

Skummeslöv

V

V
V
V

V
V

VS

Bo

R fjärilslarver

R fjärilslarver

Bp rovsteklar
Bp rovsteklar

Larvföda

Metod Levnadssätt

Bilaga 2. Gaddsteklar i olika dynmiljöer i undersökningsområdena
För några arter fångade med håv saknas uppgifter om vilken dynmiljö de påträffades i.
* Anger rödlistade eller andra särskilt intressanta arter som behandlas närmare i avsnitt
”Resultat och diskussion”.
Strand

Dynfront

Bakre dyn

Hed

Skogsdyn

2ho
1ho

3ho 2ha

2ho 6ha

Bin och humlor
Andrena barbilabris
A. batava*
A. clarkella
A. haemorrhoa
A. praecox
A. ruficrus
A. vaga
Anthidium punctatum
Apis mellifera
Bombus jonellus
B. terrestris
Colletes cunicularius
C. daviesanus
C. floralis
Epeolus cruciger
Halictus confusus*
H. rubicundus
Hoplitis claviventris
Hylaeus annularis
H. brevicornis
H. confusus
H. gibbus
H. hyalinatus
Lasioglossum fratellum
L. leucopus
L. leucozonium
L. punctatissimum
L. sexstrigatum
L. tarsatum*
Megachile circumcincta
M. leachella*
Nomada leucophthalma
N. panzeri
N. ruficornis
Osmia maritima*
O. uncinata
Psithyrus bohemicus
Sphecodes crassus
S. ephippius
S. geoffrellus
S. pellucidus

1ho
1ha

1ho
1ho
7ho

1ho

7ho

7ho
2ha
3ho 1ha
1ho

1ho
1ha
1ha
17ho 5ha

2ho
1ha
1ho 1ha
1ho
1ho
2ho

1ho

6ho 2ha

4ho 1ha
1ho 1ha
10ho 1ha
1ho
1ho
1ho

1ho
1ho

1ha
1ha

7ho
1ho
2ha
1ha
1ho
1ha
2ha
1ho 1ha

1ha

1ha

1ho
6ho

1ho
1ho
2ho

Vägsteklar
Priocnemis exaltata
P. hyalinata
P. parvula
P. perturbator
P. pusilla
P. schioedtei
Dipogon subintermedius
Agenioideus cinctellus
Arachnospila abnormis*
A. anceps
A. rufa

2ho
6ho 4ha
1ho 2ha
1ho
2ho

1ho

2ho 2ha
1ha

1

2ho 4ha
1ho 3ha

1ho

7ho 3ha
2ha
5ho
4ha
3ho
5ho
1ha
1ho
6ho 7ha
2ha

6ho 2ha

A. sogdiana

Strand
A. spissa
A. trivialis
A. wesmaeli*
Pompilus cinereus
Evagetes alamannicus*
E. crassicornis
E. dubius*
E. pectinipes
E. sahlbergi
Episyron rufipes
Anoplius concinnus
A. infuscatus
A. viaticus
Ceropales maculata

6ho 1ha

Dynfront

2ho 1ha

Bakre dyn

Hed

Skogsdyn

2ho
1ho 1ha
2ho 2ha
1ha

1ho

1ho
3ho 3ha
2ho 2ha

3ho 3ha
1ho

1ho

4ha

3ho 2ha

1ha

6ho 4ha

6ho 10ha

1ho
5ho 1ha
11ho 10ha
8ho 2ha
2ho 9ha

1ha

3ho
4ho

6ho 1ha
7ho 8ha
2ho

4ho 1ha
12ho 12ha
3ho

7ho 12ha
1ho 6ha
1ho

11ho 10ha
8ho 29ha

5ho 9ha
1ho 5ha

1ha

1ho

Rovsteklar
Ammophila sabulosa
A. pubescens
Astata boops
A. pinguis
Cerceris arenaria
Crabro scutellatus
Crossocerus vagabundus
C. wesmaeli
Diodontus minutus
D. tristis
Dolichurus corniculus
Gorytes laticinctus
Harpactus lunatus
Mellinus arvensis
Miscophus ater
M. concolor*
M. spurius*
Nysson dimidiatus
N. distinguendus
Oxybelus mandibularis
O. uniglumis
Pemphredon lethifer
Philanthus triangulum
Podalonia affinis
Tachysphex nitidus
T. obscuripennis
T. pompiliformis

2ho 4ha

2ho

1ha
1ho 1ha
1ho
1ho 2ha

3ho

1ho
1ho 1ha
1ho 1ha

2ha
2ha

1ho 3ha
2ho
1ho
1ha
5ho 6ha
1ha
1ho

10ha
2ha

2ha
1ho 7ha
1ho 2ha

11ho 20ha
4ha

1ho

1ho 1ha
1ha

1ho 1ha
1ha
1ha
1ho
1ha
2ha

3ho 1ha
1ho 6ha

3ha

1ho 4ha
4ha
3ho
1ho 4ha

2ho 2ha

3ho 2ha

7ho 3ha

2ho 3ha

1ho 2ha
14ho 18ha
4ha

Guldsteklar
Chrysis illigeri
Hedychridium ardens
H. roseum
Hedychrum niemelaei
H. nobile

1ho 1ha
1ho 2ha
1ha

1ho
2ho 2ha

Getingar
Stenodynerus dentisquama*
Dolichovespula saxonica
Vespula rufa

1ha
1ha

1ho
1ho

1ho

Dvärggaddsteklar
7ho

Goniozus distigmus

2

3ho

Bilaga 3. Övriga insekter i de undersökta sanddynsreservaten
Nästan allt insamlat material av övriga insekter har fångats i vitskålar och har närmast
karaktären av bifångster eftersom insamlingsmetoden främst utformats med hänsyn till
gaddsteklarna, som var undersökningens huvudgrupp. Skinnbaggar har artbestämts av CarlCedric Coulianos, skalbaggar av Håkan Ljungberg och flugor av Hans Bartsch.
* Anger rödlistade eller andra särskilt intressanta arter som behandlas närmare i avsnittet
”Resultat och diskussion”. Antal inom parentes på bibagge anger sedda (ej fångade) ex.
Vesslunda Haverdal

Hagön

Tönnersa Hökafältet Skummeslöv

Ängsskinnbaggar
M
( iridae)
1

Lygus rugulipennis
Camptozygum aequale
Closterotomus fulvomaculatus

1
2
1

Pilophorus cinnamopterus
Monosynamma maritima*

1

1

Fältrovskinnbaggar
(Nabidae)
Nabius rugosus

1

Fröskinnbaggar
(Lygaeidae)
2

Ischnodemus sabuleti
Eremocoris abietis
Peritrechus geniculatus
Rhyparochromus phoenicus*
Trapezonotus arenarius

1
1
1
1

Skalbaggar
(Coleoptera)
Acupalpus flavicollis
Agonum sexpunctatum
Aleochara bipustulata
Aloconota gregaria
Amara lucida
A. lunicollis
Ampedus balteatus
Anaspis thoracica
Anidorus nigrinus
Anomala dubia
Anoplodera rubra
A. sanguinolenta
Anostirus castaneus
Anthonomus phyllocola
Apalus bimaculatus*
Aphanisticus pusillus
Aphodius distinctus
A. prodromus
Apion fulvipes
A. seniculus
Atheta atramentaria
A. crassicornis
A. fungi
A. liliputana
Atomaria atricapilla

1
1
1

1
1

1

4
9
1

1

1
1
3
1
1
2
1
1
1
4
( )5

8
2
()

)2
(
1
1
1
1

1

1

1
1
2
1
1

1

1

1
1
3

1

A. fuscata

Vesslunda Haverdal
Bradycellus verbasci
Calathus erratus
Cardiophorus ruficollis
Ceutorhynchus floralis
Chaetocnema hortensis
Chrysanthia nigricornis
Chrysomela collaris
Cicindela hybrida
Cimberis attelaboides
Clanoptilus marginellus
Crypticus quisquilus
Cryptocephalus bipunctatus
Cyphon indet.
Dalopius marginatus
Dicronychus cinereus
Dolichosoma lineare
Enicmus transversus
Ernobius longicornis*
Exochomus nigromaculatus
Gabrius indet. (nigritulusgruppen)
Haltica oleracea
Harpalus neglectus*
Hylobius abietis
Lagria hirta
Malthodes spathifer
Melanimon tibiale
Meligethes aeneus
M. caudatus
M. nigrescens
M. ovatus*
Miarus campanulae
Mordella aculeata
Mordellistenula perrisi
Ocypus fulvipes
Otiorhynchus atroapterus
O. ovatus
Oxytelus fairmairei
Phalacrus dieckmanni*
Philonthus varians
P. varius
Philopedon plagiatus
Prosternon tesselatum
Ptinus dubius
Rhinoncus castor
Sciodrepoides watsoni
Selatosomus aeneus
Serica brunnea
Sitona lineatus
Stenus clavicornis
Strophosoma capitatum
Tachyporus hypnorum
Triarthron maerkeli
Trixagus dermestoides
Xantholinus strandi
Xyletinus hanseni
Zyras cognatus
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1
1

1
1

1
2

12

1
2

1
1
1

1
2
1
1
1
1

1

1

1
2
1
1

1

1
1
1
1

1
2

1
2
1
9

1
1
2
12

10

2
6
5

70

4

3
4

3

1

1
3

1

1

1
2

3
5

1
1
1

1
2

3

1

1
1

1
2
4

2

8
12

6

1
1
1
1
1
1
1

1
2
1

2

2
1

2
1
1
1
1

1

Hungersteklar
E
( vaniidae)
Brachygaster minuta

Hagön

h
2o 1ha

2

Vesslunda Haverdal

Hagön

Tönnersa Hökafältet Skummeslöv

Blomflugor
(Syrphidae)
Cheilosia mutabilis
Dasysyrphus tricinctus
Episyrphus balteatus
Eristalinus arbostorum
Eristalinus sepulchralis
Eristalis intricaria
E. horticola
E. pertinax
E. tenax
Eumerus sabulonum
E. strigatus
Eupeodes corollae
Helophilus affinis
H. hybridus
H. pendulus
H. trivittatus
Melanostoma mellinum
Merodon equestris f narc.
Paragus haemorrhous/tibialis
Platycheirus albimanus
Sericomya silentis
Sphaerophoria sp
Syritta pipiens
Xylota segnis

h
2a
1ha
1ha
1ha
1ho
1ha

1ha
1ha
1ha

1ho

1ha

3ho

1ha

h
2a

1ho
1ha

3ha

1ho
h
5o

1ho 1ha
1ha

1ha
h
6o 4ha
1ha

11ho 4ha

1ho 2
ha

1ho
1ha

1ha
1ho
1ho
1ha
1ha
1ho

h
2o
1ho
1ho

Rovflugor
(Asilidae)
Choerades marginatus
Dysmachus trigonus
Lasiopogon cinctus
Philonicus albiceps
Rhadiurgus variabilis
Tolmerus atricapillus

1ho
h
2a

1ha
1ho 1ha
h
5o 8ha

1ho 1ha
1ho 3ha

1ho
h
6a

1ha
1ha

1ho
1ho 1ha

1ho

Svävflugor
B
( ombyliidae)
Phthiria pulicaria
Thyridanthrax fenestratus

1ho 2
ha
1

3ho 10ha
1

h
2a

Stekelflugor
(Conopidae)
1ha

Conops quadrifasciatus

Vapenflugor
S
( tratiomyidae)
1ho

Chloromyia formosa

Stilettflugor
(Therevidae)
Acrosathe annulata
Dialineura anilis
Thereva unica
T. cinifera

1ho

1ha

3

1ho 1ha
1ho
1ho

1ho 1ha
1ho
1ho 1ha

Bilaga 4. Kända förekomster av rödlistade och regionalt intressanta arter i de
undersökta sanddynsområdena
Listan bygger på utdrag från Länsstyrelsens artdatabas som erhållits från Örjan Fritz. Kjell
Georgsson har bidragit med kompletterande uppgifter när det gäller kärlväxterna och även
några uppgifter från artfaktablad m.m. har tagits med. Fet stil anger arter som noterats under
denna inventering.
Under 2003 inventerade Håkan Ljungberg skalbaggar i dynreservaten och hittade då ett antal
rödlistade skalbaggar som inte finns med här och kommer att redovisas i en rapport från
Länsstyrelsen. Hotkategorierna för rödlistade arter följer Gärdenfors (2000) och när det gäller
regionalt intressanta arter (REG) Fritz (2000).
Art

Svenskt namn

Hk

Grupp

Kommentar

flygsandvägstekel

gulfläckig igelkottspinnare
liten jordstjärna
dvärgjordstjärna
stjälkröksvamp
sandjordtunga
plattad jordtunga
knärot
hedblomster
ögonpyrola

NT
NT
NT
DD
EN
NT
NT
NT
REG
REG
REG
REG
REG

steklar
skalbaggar
steklar
steklar
fjärilar
svampar
svampar
svampar
svampar
svampar
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter

sanddyner, V om NR
sanddyner, V om NR
sanddyner, V om NR
sanddyner, V om NR
sanddyner, V om NR
äldre tallskog
sanddyner, V om NR
äldre tallskog

fältpiplärka
rutlåsbräken
strandsandjägare
martorn
ljungögontröst
huvudtåg
dvärglin
krypvideglasvinge
knutört
höstlåsbräken
fläckmaskros
klittviol
låsbräken
slankstarr
slamkrypa
kärrknipprot
östersjötåg
ormtunga

DD
EN
EN
EN
EN
VU
VU
VU
VU
NT
NT
NT
DD
REG
REG
REG
REG
REG
REG

steklar
fåglar
kärlväxter
skalbaggar
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
fjärilar
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter

Skummeslöv
Arachnospila wesmaeli
Ernobius longicornis
Stenodynerus dentisquama

Halictus confusus
Hyphoraia aulica
Geastrum minium
Geastrum schmidelii
Tulostoma brumale
Geoglossum arenarium
Geoglossum cookeianum
Goodyera repens
Helichrysum arenarium
Moneses uniflora

Hagön
Lasioglossum tarsatum
Anthus campestris
Botrychium matricariifolium
Cicindela maritima
Eryngium maritimum
Euphrasia micrantha
Juncus capitatus
Radiola linoides
Synanthedon flaviventris
Anagallis minima
Botrychium multifidum
Taraxacum maculigerum
Viola tricolor ssp. curtisii
Botrychium lunaria
Carex flacca
Elatine hydropiper
Epipactis palustris
Juncus balticus
Ophioglossum vulgatum

1

kusthed
sanddyner
sanddyner 1980-talet
kusthed
kusthed

kusthed
kusthed
kusthed
Fylleåns strand
kusthed
kusthed
kusthed

Hökafältet
Arachnospila wesmaeli
Harpalus neglectus
Bryhnia novae-angliae
Petromyzon marinus
Anthus campestris
Alcedo atthis
Gentiana pneumonanthe
Isolepis setacea
Juncus capitatus
Radiola linoides
Leersia oryzoides
Synanthedon flaviventris
Anagallis minima
Anthicus bimaculatus
Crassula aquatica
Cryptocephalus sericeus
Hypotrachyna revoluta
Lythrum portula
Numenius arquata
Taraxacum maculigerum
Trichocolea tomentella
Calamagrostis stricta
Caloporus taxicola
Carex buxbaumii
Corallorhiza trifida
Geocalyx graveolens
Inonotus rheades
Juncus balticus
Lotus pedunculatus

flygsandvägstekel
dynfrölöpare
brynia
havsnejonöga
fältpiplärka
kungsfiskare
klockgentiana
borstsäv
huvudtåg
dvärglin
vildris
krypvideglasvinge
knutört
tvåfläckig snabbagge
fyrling

NT
NT
EN
EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
NT
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG

steklar
skalbaggar
mossor
fiskar
fåglar
fåglar
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
fjärilar
kärlväxter
skalbaggar
kärlväxter
skalbaggar
lavar
kärlväxter
fåglar
kärlväxter
mossor
kärlväxter
svampar
kärlväxter
kärlväxter
mossor
svampar
kärlväxter
kärlväxter

VU
NT
Dieckmanns sotsvampbagge NT
praktnejlika
EN
krypvideglasvinge
VU
örlav
NT
rapphöna
NT
östersjötåg
REG
korallrot
REG
knärot
REG
trollhand
REG

skalbaggar
steklar
skalbaggar
kärlväxter
fjärilar
lavar
fåglar
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
svampar

bibagge
havsmurarbi
flygsandvägstekel
fältpiplärka
sandmålla
almskruvmossa
huvudtåg
strandbeta
höstlåsbräken

skalbaggar
steklar
steklar
fåglar
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter
kärlväxter

örlav
rödlånke
storspov
fläckmaskros
dunmossa
madrör
blodticka
klubbstarr
korallrot
terpentinmossa
rävticka
östersjötåg
stor käringtand

Lagan
sanddyner
Lagan
åstrand

sanddyner
sanddyner
sanddyner 1934
lövsumpskog

lövsumpskog

lövsumpskog
kärr

Tönnersa
Apalus bimaculatus
Arachnospila wesmaeli
Phalacrus dieckmanni
Dianthus superbus
Synanthedon flaviventris
Hypotrachyna revoluta
Perdix perdix
Juncus balticus
Corallorhiza trifida
Goodyera repens
Hypocreopsis lichenoides

bibagge
flygsandvägstekel

sanddyner
lövsumpskog
fukthed

Haverdal
Apalus bimaculatus
Osmia maritima
Arachnospila wesmaeli
Anthus campestris
Atriplex laciniata
Tortula laevipila
Juncus capitatus
Beta vulgaris ssp. maritima
Botrychium multifidum

VU
VU
NT
EN
EN
EN
VU
NT
NT

2

sanddyner
sandstrand
alskog invid å
fukthed
sandstrand
fukthed 1979

Goodyera repens
knärot
Stellaria nem ssp nemorum nordlundarv
Vitrea contracta

REG kärlväxter
REG kärlväxter
REG landsnäckor

alsumpskog, bäck
havsstrand

VU
NT
NT
EN
VU
NT
NT
NT

sanddyner
fukthed
alsumpskog
alsumpskog
NGN 1990-talet

Vesslunda
Apalus bimaculatus
Arachnospila wesmaeli
Meligethes ovatus
Anthus campestris
Juncus capitatus
Atheta aquatilis
Hypotrachyna revoluta
Lycopodiella inundata

bibagge
flygsandvägstekel
fältpiplärka
huvudtåg
örlav
strandlummer

3

skalbaggar
steklar
skalbaggar
fåglar
kärlväxter
skalbaggar
lavar
kärlväxter

Bivargen är en kraftig rovstekel som föder upp sina larver på bin fångade i flykten eller på blommor.
Foto: Krister Larsson.
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