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Sammanfattning 
 
Rapporten behandlar gaddstekelfaunan inom två områden, en sanddyn vid Hällefors samt 
en betad äng vid Nydalen i Askersunds kommun. 
Faunan har inventerats under 5 respektive 3 dagar i fält, ganska jämnt spridda över steklar-
nas aktivitetsperiod under 2004. Djuren har insamlats manuellt, i gulskålar samt i fönster-
fällor. 
Materialet från Hällefors omfattar, förutom enbart iakttagelser i fält, 463 exemplar tillhör-
ande 105 arter. Bland dessa finns 3 rödlistade arter. 
Motsvarande siffror från Nydalen är 202 exemplar och 75 arter, varav 3 rödlistade. Av 
störst intresse är det parasitiskt levande pärlbiet, Biastes truncatus. 
Resultatet presenteras i tabeller över respektive gaddstekelgrupp, där de rödlistade arterna 
markerats med fet stil. Dessutom jämförs, i särskilda tabeller, resultatet från respektive om-
råde med dem från liknande områden i andra delar av södra Sverige. Jämförelserna visar att 
de båda nu undersökta områdena, trots den begränsade arbetsinsatsen i fält, står sig väl vad 
gäller den biologiska mångfalden. 
De flesta arterna har fått en kort beskrivning t ex vad gäller främst levnadssättet. 
 
 

Abstract 
 
This report deals with the fauna of Bees and Wasps (Hym. Aculeata) in two areas in Örebro 
County. Hällefors is an inland dune locality in the northwestern part (province Västman-
land) of the county and Nydalen is a grazed dry meadow in the southernmost part (province 
Närke). 
The fauna has been investigated during 5 viz 3 days of field work, rather evenly distributed 
over the activity period of these insects in 2004. Collecting was done manually, in yellow 
pan traps and in window traps. 
The material recorded from Hällefors comprises 463 specimens belonging to 105 species. 3 
of those are listed in “The 2000 Red List of Swedish Species”. 
For Nydalen the corresponding numbers are 202 specimens and 75 species, of which 3 be-
long in the Red List. Of most interest is the parasitic bee Biastes truncatus. 
The collected material is presented in tables for the different groups of Aculeata, where the 
Red listed species are printed in bold face. Furthermore, in separate tables, the results from 
the two localities are compared with those of other similar localities in other parts of 
southern Sweden. Considering the rather limited time spent on field work the two areas 
come out well as to biodiversity. 
Comments are given on most species, e.g. concerning their biology. 

Förord 
 
Kunskapen om vildbin i Örebro län är  begränsad p.g.a. att entomologerna är få och ännu 
färre intresserar sig för steklar.  De inventeringar som ligger till grund för denna rapport har 
utförts i två områden i Örebro län med väldigt olika karaktär. Inventeringen har bidragit till 
att kunskapsläget om länets stekelfauna höjts avsevärt. 
 
Stora Hälleforsdynen i Hällefors kommun i norr är en flygsanddyn. Den omgärdar norra 
halvan av Knuthöjdsmossen – som är den del av mossen som idag är skyddad som natur-
reservat. Dynen har ett stort värde ur pedagogisk och geomorfologisk synpunkt och är den 
största och bäst utvecklade flygsanddynen i länet. Den är belägen på det stora sanddelta 
som är utsträckt kring västra, norra och södra delarna av Hällefors samhälle och som sträck-
er sig en bit in i Värmlands län. Flygsanddynen anses ha höga geologiska bevarandevärden 
och omnäms därför i Länsstyrelsens Naturvårdsöversikt Örebro län 1984. På Stora Hälle-
forsdynen finns ett antal intressanta insekter knutna till sandmarker och denna undersök-
ning visar att området är skyddsvärt även ur entomologisk synvinkel.  
 
Nydalen i Askersunds kommun i söder är en torr, örtrik betesmark belägen på Forsaåsen. 
Nydalen har inte en utpräglat exklusiv gaddstekelfauna. Lokalen representerar i stället en 
tidigare mycket vanlig typ av jordbruksmark. Trots detta uppvisar den en förvånansvärt hög 
diversitet. Därmed står den sig väl i jämförelse med liknande lokaler även i sydligaste 
Sverige. För att denna fauna ska bibehållas bör betestrycket hållas på minst samma nivå 
som under sommaren 2004. 
 
Ett åtgärdsprogram för vildbin på torrängar är under framtagande av Länsstyrelsen i Öster-
götland, på uppdrag av Naturvårdsverket. Av de arter som ingår i åtgärdsprogrammet har 
väddsandbi Andrena hattorfiana, hittas vid Nydalen. Bibagge Apalus bimaculatus, som hit-
tades vid Hällefors, tas upp i ett eget kommande åtgärdsprogram. 
 
Åtgärdsprogram skrivs för rödlistade arter eller skyddsvärda naturtyper för vilka inte till-
gängliga skyddsformer såsom reservat, Natura 2000, biotopskydd med mera är tillräckliga. 
Det är kunskapssammanställningar som ska vara vägledande i bevarandearbetet för de ingå-
ende arterna. 
 
Denna rapport har finansierats av Naturvårdsverket via medel för åtgärdsprogram för hota-
de arter och genom bidrag från föreningen Hopajola. 
 
Gunnar Hallin, Åsbro, har på ett förtjänstfullt sätt utfört inventeringen och tagit fram denna 
rapport. Tack Gunnar! 
 
 
 
Michael Andersson                                         Inger Holst 
Handläggare områdesskydd                           Koordinator åtgärdsprogram för hotade arter 
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1. Bakgrund 
 

1.1 Gaddsteklarna och naturvården 
Gaddsteklarna är en ganska välavgränsad och med omkring 700 svenska arter antalsmässigt 
hanterlig grupp bland insekterna. Alla är i huvudsak dagaktiva och mer eller mindre värme-
älskande och är därför relativt lätta att observera. Många, särskilt bina, är flitiga blombesö-
kare som vid vackert väder kan uppträda i stort antal. 
 
Inte minst bina har stor betydelse som pollinerare av både vilda och odlade växter. Tillsam-
mans med de vilda växter de är beroende av utgör många av artena viktiga indikatorer på 
tillståndet i den miljö de lever i. Många arter vildbin har under de senaste decennierna gått 
starkt tillbaka – tillsammans med sina viktigaste biotoper, de på olika blommande växtarter 
allra rikaste ängsmarkerna, d v s slåtterängar och naturbetesmarker. 
 
Det anses inom naturvården angeläget att bilda sig en säkrare uppfattning om det aktuella 
läget samt undersöka möjliga åtgärder för att bevara den biologiska mångfald som dessa 
naturtyper representerar. Därför har centrala medel anslagits för bl a inventering av främst 
vildbifaunan inom dessa.  
 

1.2 Uppdraget 
Författaren fick i mars 2004 i uppdrag av länsstyrelsen att utföra en inventering av gaddste-
kelfaunan på den s k Stora Hälleforsdynen i Hällefors kommun i länets nordvästra del – 
omfattande hela aktivitetsperioden för dessa insekter. Senare under våren tillkom ett upp-
drag att göra motsvarande undersökning på ett torrängsområde vid Nydalen i Askersunds 
kommun, längst söderut i länet. Detta sistnämda uppdrag kom alltför sent för att kunna in-
nefatta mer än mindre delar av den fauna – huvudsakligen bin - som endast visar sig under 
vårmånaderna. 
 

1.3 Karaktäristik av de undersökta områdena 
De två undersökta områdena är mycket olika. Hälleforsdynen är inte ett exempel på det slag 
av blomrik natur som ovan nämns. Den representerar däremot delvis en extrem och i inlan-
det mycket ovanlig naturtyp, med en rik och säregen insektfauna, särskilt vad gäller gadd-
steklar. Den ingår delvis också i ett naturreservat, som i andra avseenden är ganska välut-
forskat, men där kännedomen om gaddstekelfaunan varit mycket bristfällig. 
 
Under senare år har flera inventeringar av liknande områden genomförts, både vid kusterna 
och i inlandet. En jämförelse med dessa kan ge en ganska god uppfattning om dessa båda 
områdens värde som gaddstekellokaler. 
 
Däremot är likheterna mellan Hälleforsdynen och Nydalen och deras fauna och flora små 
och inbjuder knappast till jämförelser. Nydalen är ett exempel på en ganska typisk, men nu-
mera allt ovanligare betesmark, som kunde antas hysa en relativt rik fauna av främst vild-
bin. Att inventeringarna här presenteras i en och samma rapport har mer att göra med att de 
behandlar samma insektgrupp och utförts parallellt och av samme inventerare. 
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Figur 1. Kartan visar de undersökta platsernas lägen i Örebro län.  
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2. Genomförande  
 

2.1 Praktiska förutsättningar 
För att få en så fullständig bild som möjligt av områdets gaddstekelfauna med ett begränsat 
antal fältarbetsdagar bestämdes att områdena skulle besökas vid vardera ett tillfälle per må-
nad under – om möjligt – månaderna april till augusti. Under normala år visar sig de första 
gaddsteklarna, några arter bin och en vägstekelart, knappast före mitten av april. Däremot 
kan man få se en del gaddsteklar i rörelse ända in i oktober. Dessa ”sena” arter har dock en 
lång aktivitetsperiod och nya arter tillkommer knappast efter slutet av juli. Valet av fältar-
betsdag under respektive månad kan inte bestämmas förrän tidigast några dagar i förväg, 
beroende på att de flesta gaddsteklar är starkt beroende av åtminstone soligt och helst varmt 
väder. 
 
Bina är beroende av pollen- och nektarkällor och de första bina kommer därför fram från 
sina övervintringsplatser när blomningen startar i större skala, d v s när sälgen och andra 
Salix-arter börjar blomma. Vid det första besöket, 28 april, var sälgen i stort sett överblom-
mad, beroende dels på en oväntat tidig vår, dels på bristande kommunikation med lokala 
rapportörer. Möjligen missades därför någon enstaka art av vårflygande bin. Å andra sidan 
fanns mycket få sälgar eller andra Salix-arter inom dynområdet. 
 
Det ”klimatiska” utgångsläget för inventeringarna kan sägas ha varit mycket gynnsamt. Vå-
ren bjöd på ett långvarigt och rejält värmeöverskott som varade fram till ca 10/5. Även fö-
regående sommar bör ha varit gynnsam för värmeälskande insekter – med långvariga vär-
meöverskott bl a hela senare hälften av sommaren. I själva verket var året 2003 ett i en näs-
tan obruten serie varma år ända sedan 1988. I denna serie kom också 2004 att ingå, även 
om perioder med värmeunderskott - under andra halvan av maj samt från ca 10/6 till mitten 
av juli - störde bilden. Populationerna av gaddsteklar kunde mot denna bakgrund förväntas 
vara stora, men kanske med dämpad aktivitet under den kyliga försommaren. Rent praktisk 
medförde den senare att det var svårt att hitta idealiska fältdagar under denna period. För 
Nydalens del missades därför chansen nästan helt vad gäller juli. 
 

2.2 Metodik 
Fältarbetet gick till så att olika fällor genast vid ankomsten på förmiddagen sattes ut på plat-
ser som erfarenhetsmässigt bedömdes lämpliga. Det kan t ex vara ytor där man ser djur i 
aktivitet, smala passager mellan låga buskar eller ljungtuvor eller blomrika markavsnitt. 
Dels användes ett tiotal färgskålar i form av glassbyttor, de flesta gula, men också några 
vita och en blå. Vidare användes två markfönsterfällor, bestående av ca 2 x 5 dm stora 
grunda planteringslådor av plast. Lodrätt på lågkant, ovanpå varje låda, ställdes en ca 2 x 5 
dm glasskiva, vilande med ändarna mitt på lådans kortändar. I båda typerna av fällor häll-
des vatten till några centimeters höjd, med tillsats av några droppar diskmedel. Därigenom 
minskas ytspänningen, så att djuren sjunker till bottnen. 
 
Vid några tillfällen användes vid Hällefors även trädfönsterfällor, av i princip samma kon-
struktion som markfönsterfällorna, men med helt andra dimensioner och proportioner. Des-
sa sattes upp på stammar av döda, barklösa tallar i brynen av mindre gläntor. (Se Hällefors-
dynen, avsnitt 3.2, delomr 2.) 
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Fällorna bidrar i hög grad till ett rikt utbyte. På avsnitt där det visuellt inte tycks finnas en 
enda stekel kan en fälla på några timmar ge ett rikt material, särskilt av vägsteklar. 
 
Varje fältdag utnyttjades också för manuell insamling, vilken skedde medan undersöknings-
området genomströvades åtskilliga gånger. Insamlingen skedde huvudsakligen med en 
ganska stor, klar plastpåse, som snabbt placerades över respektive insekt – när den satt på 
en blomma, på en trädstam eller på marken, eller rörde sig på eller långsamt över markytan. 
Särskilt vägsteklar, som snabbt springer på marken, är svåra att fånga med håv. Dolda un-
der håvtyget smiter de lätt ut under håvens kant. Den genomskinliga plastpåsen ger en viss 
kontroll över var stekeln befinner sig och möjlighet att täppa till flyktvägen. Stekelhanar 
som ibland ses patrullflyga framför buskar och träd, liksom vissa bin med samma snabba 
flygsätt som blomflugor måste däremot tas med håv. Rutterna genom området lades så att 
alla fällorna passerades och samtidigt kunde vittjas. 
 
Bortsett från gråmyran (Formica cinerea), ägnades inget särskilt intresse åt myrorna. Det 
krävs en annorlunda insamlingsteknik för att få en någorlunda fullständig bild av myrfau-
nan på en plats. Detta bedömdes i alltför hög grad inkräkta på fångsten av övriga gaddste-
kelgrupper. De få myror som hamnade i fällorna togs dock till vara. 
 
Underrepresenterade i det insamlade materialet är också, av etiska skäl, humledrottningar, 
vilkas fortlevnad är förutsättningen för ett helt humlesamhälles tillkomst. De flesta humle-
arter kan för övrigt artbestämmas i fält, utan att infångas. 

Figur 2. Hona av sälgsidenbiet Colletes cunicularius—på väg ner i boet med sin last av pollen.  

6 



7 

Faktaruta—gaddsteklar 
Utseende och kroppsbyggnad 
Steklarna (Hymenoptera) utgör en ordning inom klassen Insecta. De kännetecknas av sina 
två par genomskinliga flygvingar, mer eller mindre långa antenner, bitande och sugande 
mundelar samt fullständig förvandling. Kroppen är tydligt uppdelad i ett väl avsatt huvud, 
mellankropp och bakkropp. Fullständig förvandling innebär att larverna är ”masklika” och 
utseendemässigt helt avvikande från de fullbildade steklarna och att förvandlingen sker via 
ett puppstadium. Gaddsteklarna (Aculeata) bildar tillsammans med bl a Parasit- och Gall-
steklar en underordning (Apocrita) inom steklarna. Till skillnad från den andra underord-
ningen, Växtsteklarna, har de en ”getingmidja”, d v s bakkroppen är bara smalt förenad 
med mellankroppen. Hos gaddsteklarna är honans äggläggningsrör ombildat till en gadd – 
för bemäktigande av bytesdjur och/eller försvar. Gadden är hos många myror sekundärt 
tillbakabildad. En mindre del av gaddsteklarna har ett parasitiskt levnadssätt och bland 
dem är honorna ofta vinglösa, liksom alla arbetare bland myrorna - också en sekundär ut-
veckling. 
 
Släktskap 
Det råder något olika uppfattningar angående såväl gaddsteklarnas avgränsning från övriga 
Apocrita som deras inbördes uppdelning (taxonomin) i överfamiljer, familjer och släkten. 
Vid föreliggande inventeringar har heller ingen helt konsekvent linje följts, men en snäv 
släktavgränsning har tillämpats, bl a för att få en tydligare struktur på tabellerna. De grup-
per som här blivit representerade är Guldsteklar, Myrsteklar, Myror, Vägsteklar, Ge-
tingar, Rovsteklar samt Bin. Av andra otvetydiga gaddstekelgrupper, som mycket väl 
kunde ha påträffats, saknas Spindelsteklar (Mutillidae) och Planksteklar (Sapygidae). De 
har vardera 2 respektive 3 svenska arter. En tredje familj, Dolksteklar (Scoliidae), har bara 
en svensk art som bara hittats på Gotland, i Halland samt i Bohuslän. 
 
Levnadssätt 
Majoriteten av gaddsteklarna är solitära. Det innebär att varje hona gräver ett bo i marken 
eller utnyttjar en hålighet, t ex i trä eller växtstjälkar. I håligheten placeras en eller flera 
infångade insekter, som dödats eller förlamats, och på dessa läggs ett ägg. Binas honor läg-
ger i stället in ett pollenförråd på vilket ägget placeras. Många gaddsteklar anlägger flera 
boceller, vardera med ett matförråd och ägg,  i samma hålighet. Boet stängs sedan. Den 
larv som kläcks äter upp förrådet och förvandlas så småningom till puppa. Den fullbordade 
insekten (imagon) kommer fram nästa vår eller sommar och påbörjar en ny livscykel. Den-
na kan dock hos en del gaddsteklar avvika en del från vad som här sagts. 
 
Många av de solitära gaddsteklarna är ”sociala” såtillvida att de gärna bygger bon tätt intill 
varandra, så att ibland stora kolonier bildas.  
 
En mindre del av gaddsteklarna – myror, en del getingar och bin – är sociala i den mening-
en att de bildar samhällen – med en eller flera drottningar, talrika arbetare och hanar – med 
samarbetande individer. Bortsett från myrornas dör samhällena ut på hösten och bara boets 
nyproducerade drottningar överlever för att nästa vår grunda nya samhällen. 
 
Det finns inom alla ovan nämnda gaddstekelfamiljer släkten som på olika sätt parasiterar 
på andra gaddsteklar. Några av familjerna, guldsteklarna, myrsteklarna och de tre sist-
nämnda familjerna, är enbart parasitiska – dock inte alla på gaddsteklar. 
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3. Hälleforsdynen 
 

3.1 Landformer och geologi 
Hälleforsdynen ligger knappt 2 km NV om Hällefors centrum. Den är en drygt 2 km lång 
sanddyn, med bågformig utsträckning (figur 3). Ena änden börjar mitt ute i Knuthöjdsmos-
sen, en ca 4 km² stor, gölrik högmosse. Härifrån sträcker den sig mot öster fram till mosse-
kanten, där den svänger av mot NO och slutligen N. Dynens mittpunktskoordinat är unge-
fär: 66305 / 14263 
 
Dynen omtalas i beskrivningen till det geologiska kartbladet Filipstad (Magnusson & Gran-
lund 1928). Den kallas där omväxlande Stora respektive Norra Hälleforsdynen. En mindre 
dyn finns nämligen ett stycke söderut. Dynen har skapats av nordliga till nordvästliga vin-
dar i slutet av senaste istiden. Materialet kommer från det vidsträckta, mer eller mindre pla-
na sandfält som underlagrar dynen. Därefter har mossen bildats ovanpå sandplanet. Den del 
av dynen som ligger ute på mossen reser sig upp till ca 10 m över mosseplanet och ca 12 m 
över underliggande sandplan. 
 
Berggrunden i området utgörs i huvudsak av leptitgnejs, leptit och hälleflinta. Ett mindre 
område med dolomitisk kalksten och det övergivna Trolltjärns kalkbrott, finns i kanten av 
mossen, knappt 1 km NV om dynen. 
 
Stora delar av dynen är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter. Sträckan över mossen 
åtföljs på södra sidan av en större väg, som inkräktat något på dynens sydsluttning, skärpt 
dess lutning och gjort den något erosionsbenägen. Dynens centrala del översneddas i rikt-

Figur 3. Stora Hälleforsdynen, något schematiskt, med indelning i delområden. Prickade linjer mar-

kerar delområdesgränser.  
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ning SV-NO av två parallella kraftledningar och i riktning SO-NV av tillfartsvägen till en 
tidigare kommunal tipp. Tippmassorna bildar en stor halvö i mossens SO-hörn, alldeles 
norr intill dynens centrala del. Omedelbart öster om kraftledningen har sandtäkt skett, vilket 
efterlämnat en ca 40x100 m stor, till stor del plan bottenyta. Härefter ändrar dynen helt ka-
raktär,  särskilt vad gäller vegetationen. Därpå följande sträckning, mot norr, är starkt på-
verkad av tidigare bebyggelse, varav många rester kvarstår, samt av kvarväxande kultur-
växter och lövträd. De sistnämnda saknas nästan helt på övriga delar av dynen. 
 

3.2 Vegetation och flora 
Dynens västra del, d v s den som sträcker sig ut på mossen, är barrskogsbevuxen, med tall 
som dominerande trädslag. Dynens nordsida (delomr 1), med de tre utlöpare som sträcker 
sig upp till ca 200 m mot norr ut i mossen, är bevuxen med mogen tallskog med främst blå-
bär i fältskiktet. I en sänka finns en myrgöl och flera sådana finns på myren omedelbart norr 
om dynen. 
 
På den branta sydsidan (delomr 2) ner mot vägen finns ett delvis tätt, delvis luckigt yngre 
tallbestånd i ganska dåligt skick och med flera gläntor (figur 7). Fältskiktet är svagt utveck-
lat, med bergrör (Calamagrostis epigejos) och backstarr (Carex ericetorum) som karaktärs-
arter. Här finns ganska stora obevuxna sandytor. Längs dynfoten löper ett grunt vägdike. I 
detta och vägkanten växer t ex röd- och vitklöver samt käringtand (Lotus corniculatus), 
men här finns också, förvånande nog, ett ganska rikt bestånd av skogsknipprot (Epipactis 
helleborine) samt några få plantor av tvåblad (Listera ovata). Är detta en effekt av ett un-
derliggande kalkstråk i berggrunden, som dock borde vara väl ”isolerat” av överlagrande 
sand, eller är vägkanten påverkad av transportspill från Trolltjärns kalkbrott? 

Figur 4. Täktbottnen och sidoslänter (delomr 5 o 6) med talrika bon av sälgsidenbiet Colletes cuni-
cularius. 



Den skogklädda delen avslutas i öster av den snett övertvärande kraftledningsgatan, vars 
vegetation närmast kan beskrivas som ljunghed (delomr 3). På denna hed finns ett glest 
buskskikt av främst tall, en och asp. En del av dessa buskar, bl a alla aspar, avverkades un-
der inventeringsperioden. Inom denna del finns också en del örtartade blomväxter, t ex gull-
ris (Solidago canadensis och S. virgaurea), renfana (Chrysanthemum vulgare), klofibbla 
(Crepis tectorum) och andra fibblor (Hieracium spp), i partier med vegetationsblottor 
mycket sandtrav (Cardaminopsis arenosa) samt på några ställen små fläckar med kattfot 
(Antennaria dioica). 
 
Där kraftledningarna passerar själva dynkrönet finns uppe på detta ett område (delomr 4) 
med bara sparsam vegetation av fårsvingel (Festuca ovina) samt med ett helt vegetations-
löst längsstråk av öppen, lös dynsand (figur 5). Båda torde ha skapats genom slitage – det 
senare av motorcyklar o dyl. I ljunghedssluttningen mot SO finns här mycket mjölonris 
(Arctostaphylos uva-ursi), lite hallon (Rubus idaeus) och nere i vägkanten bl a maskros 
(Taraxacum vulgare), åkervädd (Knautia arvensis) och backskärvfrö (Thlaspi alpestre). 
 
Efter kraftledningsgatan följer NO-ut den stora f d sandtäkten, vars plana botten (delomr 6; 
figur 4) omges av slänter (delomr 5) – höga och till stor del vegetationslösa i SV- och sär-
skilt i NO-änden (omslagsbilden) och låga särskilt på nordvästra långsidan. På SO-sidan 
återstår en låg, skogklädd rygg mot vägen, men på denna sida finns också täktens breda in-
fart, nu spärrad med stenblock. Närmast infarten finns på täktbottnen ett glest bestånd av 
yngre tall. Mot SV finns en större trädlös yta med en gles matta av fårsvingel, med enstaka 
plantor av fibblor och käringtand. Längs med täktbottnens nordvästsida finns ett vegeta-
tionslöst stråk av lös sand, skapat genom terrängkörning. 
 
Dynens nordostdel (delomr 7) har så mosaikartad vegetation att den inte går att kort beskri-
va. Den är starkt påverkad av bl a tidigare bebyggelse, vilket sannolikt bidragit till att det 

Figur 5. Stora Hälleforsdynens krön (delomr 4) med utplacerade gulskålar. 
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inte som annars finns kvar något tydligt krön. Här finns talrika rester av husgrunder o dyl, 
en del snår av syren och andra kulturväxter, bl a vresros, akleja och vårtörel (Euphorbia cy-
parissias).  Trädskiktet är mycket blandat, glest och luckigt, med bl a tall, björk och rönn. 
Det finns också mindre ytor med bara gräs och enstaka örter, t ex grässtjärnblomma (Stel-
laria graminea). 
 
Den skogklädda, sydvästra delen av Hälleforsdynen ingår som sydligaste del i Knuthöjds-
mossens naturreservat. Reservatet har tillkommit främst för att skydda en ovanligt välutbil-
dad, gölrik högmosse med ett intressant fågelliv. Nära dynens västra ände finns, i en f d 
täkt, en parkeringsplats för besökare till reservatet. Från denna utgår vandringsleder ut på 
mossen – där spångade – samt längs dynkrönet.  Krönstigen fortsätter också, omarkerad och 
mindre framträdande, österut på dynen. Det finns också en fortsättning på dynens NO-del. 
 
Det helt avvikande delområde 7, med en för dyner helt otypisk vegetation och flora, besök-
tes bara under de två första fältdagarna. Eftersom där heller ingen typisk sanddynfauna kun-
de konstateras eller förväntas, skulle en fortsatt undersökning av detta område bara ha in-
kräktat på undersökningen av de typiska delarna. 
 

3.3 Gråmyran 
Vad gäller insektfaunan har Hälleforsdynen länge varit känd som en lokal för gråmyran 
(Formica cinerea). Denna myra var känd dels från sandstränder i våra sydligaste landskap, 
dels från ett annat område med inlandsdyner, vid Bonäs nära Mora (Tjeder 1953). Där hade 
man också hittat sandödlan (Lacerta agilis), med en också i övrigt liknande utbrednings-
bild. Båda kom därför att betraktas som relikter från den varma och torra boreala tiden för 
7-8000 år sedan. Förekomsten vid Hällefors publicerades av Karl-Herman Forslund (1949), 
som troligen också var den som fann arten här. Han var då landets främste auktoritet på bl a 
myror, men intresserade sig också för sandödlan och dess utbredning. Den fann han dock 
inte här.  
 
Forsslund (1959) fann däremot sandödlan, men inte gråmyran, på en plats bara ca 30 km 
SV om Hällefors, på Brattforsheden i Värmland. Gråmyran påträffades senare där (1990) 
av Berglind (1995), som sedan flera decennier bl a arbetar med både gråmyran och sandöd-
lan. Själv fann jag ytterligare två lokaler för gråmyra i Värmland – i norra delen av Klar-
älvsdalen, vid Brattmon 1976 och vid Ambjörby 1978. Även i angränsande delar av Norge 
har arten påträffats på tre platser, bl a vid Sörma bru i Glåmas dalgång av mig 1978. De se-
naste åren har gråmyran hittats i flera nya landskap, i norra Uppland samt alla de norrländs-
ka kustlandskapen (Bergsten & Falck 2003, Berglind i e-brev 2005). Bergsten & Falck och 
Jonsell (2003) ifrågasätter bl a därför att de mellansvenska gråmyrorna skulle vara värmere-
likter med två vitt åtskilda utbredningsområden i Sverige. Man hänvisar bl a till genetiska 
undersökningar som gjorts. Författarna menar vidare att gråmyran kan finnas på många yt-
terligare platser, men att antalet lämpliga sådana kan vara begränsat. Ännu återstår dock att 
finna arten i ”luckan” mellan Brattfors/Hällefors/Norduppland och de sydligaste landska-
pen. 
 
Jag besökte Hälleforsdynen första gången 1964, just för att titta på gråmyran. Jag fann den 
då bara på högsta dynkrönet under kraftledningsgatan. Inte heller under inventeringen 2004 
såg jag arten på något annat avsnitt av dynen. Dock fanns minst ett bo också nere i vägdiket
(!), rakt nedanför dynkrönet. Ett enstaka individ sågs och togs i södra ljunghedssluttningen 
ca 50 m längre mot SV. Inget intensivare eftersök gjordes efter arten, men ingen av de my-
ror som hamnade i fällor på andra delar av dynen var gråmyror. Däremot togs vid flera till-
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fällen den närbesläktade och allmänna, svarta slavmyran (Formica fusca) i fällorna. 
 
Gråmyrans bon är mycket karakteristiska, mycket ofta med flera bomynningar i rad på en 
upp till ca meterlång sträcka. Mellan hålen finns oftast en smal och grund ränna i markytan. 
Bona på dynkrönet ligger i området med gles fårsvingelhed. Inga bon sågs och kan nog 
knappast förekomma i närliggande, öppna och lösa sandyta, som ofta körs sönder av motor-
cyklar och mopeder. På dynkrönet var bona alltså anlagda i den relativt finkorniga flygsan-
den, liksom på åtminstone de flesta kustlokalerna i de sydligaste landskapen samt på den 
plats jag såg den vid Elverum i Norge 1978. I diket nedanför var materialet mera grusblan-
dat. Mina fynd av arten i norra Värmland, vid Sörma bru i Norge samt vid V:a Torsö  i Ble-
kinge 1999 var på grovkornigare, grusigt material. Arten är alltså inte bunden till områden 
med dynsand. 
 

3.4 Väder och fenologi 
Följande noteringar gjordes om väderleken - som alltså har stor betydelse för gaddsteklar-
nas aktivitet - om fenologiska förhållanden, sådana de visar sig i växternas blomning, rik 
förekomst av vissa gaddstekelarter, vilka fjärilar som flyger etc.  
 
28 april 

Soligt och molnfritt. Ganska frisk sydlig vind. Högsta temperatur i skuggan ca 11º. Sälg nå-
got överblommad. Övriga Salix-arter har knappt börjat blomma. Tussilago fortfarande med 
ganska fräscha blommor. Björkar helt outslagna. På dynens sydsluttning blommar back-
skärvfrö för fullt, sandtrav och mjölon har börjat blomma. Bofinkar och en ensam lövsånga-
re sjunger. En sparvuggla visslar strax väster om P-platsen. Av dagflygande fjärilar sågs 
flick-, nässel- och citronfjäril, sorgmantel samt björnbärssnabbvinge. Talrika hoppspindlar, 
en gräshoppa (Tettix) samt en knäppare sågs i en ljunghedsslänt. En grön sandjägare sågs 
också. Full aktivitet i bokolonierna av sälgsidenbiet (Colletes cunicularius) och sälgsandbi-
et (Andrena vaga). Av den förra arten var hanarna i stor majoritet. Även några vårvägstek-
lar (Anoplius viaticus) sågs. 
 
17 maj 

Soligt, men tidvis kraftigt beslöjat av höga moln. Frisk sydvästlig vind. Högsta temperatur i 
skuggan 20º. Maskrosor och blåbär i full blom. Inga fröbollar av maskros ännu utvecklade. 
Sandtrav i rik blom. Mjölon nästan eller i öppna lägen helt överblommad. Alla Salix-arter 
överblommade. Hägg i full blom, syren i tidigt knoppstadium och björklöv ca 25 mm breda. 
Trädpiplärka, ärt-, grön- och trädgårdssångare samt gök tillkomna i fågelkören. Av dagfjä-
rilar har aurorafjäril, skogsvisslare och flera vitvingar (Pieridae spp) tillkommit. Björnbärs-
snabbvinge talrikare än sist och särskilt talrik i blåbärsskogen, där också några blåvingar 
sågs. Där också gott om stickmyggor och trollsländor (talrika små Aeschnidae och en flick-
slända). Flera grå sandjägare (Cicindela silvatica) i gläntor i sydslänten. Fler Andrena-
honor aktiva än vid förra besöket. Ännu fler var de honor av gökbin (Nomada) som flög 
där – på em åtminstone ett tiotal. Många Anoplius sågs, särskilt i Andrena-kolonin. 
 
23 juni  

Mest molnigt på fm, mest soligt väder på em. Måttlig vind från SSV. Högsta lufttemperatur 
18º. Ont om blommor på dynen, utom i NO-delen. Ännu dock en del sandtrav i blom. I väg-
kanten längs dynens sydsida blommade åkervädd, röd- och vitklöver, käringtand och klo-
fibbla. Sparsam fågelsång från trädgårds-, löv- och grönsångare. En del gräs- och nässelfjä-
rilar fjärilar sågs och flera svavelgula höfjärilar flög på rödklöver i vägkanten. Enstaka grö-
na och grå sandjägare sågs. Inga Colletes eller Andrena sågs längre i kolonierna, där bohö-
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garna var mer eller mindre utplånade. Många individer av gaddsteklar sågs bara vad gäller 
humlor och sandsteklar (Ammophila spp). 
 
7 juli 

Solig förmiddag. Mest helsluten molnskärm från 11.30. Måttlig vind från SV. Högsta luft-
temperatur ca 17º. NO-delen inte besökt. Enstaka käringtand och nästan helt överblommad 
sandtrav på dynens öppna delar och i stora täktbottnen. I den senare också småvuxen flock-
fibbla. Längs vägdiket vid dynfoten riklig röd- och vitklöver, åkervädd, en hel del klofibbla 
och andra fibblor (Hieracium spp). Få fjärilar sågs: några pärlemorfjärilar, nässelfjärilar, 
blåvingar, gräsfjärilar och en  svavelgul höfjäril. Förutom sandsteklar (Ammophila spp) och 
några knutsteklar (Cerceris spp) sågs få gaddsteklar i aktivitet på sandytorna - flera dock i 
en glänta i dynens sydsluttning. 
 
9 augusti  

Solig förmiddag. 25º redan kl 10.30. Högsta temperatur 26º. Åskskur vid 13.30-tiden. Där-
efter 21º och senare växlande molnighet och tidvis helt slutet molntäcke. Ganska stor akti-
vitet av gaddsteklar på den öppna sandytan på dynkrönet under kraftledningarna, inte minst 
på bladverket av en mycket liten aspbuske. Många exx och arter besökte rikligt förekom-
mande kanadensiskt gullris - i full blom. Färre på vanligt gullris, som var något överblom-
mad. Förutom ljung och ett litet bestånd av renfana mycket ont om växter i blom.  
 

Figur 6. Klunga av hanar av sälgsidenbi Colletes cunicularius—sökande efter honor.  
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Myror Formicidae Ca 70 svenska arter. De flesta är samhällsbildande (sociala), med bon 
som innehåller arbetare (sterila honor), en eller flera drottningar (fertila honor) samt hanar. 

3.5 Resultat 
Resultatet i form av insamlade arter redovisas i följande tabeller, uppdelad i kolumner en-
ligt följande. 
Art  Artens vetenskapliga namn. Fetstil markerar att arten är rödlistad (ArtDatabanken 
2000). I materialet tillhör de rödlistade arterna alla kategorin NT, som står för Missgynnad 
(Near Threatened). 
28/4 etc  Datum för fångst eller iakttagelse. f = 1 hona,  m=1 hane. Minst 2 exx markeras 
med ff resp mm. Talrik förekomst markeras med fff resp mmm. 
Var  Delområde(n) där arten noterats. 1 = Blåbärstallskog på dynens nordsida,  2 = Gläntor 
på sydsidan, 3 = Ljunghed på dynens centrala del, 4 = Dynkrön med m l m sparsam vegeta-
tion, 5 = Täktslänter med dito, 6 = Täktbotten med dito, 7 = Dynens starkt kulturpåverkade 
NO-del. 
Då arten noterats i flera delområden har dessa om möjligt rangordnats efter antalet individ 
per område. 
Hur  D v s metod:  F = färgskål (gul, vit eller blå),  H = håvad (oftast med plastpåse),  M = 
markfönsterfälla, S = sedd (och säkert bestämbar i fält), T = trädfönsterfälla. 
Anm  Notering i det fall arten, så vitt jag kunnat utröna, är ny för Örebro län (T) och/eller 
landskapet Västmanland (Vs) samt (*) om arten särskilt kommenteras längre fram i rappor-
ten.  

Guldsteklar Chrysididae En grupp med ca 55 svenska arter. De flesta är vackert metall-
glänsande i röda, blå och gröna nyanser. De lever som parasiter, i varierande form, i stort 
sett uteslutande på andra gaddsteklar. 

Art 28/4 17/5 23/6 7/7 9/8 Var  Hur Anm 

Elampus panzeri    m  5 F Vs* 

Hedychrum ardens   f mm ff 5346 HMFB  

Hedychridium ardens   ff f  456 HM  

Hedychridium cupreum   ffmm ff f 654 MHF TVs* 

Trichrysis cyanea     m 2 T  

Chrysis ignita s.l.    ?  2 S * 

Myrsteklar Tiphiidae Gaddsteklar med parasitiskt levnadssätt. 4 svenska arter. Honorna av 
den rapporterade arten är vinglösa och därför lite myrlika. 

Art 28/4 17/5 23/6 7/7 9/8 Var  Hur Anm 

Myrmosa atra   mm m  3 MFH  
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1) Berglind pers. medd. 

Art 28/4 17/5 23/6 7/7 9/8 Var  Hur Anm 

Myrmica ruginodis a     3 H  

Lasius niger     30/81 5 S 1991 

Formica exsecta  aa    73 M  

Formica cinerea aa aa aa aa aa 43 S  

Formica fusca  a  aa aa 3 FM  

Formica rufibarbis    a  4 F  

Vägsteklar Pompilidae Ca 60 svenska arter. De flesta är svarta med rödtecknad bakkropp. 
Fångar spindlar som föda åt sina larver. Liksom de flesta gaddsteklar lever de solitärt och 
varje hona skapar egna bon, där larverna utvecklas. Inom några släkten lever arterna som 
parasiter på arter av andra släkten. 

Art 28/4 17/5 23/6 7/7 9/8 Var  Hur Anm 

Priocnemis schioedtei     f 6 M  

Priocnemis exaltata     mm 3 M  

Priocnemis parvula   mm f mm 654 MFH  

Dipogon bifasciatus   mm   7 H  

Auplopus carbonarius     f 4 H  

Arachnospila anceps   mm m  3 MF  

Arachnospila trivialis   mm   36 M  

Arachnospila abnormis   f  f 2 F * 

Arachnospila opinata   f   3 F * 

Arachnospila spissa   f ffm  32 FMH  

Evagetes crassicornis   mm   3 M  

Evagetes sahlbergi   fm  f 36 MH  

Anoplius viaticus fff fff ff m ffm 362 MHF  

Episyron albonotatum     f 3  Vs* 

Ceropales maculata   ffm  f 36 M  

Getingar Vespidae Här finns ca 35 ganska små svenska arter som lever solitärt och 12 stör-
re arter, varav 9 är sociala – liksom myrorna alltså med tre kaster – och 3 lever som snyltare 
på de sistnämnda arterna. Endast Symmorphus är en solitärgeting – de övriga är ”vanliga” 
sociala getingar. 

Art 28/4 17/5 23/6 7/7 9/8 Var  Hur Anm 

Symmorphus bifasciatus     f 3 H  

Dolichovespula saxonica  f    3 H  

Paravespula vulgaris     a 4 F  

Allovespula rufa   a   7 S  
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Art 28/4 17/5 23/6 7/7 9/8 Var  Hur Anm 

Dolichurus corniculus     m 4 H  

Ammophila sabulosa   ffmm ffmm  324 HM  

Ammophila pubescens   fffmm ffmm f 463 HM Vs 

Pemphredon lugens     f 2 T  

Pemphredon inornata   mm mm ffm 324 FH  

Pemphredon lethifer   m   3 F T 

Diodontus medius   ff ff  432 FH  

Passaloecus eremita    ffmm f 2 H  

Passaloecus corniger    fmm  2 H  

Passaloecus singularis   m  f 47 H  

Mimesa equestris     f 3 H Vs 

Mimesa lutaria   fm f  32 H Vs 

Cerceris rybyensis   f f  36 HM Vs 

Cerceris arenaria   m f f 42 H  

Cerceris quadrifasciata   f  m 52 HF  

Philanthus triangulum     f 3 H  

Gorytes laticinctus     ff 4 H  

Harpactus lunatus   mm   463 MFH  

Nysson spinosus   m f  2 F  

Nysson trimaculatus   m  ffmm 2456 FHM  

Nysson distinguendus   fmmm f ff 3564 FMH T, Vs* 

Mellinus arvensis     fffmm 4 HF  

Dryudella pinguis    f  6 M Vs 

Tachysphex obscuripennis   f  ff 45 HF  

Tachysphex pompiliformis   fmm ff f 3562 FMH  

Tachysphex nitidus   fm   65 MF T, Vs 

Miscophus spurius     m 4 H Vs* 

Nitela borealis   f   3 M  

Trypoxylon attenuatum    f f 3 F  

Trypoxylon figulus s l   m  f 23 F  

Oxybelus mandibularis    fm  6 M T, Vs* 

Oxybelus uniglumis   fmmm m f 562 FM  

Crabro peltarius   ff f  463 HFM Vs 

Ectemnius cavifrons   m   7 H  

Ectemnius lapidarius   mm   7 H  

Rovsteklar Sphecidae  Ca160 svenska arter med mycket varierande utseende – helsvarta 
eller med gulrandig eller delvis röd bakkropp. Kroppslängd 2-25 mm. Alla lever solitärt och 
anlägger bon i marken eller i ved eller växtstjälkar. De allra flesta fångar andra insekter till 
föda åt sina larver – några få spindlar. Några släkten lever som snyltare på andra rovstekel-
arter. Som framgår av tabellen är rovsteklarna typiska sommardjur. 
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Art 28/4 17/5 23/6 7/7 9/8 Var  Hur Anm 

Ectemnius continuus   m m  27 FH  

Crossocerus wesmaeli   fmmm ffmmm ffmmm 46352 FMH Vs* 

Art 28/4 17/5 23/6 7/7 9/8 Var  Hur Anm 

Colletes cunicularius mmmf ff    65231 H * 

Colletes daviesanus    fm  2 H  

Colletes similis     m 3 H  

Hylaeus brevicornis    f  3 H  

Hylaeus annulatus   m   2 F  

Hylaeus confusus    fmm  32 HF  

Hylaeus gibbus    m  5 F  

Andrena cineraria  fmm    3 M  

Andrena clarkella f     7 H  

Andrena denticulata     fm 3 H Vs* 

Andrena fuscipes     fff 3 HMF  

Andrena haemorrhoa mm     3 H  

Andrena lapponica  m    7 H  

Andrena vaga  fffmm ff   3 HM * 

Halictus rubicundus  fff ff  m 341 HMF  

Seladonia tumulorum   f   3 F  

Evylaeus leucopus  f ff ff f 324 HFM  

Evylaeus rufitarsis  f ff   3 HF  

Evylaeus albipes  ff ff   37 HF  

Evylaeus calceatus ff f    31 HF  

Evylaeus fratellus f fff ff ff fmm 31 FMH  

Evylaeus fulvicornis fff ff ff ffmm mm 365 FHM  

Sphecodes albilabris   ff   43 HS T, Vs* 

Sphecodes crassus  ff ff   346 H  

Sphecodes ephippius   f f  3 H  

Sphecodes geofrellus   f f  32 H  

Sphecodes hyalinatus  f    3 M  

Sphecodes monilicornis   f   3 F  

Sphecodes pellucidus ff f ff   3 HM  

Osmia uncinata   f   6 H  

Trachusa byssina   f   3 F  

Bin Apoidea Största gaddstekelgruppen, med ca 285 svenska arter. Humlor (släktet Bom-
bus) och tambiet (Apis) är sociala, med en drottning, arbetshumlor och hanar - några hum-
lor (Psithyrus) är dock snyltare på andra och saknar egna arbetare. Övriga lever solitärt och 
samlar pollen och nektar till föda åt sina larver. Övergångformer till samhällsbildning före-
kommer dock hos en del vildbin. Bland de solitära bina finns några släkten som snyltar på 
andra solitärbin. 



Art 28/4 17/5 23/6 7/7 9/8 Var  Hur Anm 

Coelioxys quadridentata   ffm fm ff 432 H  

Megachile alpicola     f 3 H  

Megachile nigriventris   m   3 H  

Nomada roberjeotiana    f  3 H  

Nomada tormentillae    f  3 H TVs* 

Nomada lathburiana mm ff    3 H  

Nomada opaca   f   3 H TVs* 

Nomada striata   f   4 H  

Epeolus cruciger     f 3 H  

Epeolus variegatus    m  3 H  

Anthophora furcata    f  3 H  

Bombus pascuorum  ff aa aa  3176 HM  

Bombus hypnorum   aa a a 237 FH  

Bombus jonellus f     3 H  

Bombus cryptarum ff     3 H TVs* 

Bombus terrestris f     3 H  

Bombus lucorum?   aa aa aa 7346 FHM  

Bombus lapidarius   f m  3 S  

Psithyrus bohemicus  f    7 H  

Psithyrus campestris   f   7 H  

Psithyrus sylvestris  f    1 H  

Psithyrus rupestris   f   3 H Vs 

Apis mellifera  a a a  3 S  
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3.5.1 Kommentarer om vissa arter 
 
Elampus panzeri (Moczar) nec auctt  Den minst ovanliga av släktets två svenska arter. 

Eftersom dessa arter tidigare förväxlats med varandra är kunskapen om deras utbredning 
något osäker. 1 hane togs 7/7 i en gulskål  i den högsta täktslänten, d v s i NO-delen av 
omr 5. Fyra av mina fem tidigare fynd av arten har gjorts på ljunghedsartade lokaler. Som 
möjliga värddjur har angivits Mimesa-arter. 

 
Hedychrum cupreum (Dahlb.) Här rikligare företrädd än den annars vanligare arten, H.  

ardens. Förutom i gulskål i samma slänt som föregående samt i markfönsterfälla på täkt-
bottnen togs den på bladverket av en liten aspbuske på dynkrönet (omr 4). Snyltar på 
Dryudella pinguis och troligen också på Harpactus-arter. 

 
Chrysis ignita L. s l  (d v s i vid bemärkelse) C. ignita ingår alltså i en grupp närstående 

och i flertalet fall svårskilda arter. Det aktuella djuret som bara sågs, kan alltså inte när-
mare namnges. Snyltar på vedlevande solitära getingar. 

 
Arachnospila abnormis (Dahlb.)  En ovanlig och enligt Abenius (2004) starkt minskande 

art, som föredrar de finaste sandfraktionerna och med förkärlek ”uppträder i tallskog, ex-
empelvis i sydvända slänter längs skogsbilvägar.” Detta stämmer väl med fyndplatsen 
här, där de båda honorna togs i samma tallglänta (omr 2) i slänten mot vägen – i juni resp 
augusti. Fyndet här är det tredje i Vs och nr 8 i länet, med fynd bl a på Lerbäcksfältet (se 
nedan). 

 
Arachnospila opinata (Tourn.) Virvelvägstekel.  Rödlistad (NT) och den ovanligaste av 

de insamlade vägsteklarna. Dock tagen i 12 landskap, upp till Nb. Två tidigare fynd i Vs 
inom U län. Den enda honan togs här i gulskål på ljungheden (omr 3). 

 
Episyron albonotatum (v d Lind.) Sexfläckig riddarvägstekel.  Här bara tagen av Berg-

lind (Abenius, pers.medd.), på ljungheden 1991-08-30. Fångar korsspindlar. Hittills det 
enda fyndet i Vs och det fjärde i länet. Rödlistad (NT). 

 
Nysson distinguendus Chevr.  Arterna av släktet Nysson snyltar på arter av närstående rov-

stekelsläkten. Denna art är egentligen inte ny för länet eller landskapet, men har tidigare 
rapporterats under namnet N. dimidiatus. Den senare anses numera vara en egen, ovanli-
gare art än distinguendus. Dessa båda småvuxna arter snyltar sannolikt på Harpactus-
arter. 6 honor togs 23/7-9/8, 8 hanar 23/6 – 3 av honorna på aspbladverk, alla övriga i 
gulskålar eller markfönsterfällor.  

 
Miscophus spurius (Dahlb.)  En liten helsvart art som fångar spindlar och gärna håller till 

på sanddyner. Arten har tagits i Värmlandsdelen (G E Nilsson 1988) av länet. Trots mitt 
mångåriga samlande i Närke har varken den eller någon av de andra tre arterna i släktet 
ännu tagits i detta landskap. 1 hane togs 9/8, troligen på dynkrönet. 

 
Oxybelus mandibularis Dahlb. En mindre vanlig art, som sannolikt kräver lite exklusivare 

sandbiotoper. Arterna av detta släkte fångar flugor, vilka transporteras till boet uppstuck-
na på gadden! 1 hona och 1 hane togs 7 juli i en markfönsterfälla på täktbottnen. 

 
Crossocerus wesmaeli  (v d Lind.)  En typisk art för större ytor med öppen sand. Rikligt 

förekommande på dynkrönet. Finns säkerligen på fler lokaler även i norra länsdelen. 
Fångar mindre flugor o dyl. 
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Colletes cunicularius (L.) Sälgsidenbi.  Detta relativt stora och något honungsbi-lika soli-
tärbi är på våren den verkliga karaktärsarten för Hälleforsdynen. Den största kolonin, på 
täktbottnens sydvästra, öppnare del består av flera tusen, tätt liggande bon. Framför allt är 
kolonin koncentrerad till området med glesa tuvor av fårsvingel (Festuca ovina). De näst 
största kolonierna  finns i den höga slänten i täktens NO-kant. Mindre kolonier, med någ-
ra hundra bon, finns i gläntorna inom delomr 2. Arten samlar pollen och nektar på sälg 
och aktiviteten sammanfaller alltså med dess blomning. Några senflygande honor sågs 
dock besöka blåbärsblom.  

   Redan 17/5 hade aktiviteteten i största bokolonin till synes upphört, men de flesta bona 
var ännu öppna. Några honor var fortfarande aktiva bl a i den låga slänten mot NV. 
Mitt i den största bokolonin hittades en död hona av den rödlistade bibaggen (Apalus bi-
maculatus), ny för länet, men tidigare tagen i Vs (G. E. Nilsson 1989). Denna skalbagge 
parasiterar på sälgsidenbiet. Arten förekommer främst på åsarna i östra Svealand och är 
närmast funnen i Götlunda (Närke, men Västmanlands län), norr om Hjälmaren (Lönnell 
& Edensjö 2004). Hällefors utgör en ganska isolerad, nordvästlig utpostlokal för arten. 
Sälgsidenbiet har också ett snyltande bi, Sphecodes albilabris. Se nedan. 

 
Andrena denticulata (K.) Tandsandbiet.  En typisk sensommarart som flyger på gullris 

(Solidago spp) o dyl. Arten är tidigare tagen i Nora (Hans Ljungkvist, opubl.) och säkerli-
gen vanligare än den bristande insamlingsaktiviteten i Västmanland kan ge intryck av. 1 
hona och 1 hane togs 9/8, honan på renfana. 

 
Andrena vaga Panz. Sälgsandbi. Också en karaktärsart för Hälleforsdynen om våren. Den 

största bokolonin, med kanske 200 bon, finns i övre delen av sydvästslänten under kraft-
ledningen i glest bevuxen ljunghed i område 3:s västra del. Mindre sådana finns i syd-
sluttningen längre österut inom ljunghedsdelen. 

 
Sphecodes albilabris (F.)  Storblodbi  Namnet syftar på att Sphecodes-arterna har delvis 

röd bakkropp och att detta är den i särklass största arten. Den snyltar på Colletes cunicu-
larius (se ovan). Före 1986 var den känd bara i ett exemplar från Skåne – troligen från 
1900-talets början. Under senare decennier har den fått en snabb spridning i landet. Enligt 
en preliminär sammanställning från ArtDatabanken (2003) hade den t o m 2002 också 
tagits i Sm, Bl (Hallin 1999), Sm, Öl, Ög, Sö och Up. Mina första fynd – i Närke – gjor-
des i Lännäs 1989 och i Lerbäck 1995. Vidare har Berglind (2004) tagit den i Värmland. 
Fynden på Hälleforsdynen sammanföll varken i tiden eller rummet med värdartens kulmi-
nation. Den insamlade honan flög lågt över den glesa fårsvingelheden uppe på dynkrönet. 
Den enbart observerade flög på ljungheden, vid platsen för den största bokolonien av 
Andrena vaga. 

 
Nomada tormentillae  Alfken (montana Mocs.)  Arten har tidigare ansetts vara bara en 

form av den mindre ovanliga N. roberjeotiana. Utbredningen i Sverige är därför ännu inte 
utredd. I ArtDatabankens preliminära lista (2003) är den angiven bara från Sö. Bestäm-
ningen av den enda honan har bekräftats av Mike Herrmann. Uppges snylta hos Andrena 
tarsata, som dock ej anträffades vid inventeringen. 

 
Nomada opaca Alfken  En sällsynt, men möjligen ökande eller förbisedd art i Sverige, ef-

tersom jag tog den i tre olika landskap bara under 2004: Bl, Nä (Nydalen) och Vs. Djuren 
från de två förstnämnda landskapen har kontrollerats av Mike Herrmann. I ArtDatabank-
ens preliminära lista (2003) anges den från Sk, Bl, Sm, Sö och Gä. Uppges snylta hos 
Andrena fulvida, som dock ej anträffades här. Rödlistad (NT). 1 hona togs flygande på 
ljungheden (omr 3), vid platsen för största bokolonin av Andrena vaga. 
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Bombus cryptarum (F.) En tidigare förbisedd, med andra arter sammanblandad, men för-
modligen vitt spridd och ganska vanlig art (Pettersson et al 1999). Drottningarna är lätta 
att identifiera. Däremot är arbetshumlorna i detta undersläkte (Bombus s str Jordhumlor) 
delvis svåra att artbestämma. Därför har B. lucorum, den  vanligaste svenska arten, note-
rats med ett frågetecken, även om den med största sannolikhet också togs vid Hällefors. 
Kanske finns också den lite nordliga arten B. sporadicus representerad bland de insamla-
de eller talrika sedda arbetarna av detta undersläkte. Den är känd från bl a Vs och funnen 
söderut till Sö. Två drottningar av B. cryptarum togs på mjölonblom 28 april. 

 

3.6 Analys och slutsatser 
Sanddyner är relativt ovanliga i inlandet. I Örebro län finns det största dynområdet i söder, i 
Askersunds kommun – inom det drygt 12 km² stora sandfält som omger Hallsbergsåsen i 
trakten av Lerbäck och Rönneshytta (Ekholm & Hallin 1980). Där finns ett stort antal dyner 
av varierande storlek, bl a länets högsta – ca 18 m hög. Däremot saknas större ytor med öp-
pen sand. De talrika mindre som finns ligger utspridda över sandfältet och har skapats i 
mer eller mindre sen tid i samband med täkter, vägdragningar o dyl. 
 
Stora Hälleforsdynen är en stor och ganska hög dyn, som dock ligger ensam och ganska 
isolerad från andra dyner och dynområden. Här finns ändå en i jämförelse med Lerbäcksfäl-
tets dyner ganska stor yta med öppen sand. På ingen av dessa båda platser verkar det ändå 
särskilt troligt att den öppna ytan skulle vara en rest av den från början vegetationslösa dyn-
ytan. Man kan därför undra över hur och när dynen fått sin särpräglade fauna. 
 
En annan skillnad av viss betydelse i sammanhanget är det förhållandet att Hällefors ligger 
norr om och Lerbäck söder om den biologiska norrlandsgränsen – Limes norrlandicus. Den-
na delar länet i två ganska likstora delar. 
 
Hela materialet från Hällefors omfattar 463 insamlade och 19 enbart sedda exemplar. Ett 
extremt och unikt inslag i förstnämnda summa är de 49 honor av smalbiet Evylaeus fulvi-
cornis som 28/4 fångades i en enda gulskål! 
 
Resultatet från Hällefors kan i någon mån jämföras med mina insamlingar på Lerbäcksfäl-
tet. Dessa har visserligen pågått under mer än 50 år, men har å andra sidan inte varit lika 
intensiva och målinriktade eller så koncentrerade till ett mindre område. Hela materialet är 
heller inte slutbearbetat. Därför kan ingen siffra motsvarande totalsiffran från Hällefors, ca 
118 gaddstekelarter, presenteras. Siffran från Lerbäck torde dock vara högre. 
Helt jämförbar är bara en av grupperna, vägsteklarna, där även hela materialet från Lerbäck 
är bearbetat. Vid Hällefors togs 15 arter av denna grupp. Av dessa har 13 tagits vid Ler-
bäck – och dessutom ytterligare minst 3, Priocnemis minuta, P. gracilis och Arachnospila 
wesmaeli, som kan sägas vara dynarter. De hälleforsarter som saknas i Lerbäck är Priocne-
mis parvula och Arachnospila opinata. Totalsiffrorna blir alltså ungefär desamma. 
 
Vad gäller rovsteklarna kan bara konstateras att tre av de typiska dynarterna från Hällefors, 
Oxybelus mandibularis, Tachysphex nitidus samt Miscophus spurius, ännu inte kunnat kon-
stateras från Lerbäck. De tre övriga svenska  Miscophus-arterna saknas från båda område-
na. 
Svårast att jämföra är områdenas bifauna, därför att så stor del av materialet från Lerbäck är 
obearbetat. Möjligen saknas Colletes similis från Lerbäck. Å andra sidan finns i Lerbäck, 
men saknas från Hällefors sådana för dyner typiska arter som Andrena barbilabris - och 
dess snyltbi Nomada alboguttata – och A argentata. Sistnämnda art har dock en mera syd-
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lig utbredning, men når i Västsverige faktiskt upp till Värmland. En annan möjlig art vore 
byxbiet Dasypoda hirtipes, som tagits i Lerbäck samt på annan plats i Västmanland – i U 
län. 
 
I nedanstående tabell har en jämförelse gjorts mellan artantalet för några gaddstekelgrupper 
vid inventeringar av dynlokaler i andra delar av landet. Cederberg (1982) har undersökt bl a 
gaddstekelfaunan på det stora s k Bonäsfältet väster om Orsasjön. Berglind (1995 m fl) har 
genomfört en rad grundliga och breda inventeringar av flera större sandområden i Värm-
land, bl a Sörmon väster om Karlstad. Abenius & Larsson (2004) har inventerat bl a gadd-
stekelfaunan på sex kustdynområden i södra Halland. Janzon (1987) har gjort en inventer-
ing av dynområdet Ulla Hau på Fårö, under en femdagarsperiod i juli. Slutligen redovisas 
antalen från min inventering av Höga Sand i östra Blekinge (Hallin 1999), som genomför-
des med samma metodik som den vid Hällefors.  
 
Vissa siffror är något justerade för att göra de olika lokalerna så jämförbara som möjligt. 
Den första siffran (i fetstil) avser totalantalet, den andra (normal stil) antalet marklevande 
och den tredje (kursiv) antalet rödlistade arter (Gärdenfors 2000). Eftersom uppgifter om 
guldsteklar saknas från Bonäs har dessa inte heller inräknats i övriga lokalers summor. 
 

De m l m typiska dynarterna återfinns bland de marklevande arterna, men utgör naturligtvis 
bara en mindre del av dessa. 
 
Mest avvikande bland dessa undersökningar torde de från Halland och Ulla Hau vara. 
Halland därför att den omfattar hela 6 lokaler inom en drygt 40 km lång kuststräcka – Ulla-
hau därför att den gjorts inom en enda kort period av sommaren. En grundligare undersök-
ning vid Ulla Hau ökade t ex antalet vägsteklar till det dubbla (Sörensson 1990). Detta visar 
att inventeringar koncentrerade till en enda kort period bara ger en ögonblicksbild av ett 
områdes gaddstekelfauna och missar framför allt ett stort antal bin. Dessa sistnämnda har  
som grupp – med många vårarter - en betydligt längre aktivitetsperiod än de allra flesta öv-
riga gaddsteklar.  
 
Diversiteten, d v s den biologiska mångfalden, hos gaddstekelfaunan på de undersökta om-
rådena i Svealand står sig alltså väl – så långt slutsatser kan dras av resultaten från inventer-
ingarna - jämfört med dem i landets sydligaste del. En del utpräglat sydliga eller kustbund-
na arter saknas naturligtvis i inre Svealand. 
 

 Västmanl. 
Hällefors  

Dalarna 
Bonäs 

Värmland 
Sörmon 

Halland 
kustdyner 

Gotland 
Ulla Hau 

1. Guldsteklar 6 4 0 - - - 10 6 0 5 5 0 1 1 0 7 4 0 

2. Vägsteklar 15 14 2 17 15 0 28 27 2 26 25 1 7 7 2 202 18 3 

3. Rovsteklar 37 25 0 35 25 2 45 36 1 27 25 0 13 12 0 35 19 0 

4. Humlor 11 10 0 12 10 0 14 13 0 2 1 0 1 1 0 6 5 0 

5. övr Bin 42 34 1 45 30 0 38 29 1 35 28 3 8 5 0 24 16 1 

SUMMA 2-5 105 83 3 109 80 2 125 105 4 90 79 4 30 26 2 85 58 4 

Blekinge 
Högasand 

2) I originalrapporten anges 22 arter. 2 av dessa, meddelade av Abenius från en äldre museisamling med otydliga 

handskrivna lokaletiketter, har sedermera visat sig vara från Skåne.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att Stora Hälleforsdynen hyser en för dyner ganska ty-
pisk och därför rik och exklusiv gaddstekelfauna, med bl a flera arter som för första gången 
konstaterats för länet och/eller landskapet Västmanland – några av dem rödlistade. Den tor-
de därmed sakna motsvarigheter åtminstone i den norra delen av Örebro län. 
 
Som G E Nilsson (1985) påpekar, är Västmanland ett dåligt utforskat landskap när det gäll-
er gaddsteklar. Särskilt tycks detta gälla rovsteklarna (Lomholt 1975). Trots att Axelsson 
(1982; samlade med gulskålar vid Grythyttan ca 1 mil söder om Hällefors) och Nilsson 
(1984, 1985, 1988, 1989, 1991) tillfört ett ganska stort antal arter, tycks inte mindre än 10 
av de 37 arterna från Hällefors vara nya för landskapet. Bland dessa finns så allmänna och 
vitt utbredda arter som Ammophila pubescens och Mimesa equestris. 
 
Den rika och exklusiva gaddstekelfaunan på Stora Hälleforsdynen är i hög grad beroende 
av att det finns ytor med öppen sand eller åtminstone mycket sparsam vegetation. Befintliga 
sådana ytor har uppkommit genom anläggning av vägar, sandtäkt samt slitage. Slitaget är 
sannolikt orsakat av terrängkörning med motorcyklar och mopeder. Sådan körning är nu-
mera förbjuden enligt terrängkörningslagen. Ett utökat slitage riskerar också att inverka ne-
gativt på insektfaunan och ytterligare skada landformerna. Utan ett visst slitage hotar å and-
ra sidan de öppna ytorna på sikt att växa igen. För att bibehålla Stora Hälleforsdynens värde 
som gaddstekellokal måste ett kontrollerat slitage bibehållas. Särskilt gäller detta de värde-
fullaste delområdena, 2 samt 4-6. 
 
Delomr 1 med sin blåbärstallskog, är det minst kulturpåverkade, men torde sakna betydelse 
i detta avseende. Det relativt blomrika delomr 3 har säkert betydelse för födosök, men min-
dre som boplatsområde för de exklusivare dynarterna. Delomr 7 framstår som ett stycke 
starkt kulturpåverkad genomsnittsnatur med en gaddstekelfauna som inte skiljer sig från 
traktens normala. 

Figur 7. Glänta i dynens sydslänt (delomr 2) med bl a mindre bokolonier av sälgsidenbiet Colletes 

cunicularius. I de delvis barklösa tallarna bor vedlevande rovsteklar, t ex Passaloecus-arter. 
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4. Nydalen 
 

4.1 Landformer 
Byn Nydalen ligger i Hammars socken, Askersunds kommun, strax öster om Vättern och 
invid gränsen mot Östergötland. Genom byn löper riksväg 50. 
 
Byn ligger vid foten av en markant höjd, bildad av Forsaåsens isälvsavlagringar. Höjdens 
sydligaste del har en tydlig platåyta, som numera längst i söder är utplånad av pågående 
täktverksamhet. Norr om täkten vidgas avlagringen och får en böljande yta, p g a markanta, 
övertvärande sänkor – en smalare och grundare i söder och en bredare och djupare längre 
norrut (Fig 8). I detta böljande landskap ligger den naturbetesmark som undersökningen 
gäller. Mittpunktskoordinaten är ungefär: 65084 / 14516. Vegetationen är övervägande av 
torrängstyp. 
 
Inom nuvarande betesmark har tidigare funnits mindre åkerytor, framför allt i sänkorna. Det 
märks tydligt – på den triviala, friska och örtfattiga gräsvegetationen - i den bredare, norra 
sänkan, vars botten är ganska plan och svagt sluttande mot väster. Där i västra änden finns 
en liten vattensamling. 
 
Den södra sänkan är alltså betydligt smalare och också grundare och bildar bara ett smalt 
”pass” mellan platåytorna. Bara utanför den vidgade mynningen i sydost finns ett parti med 
något friskare vegetation. 
 
Ryggen mellan sänkorna bildar alltså en smal platå med till stor del horisontell markyta. 
Den avgränsas i norr av en hög brant mot den norra sänkan. Från denna stiger terrängen 
jämnt och långsamt mot norr. 
 

4.2 Vegetation och flora 
Från ett större barrskogsområde i norr skjuter den beskrivna isälvsavlagringen ut som en 
udde i omgivande åkerlandskap i väster, söder och öster. Skog av mera blandat slag har 
funnits och finns delvis kvar på det undersökta området. Längst i NV, invid den största 
trädfria ängsytan, finns sålunda gles tallskog. På nämnda ängsyta finns bara glest stående 
en- och granbuskar. 
 
Tätast är trädkiktet i den branta nordsluttningen från mellanplatån (figur 10). Det domineras 
av stora aspar. Rätt många träd, mest björk, men även någon enstaka ek och fågelbärsträd 
finns också i dess västra och södra kant. Den centrala och framför allt den östra kanten har 
rätt stora trädfria ytor med bara en del enbuskar. Så ser det också ut på södra platån. Där 
finns, förutom enbuskar, även ett stort snår av snöbärsbuskar (Symphoricarpus rivularis). 
Några byggnader finns i omedelbar anslutning till undersökningsområdet – ett fritidstorp på 
den södra platån, ett ”åretrunthus” nedanför mellanplatåns nordbrant samt en mindre lada i 
sydöstra kanten. 
 
Områdets flora är av en ganska normal torrängstyp. De enda något mindre vanliga arterna 
som noterades var en några plantor harmynta (Satureja acinos), några små grupper av mon-
ke (Jasione montana) samt några berberisbuskar (Berberis vulgaris).  Blomrikast är torr-
ängssluttningen (figur 9) norr om norra sänkan. På försommaren bildas där mattor av tjär-
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blomster (Lychnis viscaria), jungfrulin (Polygala vulgaris), gråfibbla (Pilosella officina-
rum) samt i det mindre torra sydöstra hörnet vitklöver (Trifolium repens). Sistnämnda två 
arter fortsätter blomma hela sommaren, om än inte lika rikt. Mindre rikt förekommande och 
mera utspridd över ängen är käringtand (Lotus corniculatus). 
 
I den svagt sluttande östra delen av mellanplatån blommar då knölsmörblomma (Ranun-
culus bulbosus) rikligt. Den sistnämnda är i motsats till de övriga nämnda arterna inte sär-
skilt attraktiv för bin och andra gaddsteklar. 

Figur 8. Kartskiss över undersökningsområdet vid Nydalen. Till vänster en längsprofil genom områ-

det. Höjdskalan 4x längdskalan. Profilens ändpunkter (N-S) markerade på kartskissen. 
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Mot sommarens mitt tillkommer andra arter - dock inte i lika rika och täta bestånd -  som 
lockar gaddsteklar: åkervädd (Knautia arvensis), väddklint (Centaurea scabiosa), backanis 
(Pimpinella saxifraga), liten blåklocka (Campanula rotundifolia), blodrot (Potentilla erec-
ta) och femfingerört (Potentilla argentea). 
 

 

4.3 Metodik 
Vid Nydalen tillämpades samma insamlingsteknik som på Hälleforsdynen (se avsnitt 2.2). 
Dock kunde färgskålar och markfönsterfällor användas i mycket mindre omfattning, för att 
inte skadas av eller skada betesdjuren. Området fick ett ganska svagt betestryck av bara 
några få kor och en kalv. 
 
Endast vid det första besöket kunde fällorna användas i full omfattning, eftersom djuren 
inte släppts dit. Eftersom det vid de följande besöken så småningom visade sig att djuren 
mest uppehöll sig i den frodigare norra sänkan och sällan flyttade sig, vågade jag också den 
sista dagen använda färgskålar i den södra delen. 
 
Som tidigare nämnts tillkom uppdraget så sent på säsongen att den tidiga våraspekten inte 
kunde bevakas. Första besök skedde därför på försommaren, den 3 juni. För att i möjligaste 
mån fenologiskt synkronisera undersökningen med den vid Hällefors lades nästa fältdag in 
redan samma månad, den 28 juni. Liksom vid Hällefors gick det, p g a usla väderförhållan-
den och redan uppbundna engagemang inte att lägga in en hel fältdag på idealisk tid, kring 
mitten av juli. Endast ett ca timslångt besök, på väg söderut på ”semester” kunde ske – den 
15 juli. Utbytet från denna dag blev bl a därför magert. Det sista besöket – den 11 augusti - 

Figur 9. Betad torräng med bl a tjärblomster, jungfrulin och gråfibbla. 
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kunde däremot ske under idealiska förhållanden och väl synkroniserat med Hälleforsunder-
sökningen. 
 
Besöken – utom 15/7 – har sträckt sig från 10-tiden på förmiddagen till 16-17-tiden på ef-
termiddagen. Fällorna placerades 3/6 ut vid ankomsten och togs in omedelbart före avfär-
den. Den 11/8  satt de ute bara under eftermiddagen. Fältdagen användes i övrigt till att ge-
nomströva hela området flera gånger, fånga eller notera de gaddsteklar som sågs besöka 
blommor, trädstammar, stubbar, sitta på bladverk, pinnar på marken eller flyga lågt över 
torrägsmattan eller framför buskar. Under tiden vittjades eventuella fällor när de passera-
des. 
 

4.4 Väder och fenologi 
Följande noteringar gjordes om väderleken, som har stor betydelse för gaddsteklarnas akti-
vitet, om fenologiska förhållanden, sådana de visar sig i växternas blomning, vilka fjärilar 
som flyger etc. 
 
3 juni 

Vacker väder. Maxtemperatur ca 23º. Blommande tjärblomster, jungfrulin, gråfibbla och 
vitklöver bildar stora mattor på norra ängen. Riklig knölsmörblomma – svagt överblom-
mad – på mellanplatåns östra del. En dagsvärmare (Hemaris sp) flög på tjärblomster. Talri-
ka kamgräsfjärilar (Coenonympha pamphilus), enstaka kattostvisslare (Pyrgus malvae) och 
skogssmygare (Erynnis tages) sågs. Trädgårdsborrar (Phyllopertha horticola) flög talrikt. 
 
28 juni 

Lätt molnighet och sent på em beslöjad sol. Maxtemperatur 17º. Måttlig vind från V. Rik-
tigt talrikt blommade fortfarande bara vitklöver. Ganska riklig var också åkervädd och rev-
smörblomma. Här och var fanns femfingerört. Gråfibbla blommade fortfarande, men var 
mest i fröbollstadiet. Käringtand och blodrot blommande, men ganska sparsamt. Små glesa 
bestånd av monke fanns på några få ställen. Kam-, pärl- (Coenonympha arcania) och några 
andra gräsfjärilar flög ganska talrikt. Några nässelfjärilar och möjligen en metallvingesvär-
mare (Adscita statices) sågs också. 
 
15 juli 

Växlande molnighet, men mest sol efter flera dagars skurväder. Måttlig vind. Högst 17º 
(17º kl 14 i Askersund) vid kort besök 11.30-12.30. Åkervädd, gulmåra, femfingerört, vit- 
och rödklöver, käringtand, backanis, grässtjärnblomma, gråfibbla, prästkrage, stor och liten 
blåklocka samt harmynta i full blom. Väddklint i början av sin blomning. Monke nästan 
överblommad. Efter de senaste dagarnas skurväder flög mycket få gaddsteklar. 
 
11 augusti 

Lite molnigt vid ankomsten kl 9, men drygt 20º. Full sol från 13-tiden och max ca 25º. Nu 
blommar liten blåklocka, backanis, röllika, höstfibbla, väddklint och fortfarande gråfibbla 
och enstaka monke. Av fjärilar sågs kamgräsfjäril, ängssmygare (Ochlodes sylvanus),  
silversmygare (Hesperia comma; numera sällsynt och rödlistad—NT), en blåvinge samt en 
starkt sliten pärlemorfjäril. 
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4.5 Resultat 
Utbytet från Nydalen redovisas tabellvis på liknande sätt som i Hälleforsdelen. Eftersom 
området vegetation är mindre varierad än Hälleforsdynens anges dock inga delområden. I 
stället ges plats för en kort kommentar. 
Art  Artens vetenskapliga namn. Fetstil markerar att arten är rödlistad (ArtDatabanken 
2000). I materialet tillhör de rödlistade arterna kategorin NT, som står för Missgynnad 
(Near Threatened) eller VU, Sårbar (Vulnerable). 
3/6 etc  Datum för fångst eller iakttagelse. f = 1 hona,  m = 1 hane. Minst 2 ex. markeras 
med ff, etc. 
Hur  D v s metod:  F = färgskål (gul, vit eller blå),  H = håvad (oftast med plastpåse),  M = 
markfönsterfälla, S = sedd (och säkert bestämbar i fält) 
Anm  Notering i det fall arten, så vitt känt, är ny för Örebro län (T) och/eller landskapet 
Närke (Nä) samt (*) om arten särskilt kommenteras längre fram i rapporten. 
Kommentar  Närmare uppgift om fångstmetod eller -substrat, t ex ved eller blomma som 
arten tagits på. 
 
 
Guldsteklar  Chrysididae  En grupp med ca 55 svenska arter. De flesta är vackert metall-
glänsande i röda, blå och gröna nyanser. De lever som parasiter, i varierande form, i stort 
sett uteslutande på andra gaddsteklar. 

Art 3/6 28/6 15/7 11/8 Hur Anm Kommentar 

Chrysis angustula  m   H   

Chrysis fulgida  m   H  På telefonstolpe 

Vägsteklar  Pompilidae  Ca 60 svenska arter. De flesta är svarta med rödtecknad bak-
kropp. Fångar spindlar som föda åt sina larver. Liksom de flesta gaddsteklar lever de soli-
tärt och varje hona skapar egna bon, där larverna utvecklas. Inom några släkten lever arter-
na som parasiter på arter av andra släkten. 

Art 3/6 28/6 15/7 11/8 Hur Anm Kommentar 

Priocnemis exaltata    ff F  Gulskål 

Priocnemis schioedtei    f F  Gulskål 

Arachnospila anceps    m F  Gulskål 

Arachnospila spissa mm m   FMH   

Evagetes crassicornis    f H  På torräng 

Anoplius nigerrimus    fm HF  Barklös stubbe/gulskål 

Anoplius viaticus  m   S  Sedd 
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Getingar  Vespidae  Här finns ca 35 ganska små svenska arter som lever solitärt och 12 
större arter, varav 9 är sociala – liksom myrorna alltså med tre kaster – och 3 lever som 
snyltare på de sistnämnda arterna. Endast Symmorphus är en solitärgeting – de övriga är 
”vanliga” sociala getingar. 

Art 3/6 28/6 15/7 11/8 Hur Anm Kommentar 

Vespa crabro    a H * Flög över örtmatta 

Dolichovespula saxonica    aa S  Symphoricarpus rivularis 

Paravespula vulgaris    aa S  Symphoricarpus rivularis 

Paravespula rufa    aa S  Symphoricarpus rivularis 

Art 3/6 28/6 15/7 11/8 Hur Anm Kommentar 

Pemphredon inornata mm    H  Bladverk av Prunus avium 

Passaloecus eremita  m   H  På telefonstolpe 

Spilomena troglodytes    ff H  Bo i död granstam 

Mimumesa dahlbomi f m   H  Tallstubbe, torräng 

Nysson trimaculatus    f F  Gulskål 

Astata boops  f   H * Satt på enbuske i torräng 

Trypoxylon figulus s l    f F  Gulskål 

Oxybelus uniglumis    ffmm FH  Gulskål, torräng 

Crabro cribrarius    fm H  Pimpinella saxifraga 

Ectemnius lapidarius  f   H  På telefonstolpe 

Ectemnius continuus    mm H  Pimpinella saxifraga 

Ectemnius dives m    H  På tallstubbe 

Ectemnius guttatus mm m   H  Ladvägg, tallstubbe, Jasione 

Crossocerus leucostomus f    M Nä Markfönsterfälla 

Crossocerus vagabundus  f   H  På telefonstolpe 

Rovsteklar  Sphecidae  Ca160 svenska arter med mycket varierande utseende – helsvarta 
eller med gulrandig eller delvis röd bakkropp. Kroppslängd 2-25 mm. Alla lever solitärt och 
anlägger bon i marken eller i ved eller växtstjälkar. De allra flesta fångar andra insekter till 
föda åt sina larver – några få spindlar. Några släkten lever som snyltare på andra rovstekel-
arter. 
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Art 3/6 28/6 15/7 11/8 Hur Anm Kommentar 

Hylaeus angustatus    ff H Nä Jasione montana 

Hylaeus annulatus  f   H  På telefonstolpe 

Hylaeus communis m fmm   H  bl a på bladverk 

Hylaeus confusus fmm ffm  ff H  bl a Jasione montana 

Hylaeus rinki  f   H  Lotus corniculatus 

Andrena bicolor    f H  Campanula rotundifolia 

Andrena cineraria f    H  I torräng 

Andrena haemorrhoa f    M  Markfönsterfälla 

Andrena hattorfiana  ffm f  S * Knautia arvensis 

Andrena helvola ff    H  Berberis vulgaris 

Andrena nigroaenea  m   H Nä Flög framför enbuske 

Andrena minutula    m H Nä På örtblad 

Andrena subopaca f    H  Veronica chamaedrys 

Andrena wilkella fmm mm   H  Hanar flög framför bl a en 

Dufourea dentiventris    ff H Nä* Campanula rotundifolia 

Halictus rubicundus ff    FM  Gulskål m.m. 

Seladonia tumulorum ff ff fm fmm HMF  Pilosella officinarum m fl 

Lasioglossum leucozonium ff ff f  H  Pilosella officinarum m fl 

Evylaeus albipes ff f  mm H  Pilosella officinarum m fl 

Evylaeus fratellus f    H  Lotus corniculatus 

Evylaeus fulvicornis ff  m  FMH  Pilosella officinarum 

Evylaeus leucopus ff f ff ffm H  Pilosella officinarum m fl 

Evylaeus morio ff   m FM Nä Gulskål, markfönsterfälla 

Evylaeus semilucens  f   H  Potentilla argentea 

Evylaeus villosulus f   f H  Pilosella officinarum 

Sphecodes geofrellus f f  fm HF  Torräng, gulskål 

Sphecodes monilicornis    f H Nä Torräng 

Sphecodes pellucidus  f   H  Jasione montana 

Trachusa byssina  m f  HS  Lotus corniculatus 

Anthidium punctatum  mm   H  Lotus corniculatus 

Stelis phaeoptera  f   H  Pilosella officinarum 

Stelis punctulatissima  m   H Nä* På telefonstolpe 

Melitta haemorrhoidalis    ff HS  Campanula rotundifolia 

Hoplitis claviventris fm f   H Nä bl a Trifolium repens 

Bin Apoidea  Största gaddstekelgruppen, med ca 285 svenska arter. Humlor (släktet Bom-
bus) och tambiet (Apis) är sociala, med en drottning, arbetshumlor och hanar - några hum-
lor (Psithyrus) är dock snyltare på andra och saknar egna arbetare. Övriga lever solitärt och 
samlar pollen och nektar till föda åt sina larver. Övergångformer till samhällsbildning före-
kommer dock hos en del vildbin. Bland de solitära bina finns några släkten som snyltar på 
andra solitärbin. 
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Art 3/6 28/6 15/7 11/8 Hur Anm Kommentar 

Hoplitis leucomelana f    H Nä På torräng 

Megachile centuncularis   f m HF  Lotus corniculatus, vitskål 

Megachile circumcincta f f   H  bl a Lotus corniculatus 

Ceratina cyanea f    H  Pilosella officinarum 

Nomada flavoguttata f   ff H  På torräng 

Nomada opaca  ff   H * På torräng 

Nomada ruficornis f    H  På torräng 

Nomada striata ff f   H  På torräng 

Biastes truncatus    f H * Sökande i torräng 

Eucera longicornis fm    H  Trifolium rep., Polygala vulg. 

Bombus hortorum f    H  Viscaria vulgaris 

Bombus lucorum a aa aa aa HS   

Bombus pascuorum  fa aa m HS   

Bombus soroeensis f   a S  Trifolium repens, Campanula 

Bombus sylvarum f    H  f nigrescens 

Psithyrus bohemicus  m m  H  Knautia arvensis 

Apis mellifera aa aa aa aa S  bl a Trifolium repens 

Figur 10. Vy från norra ängens östra kant mot mellanplatån, med dess skogklädda nordsluttning. 

Forts. bin 



4.5.1 Kommentarer om vissa arter 
 
Vespa crabro L. Bålgeting. Även om enstaka fynd av denna art gjorts långt norrut i landet 
så är det i huvudsak en sydlig art, som först på senare år visat en markant spridning norrut. 
Anton Jansson kände den bara från södra Hjälmarstranden. På 1980-talet sågs den i Viby 
och det gjordes några osäkra observationer av den i västra delen av Askersunds socken. 
2003 sågs flera arbetare besöka en savande klibbal vid Dohnafors i nämda socken. Ägaren 
till det norra bostadhuset vid Nydalen berättade att bålgetingar i flera år bott i hans uthus. 
Därför var det inte helt överraskande att få se en arbetare av arten här. 
 
Astata boops (Schrank) En medelstor rovstekel – svart med delvis röd bakkropp. Gräver 
bon i sandig mark och fångar skinnbaggar (Pentatomidae) till larvföda. Den infångade ho-
nan satt högt upp i en enbuske ute på norra ängen. Arten är sällsynt, men tidigare känd ock-
så från Närke. Under mitt mångåriga samlande har jag dock aldrig tidigare sett den där. 
 
Andrena hattorfiana (F.) Väddsandbi. Ett bi av samma storlek som tambiet – mörkbrunt 
med oftast brunröd bakkroppsbas. Det samlar pollen nästan enbart på åkervädd (Knautia 
arvensis) och betecknas därför som ”oligolektiskt”. Jag har på andra platser också sett det 
på nyponblom (Rosa sp.) och monke (Jasione montana). Arten är rödlistad (VU). Fynd 
finns från många landskap, norrut till Dalarna. För några år sedan hade utbredningen mins-
kat så att mina lokaler i Sydnärke var de nordligaste aktuella i landet. Som framgår nedan 
har arten därefter haft ett (tillfälligt?) maximum 2003. 
 
Den generella tillbakagången beror säkert till stor del på att slåtterängarna nästan försvunnit 
från jordbrukslandskapet. I en färsk undersökning (Franzén & Nilsson 2004) i Linnés hem-
bygd har påvisats att just denna biotop kan hysa de tätaste och största populationerna av 
väddsandbiet. Med slåtterängarnas försvinnande torde vägkanterna i stället ha blivit den bi-
otop där åkervädden och med den väddsandbiet har störst utsikt att leva kvar. Av denna 
växtart är för övrigt också andra insekter beroende, framför allt det likaså rödlistade guld-

Figur 11. Det rödlistade väddsandbiet Andrena hattorfiana och en blombock på åkervädd.  
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Figur 12.  Sentida fynd av väddsandbi Andrena hattorfiana i södra Närke. 
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sandbiet Andrena marginata. Av väddsandbiet är i sin tur dess ännu sällsyntare snyltbi, det 
rödlistade väddgökbiet (Nomada armata) helt beroende. 
 
Mina första fynd av väddsandbiet gjordes 1956 på en liten slåtteräng vid Örberga i Lerbäck. 
1959 togs där också väddgökbiet. Det senaste fyndet av väddsandbiet därifrån är från 1975. 
Därefter försvann arten – liksom slåttern. Sedan dröjde det till 1986 innan jag återsåg arten 
i Närke, vid Vinnasjö i Askersund. Där har den sedan dess levt kvar, trots att den lilla slåt-
teräng som fanns där nästan vuxit igen. Den har i stället i huvudsak sökt sig till den åker-
vädd som växer på vägrenen intill samt i en närbelägen, m l m övergiven åker.  
 
År 2000 fann jag arten på en ny lokal, i Snavlunda, och den tycks därefter ha ökat och spritt 
sig i detta område fram t o m 2003. Detta år dök den också upp på några vitt skilda platser i 
Lerbäck, bl a nära ”ursprungslokalen” (kartor, fig. 4). På ingen plats sågs dock mer än 5 ho-
nor. Eftersom arten ökade markant de första åren på 2000-talet gjorde jag 2002 fruktlösa 
försök att finna arten också i södra kanten av Närkeslätten -  i Sköllersta, Hardemo, Viby 
och Hackvads socknar. Även i Hammar, där Nydalen ligger, har tidigare års mycket spora-
diska eftersök varit förgäves. 
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Till 2004 skedde en markant tillbakagång. På flertalet kontrollerade lokaler, med förekomst 
året innan, saknades arten. Även i västra Blekinge, där jag följt arten sedan 1984, hade en 
tydlig minskning av antalet lokaler skett. Fyndet vid Nydalen blev därför ett positivt inslag i 
den mörka bilden. Här sågs 28/6 två honor och en hane på sluttningen i norr samt en hona 
på mellanplatån, 15/7 en hona på mellanplatån – samtliga som vanligt på åkervädd.  
 
Mitt sökande efter väddsandbiet har i huvudsak skett genom att per cykel undersöka åker-
väddbestånd längs vägarna. Biet är synligt på långt håll och är på nära håll omöjligt att för-
växla med andra arter. Tyvärr slås vägrenarna alltför tidigt – i flera fall redan ungefär då 
biet börjar flyga – strax efter mitten av juni. Då är många av väddsandbina chanslösa. Någ-
ra få har setts flyga på det fåtal väddblommor som klarat sig från slåtterbalken i skydd intill 
stenblock, eller bakom vägskyltar eller telefonstolpar, men frågan är hur långt en så begrän-
sad pollenresurs räcker. Mellan sådana små restbestånd av väddklint kan det vara kilome-
terlånga avstånd. Sådana exempel sågs på flera ställen längs de vägsträckor som undersök-
tes 2003 och kan möjligen ha bidragit till nedgången till 2004. 
 
Väddsandbiet är aktivt till ungefär en vecka in i augusti. Det vore därför högst önskvärt att 
man t ex genom information till väghållarna kunde få vägkantsslåttern senarelagd till åt-
minstone mitten av juli, särskilt på vägsträckor där åkervädden är någorlunda riklig. Som 
ovan nämnts är denna direkt eller indirekt betydelsefull även för andra rödlistade bin och 
för andra insekter, bl a humlor och fjärilar. 
 
Givetvis bör också slåttern av återstående ängar anpassas på samma sätt och gärna anstå till 
början av augusti, så att väddsandbiet kan utnyttja hela sin potential. Detta gäller i särskilt 
hög grad slåtterängen i Tjälvesta naturreservat, där ganska många väddsandbin setts och där 
arten även fanns kvar 2004. 
 
Dufourea dentiventris (Nyl.) Ängssolbi. En ganska ovanlig art som jag tidigare bara funnit 
på tre platser i Närke. Den är oligolektisk på liten blåklocka och anlägger bon i marken. Åt-
minstone fem honor sågs vid Nydalen, men bara 11/8. Arten är av intresse inte minst  som 
värdart för det rödlistade biet Biastes truncatus (se nedan). 
 
Stelis punctulatissima (K.) Stort pansarbi. Arterna av släktet Stelis lever som snyltare på 
arter inom närstående släkten – denna art bl a hos Hoplitis och Osmia. Arten har tagits i alla 
landskap upp till Me, men hittills tydligen inte i Nä. En hane togs 28/6 på en telefonstolpe. 
 
Nomada opaca Alfken Mattgökbi. En sällsynt, men möjligen ökande eller förbisedd art i 
Sverige, eftersom jag tog den i tre olika landskap under 2004: Bl, Nä och Vs (Hällefors). 
Djuren från de två förstnämnda landskapen har kontrollerats av Mike Herrmann. I ArtData-
bankens preliminära lista (2003) anges den från Sk, Bl, Sm, Sö och Gä. Uppges snylta hos 
Andrena fulvida, som dock ej anträffades här. Rödlistad (NT). 2 honor togs, flygande tätt 
över torrängsmattan. 
 
Biastes truncatus (Nyl.) Pärlbi. Ett litet rödbrunt bi (figur 13) som något liknar ett gökbi 
(släktet Nomada) och liksom dess arter lever parasitiskt – i detta fall på Dufourea dentiven-
tris (se ovan). Rödlistad (NT). 1 hona i torrängssluttning 11/8. 2:a fyndplats i länet och När-
ke. Jag har alltså tidigare tagit den i Snavlunda (1979-85). I övrigt är den funnen i södra och 
östra Götaland samt östra Svealand. Närmaste kända fyndplatser ligger i östra Ög, där jag 
fann den i Gistad 1971, och i östra Sörmland (Norén et al 1998). Fyndet vid Nydalen är 
möjligen det första efter 1990 och det som gjorts senast på säsongen (L. A. Nilsson i e-brev 
2003). 
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4.6 Analys och slutsatser 
För lokaler av Nydalens typ finns det få helt jämförbara undersökningar, särskilt från denna 
del av landet. Närmast jämförbar är förmodligen en inventering av vildbifaunan på åssyste-
met vid Uppsala (Cederberg & Nilsson 2002). Jämförelsen i tabellen nedan avser den rikas-
te av deras lokaler – Röbo. Janzon & Svensson (1984) undersökte under flera år ett områ-
de – Aledal - nära Algutsrum på Öland, vilket vegetationsmässigt tycks vara ganska likt 
Nydalen. Sörensson (1999, 2002 och 2004) har gjort en rad grundliga och breda insektsin-
venteringar av delvis liknande lokaler i Lunds, Höörs respektive Helsingborgs kommuner. 
Mest lika Nydalen av dessa tycks de vid Torna Hällestad (”Kaninlandet”), Månstorp och 
Örby, i respektive kommun vara. Se nedanstående tabell. 
 
Alla dessa inventeringar har dock varit betydligt mera omfattande – i några fall fleråriga - 
än Nydalen med sina endast 3 hela dagar plus 1 timme av en fjärde dag och med start alltför 
sent på säsongen. I motsats till dessa jämförelselokaler saknas vid Nydalen vegetationsfria 
ytor helt. Annars kunde ett större antal av främst väg- och rovsteklar ha förväntats. En ännu 
viktigare faktor är blomrikedom, vilken särskilt gynnar bina. Denna faktor får anses vara 
ganska väl tillgodosedd vid Nydalen. Vad gäller det överlägset stora artantalet gaddsteklar 
från Aledal får detta också tillskrivas det faktum att Öland näst efter Skåne är vårt artrikaste 
landskap.  
 
Materialet från Nydalen omfattar 202 insamlade och 17 enbart sedda exemplar. I följande 
tabell jämförs antalet arter från Nydalen med några ovan nämnda lokaler, fördelade på de i 
denna naturtyp största och i föreliggande inventering behandlade gaddstekelgrupperna. För-
sta siffran (i fetstil) avser totalantalet, andra siffran (normal stil) antalet marklevande och 
tredje (kursiv) antalet rödlistade arter (Gärdenfors 2000). För de lokaler där inte samtliga 

Figur 13. Hona av pärlbiet Biastes truncatus, som fångades i en torrängssluttning vid Nydalen den 

11 augusti 2004. 
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gaddstekelgrupper insamlats har det från jämförelsesynpunkt inte varit meningsfullt att 
ange ett summavärde. 

Den andra siffran, antalet markboende arter, kan sägas vara ett mått på själva torrängens - 
d v s marken med sin grässvål och örtmatta samt eventuella vegetationsfria fläckar – förmå-
ga att stödja en hög diversitet (biologisk mångfald). I den första siffran ingår också de arter 
som t ex bor i död ved eller torra växtstjälkar strax utanför eller inom torrängen, men som 
för sitt födosök är m l m beroende av torrängen – i första hand dess blommande örter. Vil-
ken siffra som skall tillmätas störst betydelse för värderingen av ett torrängshabitat kan dis-
kuteras. Klart står dock att tillgång på död ved (t ex kvarstående stubbar) inom eller ome-
delbart utanför ängen ökar den totala diversiteten vad gäller bl a gaddsteklar. Många av des-
sa, även en del marklevande sådana, gynnas säkert i någon mån också av förekomsten av 
levande träd och buskar, särskilt i form av täta, soliga bryn mot torrängen. På sådant löv-
verk ses ofta gaddsteklar, ibland i jakt på bytesdjur och ibland lockade av bladlushonung. 
Och kring fristående buskar patrullerar hanar av vildbin. 
 
Nydalen är – i motsats till Stora Hälleforsdynen – ingen extrem lokal med en utpräglat ex-
klusiv gaddstekelfauna. Den representerar i stället en tidigare mycket vanlig typ av jord-
bruksmark. Trots detta uppvisar den, med en relativt begränsad inventeringsinsats, en för-
vånansvärt hög diversitet, med bl a tre rödlistade arter av vildbin. Därmed står den sig gans-
ka väl i jämförelse med liknande lokaler, enligt undersökningar i andra landskap, även i den 
sydligaste delen av vårt land. Troligen bidrar områdets topografi, med sydvända, varma 
sluttningar till den höga diversiteten. För att denna skall bibehållas gäller det nog att betes-
trycket kan hållas på minst samma nivå som under sommaren 2004.    
 
Som framgår av artlistorna (avsnitt 4.5) är många arter, särskilt bland bina, angivna som 
nya för Närke. I nästan samtliga fall rör det sig om arter som jag flera gånger tidigare tagit 
där, men där fynden hittills inte publicerats. De allra flesta är vanliga och vitt spridda arter. 

 Närke 
Nydalen  

Uppland 
Röbo 

Öland 
Aledal 

Skåne 
Månstorp 

Skåne 
Torna H.  

1. Guldsteklar 2 0 0 - - - 8 7 0 1 1 0 3 3 0 - - - 

2. Vägsteklar 7 7 0 - - - 6 5 0 2 2 0 8 8 0 - - - 

3. Rovsteklar 15 4 0 - - - 29 23 2 10 9 0 21 21 1 - - - 

4. Humlor 6 6 0 4 4 0 4 4 0 6 5 0 - - - - - - 

5. övr Bin 45 32 3 29 27 2 74 54 9 35 33 1 45 45 0 4

4 

3

8 

3 

SUMMA 2-5 75 49 3 - - - 121 93 11 54 50 1 77 77 1 - - - 

Skåne 
Örby 
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Bilaga 1.  
Kommentarer om övriga rappor-
terade arter 
 
 
Här behandlas inte de intressantare arter som redan kommenterats under respektive område. 
Om inget annat sägs omfattar utbredningen större delen av landet eller når åtminstone gott 
och väl norra delen av Örebro län samt är arten m l m allmän. Landskapsförkortningarna är 
de som är allmänt vedertagna i svensk faunistisk och floristisk insektlitteratur. 
 
Hedychrum nobile (Scop.)  Endast Hällefors: Rikligt förekommande, särskilt i täktslänter-

na, men också på täktbottnen och ljungheden. Togs bl a i vitskål, markfönsterfälla samt 
på kanadensiskt gullris. En vanlig art med stor utbredning. Snyltar på rovstekelsläktet 
Cerceris.  

Hedychridium ardens (Coq.)  Endast Hällefors: 4 honor 23/6, på öppen sand på dynkrönet 
samt i markfönsterfälla på täktbottnen. 1 hona på sistnämnda sätt och plats även 7/7. 
Ganska vanlig art, som troligen snyltar på olika rovsteklar – här kanske på de rikligt före-
kommande Tachysphex- och/eller Oxybelus-arterna. 

Trichrysis cyanea (L.)  Endast Hällefors: 1 hane i trädfönsterfälla på barklös tall i glänta 
(omr 2). Kanske den vanligaste guldstekelarten i Sverige. Snyltar hos det ”vedlevande” 
rovstekelsläktet Trypoxylon. 

Chrysis angustula Schenck  En liten, slank art inom ignita-gruppen. Se kommentar om den-
na under Hälleforsdynen. Endast Nydalen: 1 hane. 

Chrysis fulgida L.  En stor, lättidentifierad art inom ignita-gruppen. Se kommentar om den-
na under Hälleforsdynen. Endast Nydalen: 1 hane på telefonstolpe. 

Myrmosa atra  Endast Hällefors: 4 hanar 23/6 på ljunghed, bl a i gulskål och markfönster-
fälla. 1 hane 7/7. 1 hane 7/7. En på sandmarker allmän art som snyltar på flera olika, 
marklevande rovstekelarter. Honan är vinglös och övervägande brunröd, hanen är vingad 
och helsvart. 

Myrmica ruginodis  Nyl. Skogsrödmyran  Arbetare tagna både vid Hällefors och Nydalen. 
Kanske den vanligaste rödmyran. 

Lasius niger (L.) Trädgårdsmyra  Endast Hällefors, men finns säkert också vid Nydalen. 
Den vanliga lilla svartmyran, som ofta bor i människans närhet och ibland går in i husen. 
Berglind noterade riklig förekomst av arten i den högsta täktslänten (omr 5). 

Formica exsecta Nyl. Hårig hedmyra  Endast Hällefors. En vanlig art med små låga stack-
ar, ofta i gräsmark. Stackarna brukar ha ett stort inslag av grässtråbitar. 

Formica fusca L. Svart slavmyra. Endast Hällefors. Liksom cinerea (se särskilt avsnitt) 
och följande art  tillhör den undersläktet Serviformica, med medelstora arter som ofta ut-
nyttjas som slavar av några andra arter. En vanlig art. 

Formica rufibarbis F.  Röd slavmyra. Endast Hällefors: 1 arbetare i gulskål på dynkrönet 
(omr 4). Inte helt allmän, men spridd upp till södra Norrland. 

Priocnemis schioedtei Haupt  Hällefors: 1 hona 9/8 i markfönsterfälla på täktbottnen. Ny-
dalen: 1 hona 11/8 i gulskål. En vanlig art.  

Priocnemis exaltata  Hällefors: 2 hanar 9/8 i markfönsterfälla på ljunghed. Nydalen: 2 ho-
nor 11/8 i gulskål. En vanlig art. 

Priocnemis parvula (Dahlb.)  Endast Hällefors: 3 hanar 23/6 i markfönsterfälla på täktbott-
nen, 1 hona 7/7 i sandslänt (omr 2?) samt 3 hanar 9/8. Inte helt vanlig, men utbredd över 
hela landet. Andra fyndet i Vs och i länet. 



Dipogon bifasciatus (Geoffr.)  Endast Hällefors: 1 hane 23/6 på barklös björk i NO-delen 
(omr 7). Liksom övriga arter av släktet ganska liten, helsvart och med svarta teckningar 
på vingarna. Till skillnad från flertalet svenska vägsteklar, som anlägger bona i marken, 
använder de olika håligheter ovan mark, särskilt i ved, som boplats.  

Auplopus carbonarius (Scop.)  Endast Hällefors: 1 hona 9/8 på bladverket av liten aspbu-
ske invid dynkrönet (omr 4). Ganska stor, helsvart art. Murar grupper av boceller av lera 
på eller under stenar o dyl i regnskyddade lägen. 

Arachnospila anceps (Wesm.) Hällefors: 3 hanar 23/6 i markfönsterfälla på ljunghed. Ny-
dalen: 1 hane 11/8 i gulskål. Den vanligaste arten i detta ganska stora släkte.  

Arachnospila trivialis (Dahlb.)   Endast Hällefors: 3 hanar 23/6 i markfönsterfällor på 
ljunghed resp täktbottnen. Vanlig art. 

Arachnospila spissa (Schiödte)  Hällefors: 1 hona 23/6, 2 honor och 1 hane 7/7. En av ho-
norna fångad i glänta (omr 2), de övriga exemplaren tagna på ljunghed – i gulskålar eller 
markfönsterfälla. Nydalen: 3 hanar 3/6 i markfönsterfälla resp gulskål. 1 hane 28/6 på 
torrängsmatta. Avviker till levnadssättet från släktets övriga arter genom att den inte 
transporterar den infångade spindeln till sin egenhändigt grävda håla. I stället lokaliserar 
den spindeln, en vargspindel, i dess ruvningskammare, tränger sig ner dit, paralyserar den 
och lägger sitt ägg på den. En av de vanligare arterna. 

Evagetes crassicornis (Shuck.) Hällefors: 2 hanar 23/6 i markfönsterfälla på ljungheden. 
Nydalen: 1 hona 11/8 i torräng. Den vanligaste arten i sitt släkte, där alla arter snyltar på 
andra vägsteklar, särskilt Arachnospila-arter.  

E. sahlbergi (Mor.) Endast Hällefors: 1 hona och 1 hane 23/6 i markfönsterfälla på täkt-
bottnen resp ljungheden. 1 hona 9/8. Snyltare liksom föregående art. 

Anoplius nigerrimus (Scop.)  Endast Nydalen: 2 honor 11/8, den ena på en barklös stubbe, 
där den troligen hade sitt bohål, och den andra i gulskål. Den vanligaste av de helsvarta 
arterna inom släktet. Kan också anägga bon i marken. 

Anoplius viaticus (L.)  Hällefors: Talrika honor togs och sågs 28/4 – 9/8, de flesta 17/5 och 
på ljungheden. Hanar togs 7/7 och 9/8, 2 av dem på blommande ljung resp gullris. Nyda-
len: 1 hane 28/6 på torräng. En mycket vanlig art och den vägstekel man nog mest lägger 
märke till, eftersom den är ganska stor och uppträder i mängd och först på våren av alla 
vägsteklar – jagande vargspindlar. 

Ceropales maculata (F.)  Endast Hällefors: 3 honor och 1 hane togs 23/6 i markfönsterfäl-
lor, på ljungheden och täktbottnen. 1 hona även 9/8 i markfönsterfälla på ljungheden. 
Snyltare på andra vägsteklar. Den vanligare av två arter. 

Symmorphus bifasciatus (L.)  Endast Hällefors: 1 hona 9/8 på kanadensiskt gullris. Den 
enda solitärgetingen som noterades från något av områdena och den  vanligaste arten 
inom sitt släkte. Anlägger bon i t ex larvgångar i ved. Samlar larver av bladbaggar till 
föda åt sina larver.  

Dolichovespula saxonica (F.) Saxiska getingen, Paravespula vulgaris (L.) Vanliga getingen 
och Allovespula rufa (L.) Rödbandade getingen är alla allmänna,  sociala arter. Saxiska 
getingens bon anläggs i skyddade lägen ovan jord, gärna i uthus o dyl. De båda andra ar-
ternas bon återfinns underjordiskt, i sorkgångar o dyl. Vid Hällefors togs honan av saxis-
ka getingen 17/5 på sandtrav (Cardaminopsis arenosa). Vid Nydalen flög alla tre arterna 
flitigt på blommande snöbärsbuskar 11/8.  

Dolichurus corniculus (Spin.)  Hällefors: 1 hane 9/8 på bladverket av en liten aspbuske, 
invid dynkrönet (omr 4). Fångar kackerlackor (Ectobius lapponicus). Vanlig art. 

Ammophila  Sandsteklar  Endast Hällefors. Stora arter med långa, smala bakkroppsskaft. 
Två vanliga arter: sabulosa (L.) och pubescens (Curt.). En tredje, rödlistad art, campestris 
(Latr.), har anträffats på flera andra dynlokaler, bl a på den ganska närbelägna Brattfors-
heden i Vr (Berglind pers medd). Den kunde inte återfinnas här. Dock undersöktes bara 
ett fåtal av alla de talrika individer av detta släkte som sågs på Hälleforsdynen, huvudsak-



ligen på det öppna krönområdet (omr 4). 
Ammophila-arterna fångar fjäril- eller växtstekellarver. 

Pemphredon lugens Dahlb. Endast Hällefors: 1 hona 9/8 i trädfönsterfälla på barklös tall i 
gläntkant (omr 2). Pemphredon-arterna fångar bladlöss och anlägger bon i vedlevande 
skalbaggars larvgångar. 

Pemphredon inornata Say  Hällefors: 5 hanar 23/6-9/8 och 2 honor 9/8. Sistnämnda datum 
togs de 2 honorna samt 1 hane på aspbladverk (se Dolichurus corniculus). Övriga hanar 
togs i gulskålar, 2 i glänta (omr 2) 23/6 och 2 på ljungheden. Nydalen: 3 hanar 3/6 på 
bladverk av fågelbärsträd. 

Pemphredon lethifer (Shuck.)  Endast Hällefors: 1 hane 23/6 i gulskål på ljunghed. 
Diodontus medius Dahlb. Endast Hällefors: 7 honor 23/6 och 7/7, 1 på öppen dynsand 

(omr 4),  alla övriga i gulskålar, varav 2 på ljungheden, 1 i glänta (omr 2) samt 1 på gles  
fårsvingelhed (omr 4). Fångar bladlöss och anlägger bon i sand. 

Passaloecus eremita Kohl  Hällefors: 3 honor och 3 hanar 7/7. 1 hona 9/8. En av de förra 
honorna med bo i barken på frisk tall, de övriga togs på död, barklös tall. Alla i gläntkant 
(omr 2). Nydalen: 1 hane 28/6 på telefonstolpe. Passaloecus-arterna fångar bladlöss. Bl a 
denna och följande art och anlägger bon i larvgångar i trä. 

Passaloecus corniger Shuck. Endast Hällefors: 1 hona och två hanar 7/7 på död, barklös 
tall i gläntkant (omr 2). 

Passaloecus  singularis Dahlb.  Endast Hällefors: 1 hona 9/8 på aspbladverk. Anlägger bon 
i växtstjälkar. 

Spilomena troglodytes (v d Lind.)  Endast Nydalen: 3 honor med bon intill varandra i larv-
gångar på delvis barklös gran i skuggigt bryn. I detta släkte finns de - näst vissa myror - 
minsta (2,3-3,0 mm) svenska gaddsteklarna. Några andra arter bor i växtstjälkar. Fångar 
tripsar (Thysanoptera).  

Mimesa equestris (F.)  Endast Hällefors: 1 hona i bokoloni i dikesskärning på ljunghed 
(omr 3). Mimesa-arterna är ganska små, har tydligt skaftad, delvis röd bakkropp. De bor i 
sand och fångar bladloppor (Psyllidae) o dyl. 

Mimesa lutaria (F.)  Endast Hällefors: 2 honor och 1 hane med bon bl a i sandbrink. Lev-
nadssätt som föregående. 

Mimumesa dahlbomi (Wesm.)  5 arter som mycket liknar Mimesa-arterna, men är helsvarta. 
Till larvföda insamlas stritar. Honan från Nydalen togs på en tallstubbe med larvgångar.  

Cerceris rybyensis (L.), C. arenaria (L.) och C. quadrifasciata (Panz.)  Endast Hällefors. 
Släktet kallas knutsteklar p g a den genom markanta insnörningar mellan lederna 
”knutiga” bakkroppen. Denna har gula tvärband. Bona anläggs i marken. Dessa tre arter 
har stor utbredning och är m l m allmänna. C. rybyensis tycks dock enligt min erfarenhet 
vara periodiskt uppträdande. Denna art fångar mindre vildbin (särskilt Evylaeus- och 
mindre Andrena-arter), de båda andra fångar huvudsakligen vivlar (Curculionidae). 

Philanthus triangulum (F.)  Bivargen. Endast Hällefors. Enda svenska arten i sitt släkte. 
Den mest getinglika av svenska rovsteklar. Bor i sand, ofta kolonivis, och fångar tambin 
(Apis mellifera) till larvföda. En hona togs på kanadensiskt gullris och ytterligare en sågs. 

Gorytes laticinctus (Lep.)  Endast Hällefors. 3 svenska arter i detta släkte av medelstora, 
sandlevande, stritfångande (mest spottstrit, Philaenus spumarius), gulbandade steklar. 

Harpactus lunatus (Dahlb.)  Endast Hällefors. Den ena av två ganska vanliga, små rovstek-
lar, med bl a vitaktiga teckningar på bakkroppen. Levnadssätt som Gorytes. 

Nysson spinosus (Forst.) och N. trimaculatus (Rossi). De 9 små till medelstora, i gult och 
ibland även rött tecknade Nysson-arterna lever alla parasitiskt på bl a Gorytes- och Har-
pactus-arterna. N. spinosus (endast Hällefors) är den vanligaste arter, medan trimacula-
tus (även Nydalen) är ganska sällsynt. 

Mellinus arvensis (L.) Glattstekel. Endast Hällefors. En mycket vanlig, medelstor och gul-
tecknad art som visar sig först på sensommaren. Bor ofta kolonivis i öppen sand och 



fångar större flugor. En andra svensk art är mycket sällsynt och rödlistad. 
Dryudella pinguis (Dahlb.)  Endast Hällefors. Släktet innehåller två sällsynta arter, närbe-

släktade med och till utseende och levnadssätt lika Astata (se under Hälleforsdynen). 
Denna art är liten. Fångar små skinnbaggenymfer av familjen Lygaeidae. 

Tachysphex obscuripennis (Schenck), T. pompiliformis (Panz.) och T. nitidus (Spin.). En-
dast Hällefors. Släktet hyser 5 medelstora arter, helsvarta (bl a nitidus) eller med delvis 
röd bakkropp. De påminner till utseendet något om vägsteklar. Alla bor i marken och 
fångar skogskackerlackor (obscuripennis) resp gräshoppsnymfer. T. nitidus är ovanlig i 
inlandet och troligen inte tagen i länet eller Vs tidigare. 

Nitela borealis Valk. Endast Hällefors. Den ena av två små (3-4 mm), ganska vanliga hel-
svarta, vedlevande arter som fångar nymfer av stövsländor (Psocidae) eller bladlöss 
(Aphididae). 

Trypoxylon attenuatum Smith (endast Hällefors)och T. figulus (L.) (även Nydalen) 3 små 
till medelstora, helsvarta arter med lång och framåt typiskt avsmalnande bakkropp. De 
bor ovan jord, oftast i ved eller växtstjälkar, och fångar små spindlar. T. figulus anses nu-
mera innehålla tre olika arter, vilka dock inte urskilts i denna rapport. Därför har epitetet 
”s l” (sensu lato = i vid bemärkelse) satts i arttabellen. 

Oxybelus mandibularis Dahlb. och O. uniglumis (L.)  Släkte med 4 ganska små, robusta ar-
ter med gulaktiga teckningar. Bor i sand och fångar flugor, som transporteras hem fast-
stuckna på gadden. Den senare (även Nydalen) är en vanlig art, den förra (endast 
Hällefors) är ny för länet och Vs. 

Crabro cribrarius (L.) (endast Nydalen) och C. peltarius (Schreb.) (endast Hällefors) 
Släktet har givit namn till underfamiljen Crabroninae, dit alla följande rovsteklar hör. 
Kallas silvermunsteklar p g a tät och markant silver- eller guldglänsande behåring på an-
siktets nedre del. Crabro-arterna (5 st) är ganska stora, gultecknade, markboende och 
fångar flugor. De ses ofta på blommande umbellater (Apiaceae). 

Ectemnius cavifrons (Thoms.)  Ectemnius är det näst största släktet bland silvermunsteklar-
na (se Crabro) med 11 medelstora, gultecknade arter. De bor i död ved och fångar flugor. 
Denna art togs bara i Hällefors, på bladverk av syren i omr 7. 

Ectemnius lapidarius (Panz.)  Vid Hällefors togs 2 hanar på vårtörel i omr 7, vid Nydalen 
1 hona på telefonstolpe.  

Ectemnius continuus (F.)  Vid Hällefors togs 1 hane på en grenstump i omr 7 och en annan 
i en gulskål i tallglänta (omr 2). Vid Nydalen togs 2 hanar på backanis (Pimpinella saxi-
fraga). 

Ectemnius dives (Lep. & Br.)  Endast Nydalen, där 2 hanar togs på tallstubbe. 
Ectemnius guttatus (v d Lind.)  Endast Nydalen. En hane vardera på ladvägg, tallstubbe 

samt på monke (Jasione montana). 
Crossocerus är det största släktet bland silvermunsteklarna (se Crabro), med 28, mest små 

arter utan ljusa teckningar på bakkroppen. En del är markboende, andra bor i ved eller 
växtstjälkar. De flesta fångar små flugor. C. leucostomus (L.) och C. vagabundus (Panz.) 
bor i död ved och togs bara vid Nydalen. Sistnämnda art är medelstor och har gultecknad 
bakkropp. 
C. wesmaeli, som är en typisk dynart, kommenteras särskilt under Hälleforsdynen. 

Colletes daviesanus Smith Prästkragesidenbi. Endast Hällefors. Ett par togs i ena tallglän-
tan (omr 2), där honan hade grävt ett bo i lös sand. 

Colletes similis Schenck Renfanesidenbi. Endast Hällefors. 1 hane besökte blommor i ett 
tätt bestånd av renfana (Chrysanthemum vulgare) på ljungheden (omr 3).  

Hylaeus är ett släkte av 17 små, övervägande svarta och nästan nakna bin. Oftast finns gula 
teckningar, bl a i ansiktet. Till skillnad från övriga bin saknar de samlingshår för pollen. 
Detta liksom nektar fraktas i stället i krävan. Ett bra svenskt namn är citronbin, eftersom 
de utsöndrar ett starkt citrondoftande sekret, t ex om man håller dem mellan fingrarna.  



Hylaeus annulatus (L.) Ringcitronbi  Hanen från Hällefors togs i gulskål i ena gläntan (omr 
2), honan från Nydalen på en telefonstolpe. 

Hylaeus. communis Nyl. Halloncitronbi  Endast Nydalen. Två hanar togs på bladverk – av 
fågelbärsträd 3/6 resp syren 28/6 – en tredje på monke (Jasione). Honan togs på femfing-
erört (Potentilla argentea) 28/6. 

Hylaeus angustatus (Schenck) Slankcitronbi. Endast Nydalen. De två honorna togs på 
monke. 

Hylaeus confusus Nyl. Ängscitronbi. Vid Hällefors togs ena hanen på en fibbla (Hieracium 
sp) och honan i gulskål i tallglänta (omr 2). Vid Nydalen, där denna Hylaeus-art var den 
klart dominerande, togs 3 honor och en hane på Jasione,  2 honor på femfingerört, 1 på 
gråfibbla. 1 hane slaghåvades i högt gräs och 1 togs i gulskål. 

Hylaeus gibbus Saund. Bryncitronbi  Endast Hällefors. Denna enda hane togs i gulskål i 
högsta täktslänten (omr 5). 

Hylaeus brevicornis Nyl. Korthorncitronbi. Endast Hällefors. Denna enda hona togs på 
hagfibbla (Hieracium sp). 

Hylaeus rinki (Gorski) Släntcitronbi  Endast Nydalen. Denna enda hona togs på käringtand 
(Lotus corniculatus). Den enda av de representerade Hylaeus-arten som något ovanligare. 

Andrena bicolor F. Violsandbi  Endast Nydalen. En hona på liten blåklocka (Campanula 
rotundifolia). 

Andrena cineraria (L.) Sobersandbi. En ”senvårart”. Alla tre djuren från Hällefors i gul-
skålar, troligen inom ljunghedsdelen (omr 3). Honan från Nydalen i torrängsmatta, en 
typisk boplats för denna art. 

Andrena clarkella (K.) Tallhedsandbi. Den tidigaste Andrena-arten. Endast Hällefors. Den-
na enda hona togs i stigkant i gles skog, på den otypiska NO-delen (omr 7). 

Andrena denticulata (K.) Tandsandbi. Endast Hällefors. En sensommarart, som oftast ses 
på gullris (Solidago spp). Honan togs dock på renfana. 

Andrena fuscipes (K.) Ljungsandbi  Endast Hällefors. Sensommarart som främst flyger på 
ljung. Så togs också en av honorna. En annan hade sin boöppning i lös sand under en 
grästuva. De övriga togs i en blåskål resp en markfönsterfälla. Alla fynden gjordes inom 
ljunghedsdelen (omr 3). 

Andrena haemorrhoa (F.) Rävsandbi  En mycket vanlig senvårart som ofta ses på maskros. 
Före dess blomning togs dessa hanar på mjölonblom på ljungheden (omr 3) vid 
Hällefors. Vid Nydalen togs en hona i en markfönsterfälla. 

Andrena helvola (L.) Äppelsandbi  Endast Nydalen. Den kanske vanligaste vårarten. Dessa 
honor flög på Berberis. 

Andrena lapponica Zett. Lingonsandbi  Endast Hällefors. En av vårarterna. Denna enda 
hane flög på blåbärsblom i ung tallskog på dynens NO-del (omr 7). 

Andrena nigroaenea (K.) Gyllensandbi  Endast Nydalen. En försommarart. Denna hane 
patrullerade framför en enbuske på norra sluttningen. 

Andrena minutula (K.) Småsandbi  Endast Nydalen. Denna och följande art tillhör under-
släktet Micrandrena, med små arter. Denna hane satt på ett örtblad. 

Andrena subopaca Nyl. Lundsandbi  Endast Nydalen. Den vanligaste Micrandrena-arten. 
De båda honorna togs på teärenpris resp femfingerört – typiska ”besöksväxter” för denna 
och föregående art. 

Andrena wilkella (K.) Ärtsandbi  Endast Nydalen. Den vanligaste arten av undersläktet  
Taeniandrena, med medelstora arter. Flertalet av de talrika hanarna patrullflög framför soli-

tära enar eller granar på norra torrängen, två flög kring vitklöver resp käringtand. Den 
enda honan togs i en torrängsslänt. 

Halictus rubicundus (Christ) Rödbandbi. En ganska stor, vanlig försommarart. Hällefors: 
Honor flög på maskros, blåbär och togs i markfönsterfällor. En hona hade bo i öppen 
dynsand. En hane togs i gulskål, liksom troligen alla övriga på ljunghedsdelen (omr 3). 



Nydalen: Vardera en hona i gulskål resp markfönsterfälla. 
Seladonia tumulorum (L.) Metallbandbi  Liten, allmän sommarart. Hällefors: 1 hona i gul-

skål på ljunghed (omr 3). Nydalen: 2 honor på gråfibbla, 1 hona och 1 hane på femfing-
erört. Enstaka andra honor togs på vitklöver, knölsmörblomma, i gulskål samt markföns-
terfälla. 

Lasioglossum leucozonium (Schrank) Hagsmalbi  Endast Nydalen. 3 honor togs på gråfibb-
la, 2 på åkervädd samt en på marken i torräng. 

Evylaeus albipes (F.) Ängssmalbi. Den vanligaste Evylaeus-arten. Hällefors: 2 honor på 
sandtrav, en vardera på maskros, klofibbla och grässtjärnblomma, två flög i tät fårsvingel-
matta och en togs i gulskål. De flesta togs i ljunghedsdelen (omr 3), några i NO-delen 
(omr 7). Nydalen: 3 honor och 2 hanar på gråfibbla, en hona vardera på åkervädd och te-
veronika. 

Evylaeus calceatus (Scop.) Mysksmalbi. Vanlig art, ändå endast tagen vid Hällefors: 2 ho-
nor i gulskål, 1 på blåbärsblom. 

Evylaeus fratellus (Pérez) Svartsmalbi. Hällefors: Honorna flög flitigt på blåbärsblom, fle-
ra andra togs i gulskålar eller markfönsterfällor och en togs vid sitt bo i dikesskärningen 
vid dynfoten. 2 hanar togs på gullris (Solidago virgaurea). Nydalen: En enda hona, på 
käringtand. 

Evylaeus fulvicornis (K.) Gulhornssmalbi. Hällefors: Här den individrikaste Evylaeus-
arten. 49 honor i en enda gulskål. De flög ymnigt på mjölonblom, men besökte också klo-
fibbla och sandtrav. Hanar togs på gullris (Solidago virgaurea), styvfibbla och röllika. 
Nydalen: Vardera 1 hona på käringtand resp i gulskål. 1 hane på gråfibbla. 

Evylaeus leucopus (K.) Ärgsmalbi. En liten grönmetallisk art. Hällefors: Bara honor togs, 
de flesta i gulskålar, några i markfönsterfälla och vardera en på sandtrav resp femfinger-
ört. Nydalen: Honor togs gråfibbla, femfingerört och teveronika. Två i markfönsterfälla. 
Enda hanen på gråfibbla. 

Evylaeus morio (F.) Bronssmalbi. Mycket lik föregående art. Endast vid Nydalen: 1 hona 
och 1 hane i gulskålar, 1 hona i markfönsterfälla. 

Evylaeus semilucens (Alfk.) Skensmalbi. Endast Nydalen: 1 hona på femfingerört. 
Evylaeus rufitarsis (Zett.) Skogssmalbi. Endast Hällefors: 1 hona i låg sandbrink, 1 på klo-

fibbla och en i gulskål. 
Evylaeus villosulus (K.) Ullsmalbi. Endast Nydalen: 2 honor på gråfibbla. 
Sphecodes-arterna, Blodbin, är svarta med till stor del röd bakkropp. De snyltar på andra 

solitärbin, främst Andrena- och Evylaeus-arter. 
Sphecodes crassus  Thoms. Sammetsblodbi. Endast Hällefors: 7 honor. 17/5 och 23/6. En 

togs vid bokolonin av Andrena vaga, två i markfönsterfällor på ljungheden (omr 3) resp 
täktbottnen (omr 6). 

Sphecodes ephippius (L.) Hästblodbi. Endast Hällefors: 2 honor, 23/6 resp 7/7. Den förra 
på hårdtrampad grusstig, den senare i ljunghedsslänt. 

Sphecodes geofrellus (K.) Släntblodbi. Hällefors: En hona 23/6 bland gräs på ljunghedsde-
len (omr 3), en 7/7 i sandig glänta (omr 2). Nydalen: Vardera 1 hona 3/6, 28/6 och 11/8, 
alla på torrängsmatta. 1 hane i gulskål 11/8. 

Sphecodes hyalinatus v Hag. Glasblodbi. Endast Hällefors: 1 hona i markfönsterfälla 17/5. 
Sphecodes monilicornis (K.) Pärlblodbi. Hällefors: 1 hona i gulskål på ljunghed (omr 3) 

23/6. Nydalen: 1 hona i torräng 11/8. 
Sphecodes pellucidus Smith Sandblodbi. Hällefors: 6 honor 28/4-23/6, de flesta på ljung-

hed (omr 3), varav några i markfönsterfällor och gulskål samt en i liten sandskärning i 
NO-delen (omr 7). Nydalen: 1 hona på monke 28/6. 

Hoplitis claviventris (Thoms.) Klubbmurarbi. Endast Nydalen: 1 hona och 1 hane 3/6 fly-
gande i torräng resp sittande på pinne på marken. 1 hona på vitklöver 28/6. 
Murarbina (Hoplitis och Osmia) använder ofta lera vid konstruktionen av sina bon, vilka 



oftast anläggs i diverse håligheter ovan mark. De hör liksom de närmast följande släktena 
till buksamlarbina, med samlingsborste för pollen på bakkroppens undersida, i stället för 
på bakbenen som hos majoriteten icke-parasitiska bin. 

Hoplitis leucomelana (K.) Fransmurarbi.  Endast Nydalen: 1 hona i torräng 3/6. 
Osmia uncinata Gerst. Hedmurarbi.  Ett av de vanligaste murarbina, men bara tagen i 

Hällefors: 1 hona på käringtand 23/6. 
Anthidium punctatum Latr. Litet ullbi. Ullbina, med ytterligare en svensk art, använder hår 

från växter vid bokonstruktionen. Endast Nydalen: 2 hanar på käringtand 28/6.  
Trachusa byssina (Panz.) Hartsbi. Hartsbiet har markbon och använder kåda vid anläggan-

det. Hällefors: 1 hona i gulskål på ljunghed 23/6. Nydalen: 1 hane och 1 hona på käring-
tand, 28/6 resp 15/7. 

Stelis phaeoptera (K.) Glanspansarbi. Endast Nydalen: 1 hona på gråfibbla 28/6. 
Släktet Stelis parasiterar på andra buksamlarbin, främst murarbin. 

Megachile alpicola Alfk. Smultrontapetserarbi. Endast Hällefors: 1 hona med bo i liten 
murken aspslystubbe på ljunghed (omr 3) 9/8. 
Tapetserarbina (Megachile) klär sina boceller med utskurna bladbitar e dyl och kallas 
därför också bladskärarbin. Många bor i död ved, andra i marken. 

Megachile centuncularis (L.) Rosentapetserarbi. Endast Nydalen: 1 hona på käringtand 
15/7, 1 hane i vitskål 11/8. 

Megachile circumcincta (K.) Bandtapetserarbi. Endast Nydalen: 2 honor, i torräng 3/6 resp 
på käringtand 28/6. 

Megachile nigriventris Schenck Vedtapetserarbi. Endast Hällefors: 1 hane på käringtand på 
ljunghed (omr 3) 23/6. 

Coelioxys quadridentata (L.) Tandkägelbi. Kägelbina har fått sitt namn efter honornas kä-
gellika bakkropp. De lever parasitiskt på andra buksamlarbin, främst Megachile-arter. En-
dast Hällefors: 2 honor och 1 hane flög tätt över tunn fårsvingelmatta på dynkrönet (omr 
4) 23/6. 1 hane på hagfibbla (Hieracium sp) på ljunghed (omr 3) samt 1 hona i glänta 
(omr 2) 7/7. Slutligen  2 honor på käringtand på täktbottnen (omr 6) 9/8. 

Ceratina cyanea (K.) Stjälkbi. Endast Nydalen: 1 hona på gråfibbla 3/6. Anlägger bon i 
växtstjälkar. 

Nomada roberjeotiana Panz. Sensommargökbi. Endast Hällefors: 1 hona 7/7 på flockfibb-
la. (Jmf tormentillae under Hälleforsdynen.) Nomada-arterna snyltar på andra vildbin, 
främst Andrena-arter. Trolig värd för denna art är Andrena fuscipes. 

Nomada flavoguttata (K.) Litet gökbi. Endast Nydalen: 1 hona 3/6 samt 4 stycken 11/8, 
alla flygande över torräng. Snyltar hos undersl. Micrandrena (Se Andrena minutula). 

Nomada lathburiana (K.) Sälggökbi. Endast Hällefors: Snyltar hos Andrena vaga och sågs 
flyga i dess största koloni  - med enstaka individ 28/4 och ett tiotal på em den 17/5. En 
hona togs på maskros 17/5. 

Nomada leucophthalma (K.) Vårgökbi. Endast Hällefors: 1 hona 28/4. Snyltar hos Andre-
na clarkella. 

Nomada ruficornis (L.) Lundgökbi. Endast Nydalen: 1 hona i torräng 3/6. Snyltar på And-
rena haemorrhoa, en mycket vanlig vårflygande art, men kanske just därför inte påträffad 
här. 

Nomada striata F. Strimgökbi. Hällefors: 1 hona 23/6 över gles fårsvingelhed. Nydalen: 3 
honor i torräng 3/6 och 28/6. Värdart är bl a Andrena wilkella. 

Epeolus cruciger Panz. Korsfiltbi. Endast Hällefors: 1 hona i ljunghedsslänt (omr 3) 9/8. 
Epeolus-arterna snyltar hos Colletes-arter. 

Epeolus variegatus (L.) Bankfiltbi. Endast Hällefors: 1 hane på klofibbla 7/7. 
Eucera longicornis (L.) Långhornsbi. Ett stort robust bi, som fått sitt namn av hanens ex-

tremt långa antenner. Flyger mest på ärtväxter. Endast Nydalen: 1 hane på jungfrulin och 
1 hona på vitklöver, båda 3/6. 



Anthphora furcata (Panz.) Dånpälsbi. Pälsbina är m l m stora, nästan humlelikt robusta ar-
ter. Denna art är ganska ovanlig och anges vara oligolektisk (= besöka nästan bara) på 
Lamiaceae. Endast Hällefors: 1 hona på litet bestånd av styvmorsviol (Viola tricolor) 
inom ljunghedsdelen (omr 3) 7/7. 

Bombus pascuorum (Scop.) Åkerhumla. Talrik på båda platserna. Hällefors: 2 drottningar 
flög på blåbärsblom 15/7. Arbetare sågs på bl a käringtand, sandtrav, skogsnäva och vres-
ros och några togs i markfönsterfällor 23/6 och 7/7. Nydalen: Drottningar och arbetare 
sågs på vitklöver och åkervädd 28/6 och en hane togs på väddklint 11/8. 

Bombus sylvarum (L.) Haghumla. Endast Nydalen: 1 drottning av den mörka formen 
(nigrescens) togs på tjärblomster 3/6. 

Bombus hortorum (L.) Trädgårdshumla. Endast Nydalen: 1 drottning på tjärblomster 3/6. 
Bombus soroeensis (F.) Blåklockshumla. Endast Nydalen: 1 drottning på vitklöver 3/6 och 

en arbetare på liten blåklocka 11/8. 
Bombus hypnorum (L.) Hushumla. En vanlig art, men noterades bara vid Hällefors: 3 arbe-

tare, en på vresros 23/6, de övriga i gulskålar 7/7, i glänta (omr 2) resp på ljunghed (omr 
3). 

Bombus jonellus (K.) Ljunghumla. Flyger ofta på mossar. Endast Hällefors: 1 hona på mjö-
lonblom på ljunghed (omr 3) 28/4. 

Bombus lucorum (L.) Liten jordhumla. Den vanligaste av jordhumlorna. Dessa flög talrikt 
både vid Hällefors och Nydalen. De flesta humlor kan bestämmas i fält, utan att fångas 
in. Detta gäller dock inte flertalet av de 5 arterna jordhumlor. Av etiska skäl insamlades 
bara ett fåtal humledrottningar. Bland dessa fanns ingen lucorum. Arbetarna av flertalet 
jordhumlearter är mycket svåra att bestämma. Bland de talrika arbetare som sågs eller 
fångades finns säkerligen lucorum, men också cryptarum (se denna under Hälleforsdy-
nen) och möjligen den mera nordliga sporadicus representerade. 

Bombus terrestris auct. Mörk jordhumla. Endast Hällefors: 1 drottning på mjölonblom 
28/4. En sydlig art, lätt igenkänd på sina gulbruna i st f ljusgula tvärband. Den tycks un-
der senare decennier ha spritt sig norrut. 

Bombus lapidarius (L.) Stenhumla. Hällefors: 1 drottning och 1 hane på åkervädd 23/6 
resp 7/7. Ett ganska tidigt datum för en humlehane – en följd av tidig vår och gynnsam 
försommar? 

Apis mellifera L. Tambi. Allestädes närvarande och besökande en mångfald blomarter både 
vid Hällefors och Nydalen. 

 
 

 



Bilaga 2.  
Efterskrift 
 
Sedan rapporten sammanställdes har den rödlista (från år 2000) som då gällde ersatts av en 
ny upplaga, ”Rödlistade arter i Sverige 2005”. Följande ändringar gäller för de arter som 
behandlas i rapporten. 
Dufourea dentiventris har tillkommit som rödlistad art – kategori NT (missgynnad). 
Nomada opaca har avförts från rödlistan. 
Biastes truncatus har förts från kategori NT till VU, d v s rödlistningen har skärpts ett steg. 
Därmed skulle Hällefors förlora sitt enda rödlistade bi, medan Nydalen oförändrat hyser tre 
rödlistade bin. 
 
Under sommaren 2005 har ett kort återbesök skett vid Nydalen 25 juli. På den barklösa 
gran där några honor av Spilomena troglodytes togs 2004, togs nu en nytillkommen art, en 
hane av rovstekeln Stigmus pendulus – inte tidigare rapporterad från Närke. Vidare sågs en 
hona av Andrena hattorfiana på åkervädd. 
 
Den 6 juli eftersöktes sistnämnda art på många av de tidigare lokalerna för arten i Snavlun-
da socken – med magert resultat. En enda hona sågs – på en ny lokal strax söder om Snav-
lunda kyrka. På den tidigare rikaste lokalen, slåtterängen i Tjälvesta naturreservat sågs arten 
inte alls. En sökning längs flera vägar i Lerbäcks socken den 8 juli, bl a på tidigare lokaler,  
resulterade enbart i fynd av vardera en hona - på två nya lokaler i socknens östra del. 
 
Tachysphex nitidus, som togs vid Hällefors, som ny för Vs och länet, togs 2005 också i Ler-
bäck – ny för Närke. 
 
Vid besöket på Hälleforsdynen (5 september) 1964 togs förutom gråmyran ytterligare två 
arter, som genom förbiseende inte kom med i rapporten: trädgårdsrödmyra (Myrmica ru-
bra) och tubrödmyra (Myrmica schencki). 


