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Förord
Bokhultets naturreservat bildades 1994 på mark som tidigare var militärt övningsområde. I
reservatet ingår många intressanta naturmiljöer med höga biologiska värden bl.a. bokskogar,
grova ekar, våtmarker och varierande betesmarker. Sedan den militära tiden finns det kvar en
sk. körplan som användes för utbildning av bilförare. Det är en stor grusplan på drygt två
hektar som hittills inte funnit en ny användning som tillfört reservatet några biologiska
värden. Nu finns denna idé som också utgör ett projekt i den lokala naturvårdssatsningen,
LONA och därmed finns också en gynnsam finansiering. Projektet utgör delvis en
kompensation för de naturmarker som kommer att exploateras i samband med
bostadsbyggande på norra Bäckaslöv.
Inventeringar och förslag till utvecklingsplan för projektet har tagits fram av naturkonsult
Tobias Ivarsson och utgör det huvudsakliga underlaget. Utformning och gestaltning av själva
grusplanen kommer att bearbetas vidare i samband med genomförandet.

Tekniska förvaltningen, park/natur
Lars Andersson, kommunekolog och projektansvarig
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Inledning
I samband med en inventering av naturvärden i de öppna markerna i Bäckaslöv inför en
föreslagen exploatering norr om reservatet, uppmärksammades att området hyser stora
naturvärden (Ivarsson 2004). Speciellt var insektsfaunan intressant med fynd av många
sällsynta och rödlistade arter. Det är sedan tidigare känt att militära övningsområden kan vara
mycket rika insektslokaler (Eriksson m.fl. 2005) och att förekomsten av många hotade
insekter är mer beroende av en rik förekomst av triviala ängsväxter än förekomst av mer
sällsynta växter (Sörensson 2007).
I samband med inventeringen, kläcktes idén att göra om körplanen till ett ”biparadis” alltså ett
område utformat för att på bästa sätt gynna solitära vildbin och andra insekter som finns i de
öppna områdena i Bäckaslöv-Bokhultet.

Mål med Biparadiset
Biologisk mångfald
Stärka populationerna av sällsynta och hotade insektsarter som förekommer i
Bokhultet/Bäckaslöv. Även stärka populationer av mer vanliga gaddsteklar så att Biparadiset
kan utgöra en spridningskälla till övriga lämpliga naturområden inom Växjö stad.
Folkbildning
Biparadiset skall utgöra ett centrum för information om insekter i allmänhet och gaddsteklar i
synnerhet. Det skall även ge förståelse och inspiration till vidare studier om insekternas
mångfald och deras intressanta biologi. Biparadiset kan även ge tips om vad man själv kan
göra för att gynna solitära vildbin och andra insekter. Samtidigt utgör det en viktig
informationsplats för naturreservatet Bokhultet i allmänhet.
Upplevelser och utflyktsmål
Biparadiset skall utgöra ett utflyktsmål för människor som vill uppleva en rik natur med
mycket blommor och ett intressant insektsliv. Här ska finnas många platser för vila och fika.
Projektet ska ha särskild anpassning för funktionshindrade med god tillgänglighet för alla.

Den drygt 2 ha stora körplanen som skall bli Biparadiset. Fotot är taget våren 2008.
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Metod
Inventeringar
Inventering av gaddsteklar i området har utförts under tre år, först 2004 då en hel del fynd
gjordes i samband med inventering av naturvärdena i Bäckaslöv inför hotande exploatering av
de öppna områdena norr om reservatet. Dessutom har guleskålar satts ut av Länstyrelsen i
Kronobergs län sommaren 2006 på sandiga områden (Hedin opublicerat). En mer ingående
inventering utfördes 2008 för att ge bättre informationsmaterial till Biparadiset och för att få
reda på viktiga värdväxter och hotspots i området. Under 2008 gjordes flera besök under
framför allt våren och tre färgskålar var utsatta vid den gamla skjutvallen söder om våtmarken
från andra halvan av slutet av juni till början av september.
Inventeringar i det närliggande landskapet
Noteringar av gaddsteklar har gjorts i samband med inventeringar av bl.a. grönområden m.m.
av Ivarsson under 2000-talet. Guleskålar var placerade vid sandtaget i Sjöanäs under
sommaren 2006 (Länstyrelsen opublicerat). I Sjöanäs, Sandtag Norr om Hovsgöl och
Travbanan Öjaby har en gaddstekelinventering skett under sommaren 2008 på uppdrag av
Länstyrelsen i Kronobergs län. Resultaten är dock ännu inte färdiga.
Sammanställ och rapportera in fynd av gaddsteklar i Växjö
Alla fynd av gaddsteklar i Bäckaslöv och Växjö stad kommer att rapporteras till artportalen
(www.artportalen.se )för att få en helhetsbild av Växjö stads gaddstekelfauna. En
sammanställning av gaddstekelfynden från Växjö borde utföras som en del av
informationsmaterialet till Biparadiset.

Beskrivning av området
Allmän beskrivning
De öppna gräsområdena i Bäckaslöv-Bokhultet uppgår till närmare 40 ha. Av dessa ligger 24
ha i reservatet och 16 ha norr om reservatet. Floran är ganska trivial, även om det finns
mindre områden med artrikare kärlväxter. Dock är blomrikedomen stor och det är rik
blomning av exempelvis åkervädd, olika fibblor, skogs- och rödklöver, blåklockor m.m.
Trädskiktet är glest och består främst av ek, rönn, äpple, sälg och björk. Buskskiktet har
varierande täthet och domineras av blommande arter som hagtorn och rosenbuskar. Marken är
på vissa platser sandig och blottad sand/jord finns exempelvis vid gamla skyttegravar och
skjutvallar. Avgränsningen för det inventerade området är Norra Bergundasjön i väster,
Söderleden i öster, järnvägen i norr, Södra Bergundasjön i söder. Huvuddelen av
inventeringen har dock utförts i de öppna områdena i norra delen av Bokhultets naturreservat
och betesmarkerna norr om reservatet samt området vid Bäckaslövs våtmark.
Rödlistade arter bland insekter
Med en rödlistad art menas en art som bedöms att riskera bli utrotad från Sverige. Graden av
utdöenderisk ger de olika kategorierna RE- utdöd, CR- akut hotad, EN- starkt hotad, VUsårbar och NT- missgynnad. Den Svenska rödlistan uppdateras vart femte år.
De öppna områdena i Bäckaslöv-Bokhultet bedömdes redan vid inventeringarna 2004
(Ivarsson 2004) som ett mycket viktigt område för sällsynta och rödlistade insekter knutna till
ett variationsrikt odlingslandskap. Då gjordes bl.a. fynd av väddgökbi Nomada armata EN,
väddsandbi Andrena hattorfiana VU, finmovägstekel Arachnosphila abnormis NT, rovstekeln
Lestica subterranea NT, stor pälsblomfluga Criorhinia ranunculi NT, allmän
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metallvingesvärmare Adscita statices NT, liten bastardsvärmare Zygaena viciae NT och
violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe NT. Resultaten från inventeringarna 2008
befäster områdets status som ett av de viktigaste för gaddsteklar och fjärilar i Kronobergs län.
Nya fynd är följande rödlistade arter: vialgökbi Nomada villosa NT, kustbandbi Halictus
confusus NT, slåttergubbemal Digitivalvia arnicella EN, viveln Ceutorhynchus griseus NT
och tallmulmblomfluga Calcosyrphus piger EN. Av påträffade arter ingår väddsandbiet och
väddgökbiet i det nationella åtgärdsprogrammet för bevarandet av vilda bin i ängar och
slåttergubbemal i åtgärdsprogrammet för småfjärilar på slåtterängar. Totalt har nu sex
rödlistade gaddsteklar, fyra rödlistade fjärilar, två rödlistade blomflugor och en rödlistad
skalbagge påträffats under 2000- talet. Dessutom är några av de påträffade rödlistade
vedlevande skalbaggarna som påträffats i området beroende av solexponerade träd som larver
eller som besöker blommor som imago.
Artrikedom bland bin
Artrika insektsgrupper är dagfjärilar, blomflugor och gaddsteklar med stora populationer i
området. Troligen är det en av de artrikaste lokalerna i länet för dessa grupper. För speciellt
bin tillhör området kanske till och med bland de mer artrika i landet. Vid inventeringen i
Bäckaslöv 2004 noterades 26 olika vildbiarter. Efter den mer riktade inventeringen under
2008 är nu antalet påträffade biarter 80. Enligt en sammanställning av de artrikaste kända
lokalerna för bin i Sverige (Nilsson m.fl. 2007) skulle Bäckaslöv hamna på andra plats efter
Djäknabygd i Älmhults kommun där 87 arter bin påträffats. Lokalen är alltså artrikare eller
åtminstone lika artrika som de bästa lokalerna i Skåne eller Öland. Under 2007 påträffades
dock hela 95 arter solitära vildbin (exklusive humlor) i Högeruda i gränsen mellan Jönköpings
och Kalmar län (Niklas Johansson opublicerat). Detta befäster att de artrikaste bilokalerna i
landet hör till det småskaliga jordbrukslanskapet i Småland.
Hur många arter bin är möjliga i det inventerade området
Utifrån antalet arter som påträffats med en individ och antal arter som påträffats två gånger
går det att räkna ut hur många arter som finns i ett område men inte påträffats under en
inventering (Chao 1). För Bäckaslövs del har 20 arter med endast en påträffad individ och 14
arter med två påträffade individer vilket visar att ytterligare 14 arter bin borde finns i området.
Detta ger ett totalantal på 94 biarter i Bäckaslöv. Denna siffra är högst sannolik då flera
vanliga arter som exempelvis skogsbandbi Halictus rubicundus och arter knutna till ljung som
ljungsandbi Andrena fuscipes och ljunggökbi Nomada rufipes ännu inte påträffats. Det är
alltså inte omöjligt att upp mot 100 arter bin skulle kunna påträffas i området.

Bäckaslöv-Bokhultet är ett av de artrikaste kända områdena i Sverige vad gäller bin. Totalt har nu 80 arter
påträffats men det är inte omöjligt att närmare 100 arter finns i området, exempelvis har ännu inte någon art
knuten till ljung påträffats som exempelvis ljungsandbi Andrena fuscipes (vänster), ljunggökbi Nomada
rufipes (mitten) och ljungsidenbi Colletes succinctus (höger).
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Viktiga blommande träd och buskar i Bäckaslöv
De öppna områdena i Bäckaslöv är mycket rika på blommande hagtorn, äpple, rosor, sälg och
hallon. Mer sparsamt förekommande är slån, björnbär, fågelbär och lönn. Mot skogbrynen
finns blåbär och ljung. De viktigaste träden eller buskarna för bin i området är sälg, hagtorn,
och äpple, men även blåbär och hallon har speciella arter knutna till sig. Ännu har inga
solitära bin knutna till ljung noterats i området men de finns troligen.
Sälg
Trädslaget sälg inklusive olika videarter hyser en mycket rik fauna av bin knutna till sig. I
Bäckaslöv har åtminstone sju solitära biarter sälg som viktigaste pollenväxt. Alla dessa arter
påträffas endast på våren då sälgen blommar, med undantag av storblodbiet Sphecodes
albilabris som är parasit på vårsidenbiet. Storblodbiet kläcker på sensommaren, parar sig och
honorna övervintrar sedan. Även för många humlearter är sälgen en mycket viktig
näringskälla. I Bäckaslöv förekommer även den sällsynta, stora och vackra långhorningen
myskbock Aromia moschata vars larver lever på gamla solexponerade sälgar.

Trädet sälg är den viktigaste trädarten för bifaunan i Bäckaslöv, med sju arter vildbin knutna till sig. På
bilderna syns från överst till vänster sälgblommor, videsandbi Andrena clarkella, videgökbi Nomada
leucopthalma, vårsandbi Andrena praecox hona och hane och storblodbi Sphecodes albilabris..

Hagtorn-Äpple
I de öppna hagmarkerna i Bäckaslöv förekommer rikligt med både äppelträd och
hagtornsbuskar. Dessa sätter en ljuvlig prägel på området när de blommar i maj. Främst
lockar de mycket blomflugor men även en hel del skalbaggar och bin. Bland bina är
äppelsandbiet Andrena helveola och hagtornssandbiet Andrena carantonica vanligast, men
även trädgårdssandbi Andrena haemorrhoa, mysksmalbi Lasioglossum calceatum,
blåbärssandbi Andrena lapponica, morotssandbi Andrena minutuloides och lundsandbi
Andrena subopaca har noterats på äppel – eller hagtornsblommor i Bäckaslöv.
7
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Viktiga blommor för bin och andra insekter i Bäckaslöv
För de mest hotade bina och fjärilarna i Bäckaslöv utgör åkervädd den viktigaste pollen- och
nektarkällan. Andra betydelsefulla växter som förekommer rikligt i Bäckaslöv är blåklockor,
fibblor, blodrot, maskros, skogsklöver, rödklöver, gökärt, mjölkört, teveronika, smultron,
kanadensiskt gullris, gullris, baldersbrå och sommargyllen. Andra sparsamt förekommande
och viktiga växter är ängsvädd, rödklint, prästkrage och femfingerört.
Åkervädd
Två av de rödlistade bina som påträffats i Bäckaslöv är knutna till åkervädd. Arterna är
väddsandbiet Andrena hattorfiana och dess parasit väddgökbiet Nomada armata. Åkervädden
lockar även många av områdets ovanliga fjärilar.

Åkervädd är inte bara viktig för hotade solitära vildbin som väddgökbi och väddsandbi utan utgör även en rik
nektar- och pollenresurs för bl.a. humlor (hushumla Bombus hypnorum på bilden) och fjärilar (mindre
bastardsvärmare och metallvingesvärmare på bilden).

Blåklockor
Blåklockor har ett antal biarter knutna till sig. I det inventerade området förekommer
småsovarbiet Chelostoma campanularum, blåklocksbiet Melitta haemorrhoidalis och dess
parasit prickgökbi Nomada flavopicta. Även blåklockshumlan Bombus soroeensis som
framförallt besöker blåklockor finns i Bäckaslöv.
Ärtväxter
Ärtväxter har många specialiserade biarter knutna till sig. Vialsandbiet Andrena lathyri
samlar i Bäckaslöv pollen från gökärt. Dess sällsynta och rödlistade parasit vialgökbiet
Nomada villosa förekommer också i Bäckaslöv. Andra intressanta biarter knutna till ärtväxter
och som förekommer i området är ärtsandbi Andrena wilkella, med dess parasit strimgökbi
Nomada striata samt långhornsbiet Eucera longicornis. Ärtväxter är också mycket viktiga för
humlor och utgör värdväxt för den mindre bastardsvärmaren.
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Viktiga landskapselement för bin i Bäckaslöv
Den mänskliga påverkan i form av militär verksamhet, arkeologiska utgrävningar, slåtter och
bete har i högsta grad varit positiv och utgör grunden för de intressanta gaddstekelmiljöerna
som finns. Viktiga boplatsmiljöer för gaddsteklarna är gamla skjutbanor, skyttegravar,
skjutvallar och gamla arkeologiska utgrävningar. De viktigaste områdena med näringsväxter
finns på de slåttrade markerna, betesmarkerna och vägkanterna. Buskar och bryn bidrar
ytterligare till ökad mängd pollen och ger ett bra mikroklimat. Slutligen är det området storlek
med runt 40 hektar öppna marker som gör att artrikedomen bland bin kan bli så stor.

De gamla skyttegravarna i den södra betesmarken utgör en viktig boplats för bin i betesmarken. Här
påträffades bl.a. vialgökbiet Nomada villosa. Vägkanterna vid Söderleden och vid cykelbanan har en mycket
stor förekomst av rotfibbla. Vid vägkanten påträffades bl.a. örtagårdsbi Anthophora quadrimaculata och
den rödlistade ängssvampen mörk blodvaxskivling Hygrocybe phaeococcinea.

Den gamla skjutvallen söder om våtmarken utgör en mycket viktig gaddstekelmiljö med bl.a. stora kolonier av
sälgsandbi Andrena vaga och vårsidenbi Colletes cunicularius.. Här gjordes även fynd av kustbandbi
Halictus confusus och långhornsbi Eucera longicornis. Vallen utgör både en viktig boplats- och pollenmiljö.
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Gaddsteklar i Bäckaslöv-Bokhultet
Gaddsteklar
Steklar är den klart artrikaste insektsordningen i Sverige med totalt minst 8000 arter. De
flesta av dessa arter tillhör de så kallade parasitsteklarna vilka lägger sina ägg inuti ett
värddjur. Ungefär 600 arter är växtsteklar, vilka har larver som lever på växter. Den tredje
gruppen gaddsteklar som i Sverige omfattar totalt 730 arter innefattar bl.a. bin, getingar,
rovsteklar, guldsteklar, vägsteklar och myror. Av gaddsteklarna har samtliga grupper förutom
de minsta som exempelvis dvärggaddsteklar samt myror, mer eller mindre intensivt
inventerats i Bäckaslöv-Bokhultet.
För en total artlista av de påträffade arterna samt de olika arternas levnadssätt se bilaga 4. En
beskrivning av de olika inventerade grupperna samt intressanta arter för området presenteras
nedan.
Bin Apoidea 294 arter i Sverige
Totalt har 80 arter hittills påträffats i området, exklusive honungsbiet Apis mellifera, varav 66
arter är solitära bin och 14 arter humlor. Med solitära bin menas bin som inte bildar några
samhällen som honungsbiet eller humlorna, utan en hona samlar själv in föda till sina larver.
Bin lever helt på vegetabilisk föda. De vuxna bina suger nektar från blommor och samlar
pollen som föda åt sina larver. Bin har ofta ett intrikat samspel med de blommande växter de
besöker. Rent allmänt kan bina delas in i oligolektiska arter, alltså arter som är beroende av
endast en eller ett fåtal blommarter, och polylektiska arter vilket är arter som kan samla pollen
från många olika sorters blommor. Binas bon anläggs antingen i redan befintliga små hål
(som exempelvis i insektsgångar i död ved, ihåliga stammar och grenar av hallon, vass m.m.)
eller så grävs hålen ut i marken eller i multnande ved. Olika arter har olika preferenser för
hålets storlek, material, läge m.m. Även markens beskaffenhet har stor betydelse och många
arter är beroende av relativt lättgrävd sandmark, medan andra föredrar jord eller till och med
lera. Gemensamt för arterna är dock att de gynnas av vegetationsfria markytor, som har ett
gynnsamt mikroklimat (sol och lä)
Ungefär en tredjedel av Sveriges biarter har ett parasitiskt levnadssätt, exempelvis gökbin
Nomada, blodbin Sphecodes och snylthumlor. Dessa arter har oftast endast en eller ett fåtal
värdarter, i vars bon de lägger sina ägg. Larverna lever sedan på det pollen som värdarten
samlat in. De är alltså endast matparasiter som med ett finare ord heter kleptoparasiter.
Sveriges bin delas in i fem olika familjer.
Bin är den artgrupp i Sverige med den största andelen rödlistade arter. I senaste nationella
rödlistan 2005 är över 30 % av arterna med (Gärdenfors 2005). Att många arter ligger illa till i
den svenska naturen beror på arternas krav på både lämpliga boplatser och tillräckligt med
födoresurser i anslutning till boplatserna. Speciellt svårt har de parasitiska arterna som är
beroende av att värdarter finns i tillräckligt stora populationer över tiden. Generellt har
ändringarna i jordbrukslandskapet varit mest negativa med igenväxning, igenplantering eller
för hårt bete. Eldens minskning i skogslandskapet och regleringen av sjöar och vattendrag har
främst minskat arternas möjlighet till bobyggnad. I Mellaneuropa är flera av de arter som
fortfarande betecknas som vanliga i Sverige rödlistade. Därför har vi ett ansvar för att bevara
denna fauna. Positiva nya landskapselement för bina är bl.a. vägkanter, grustag, militära
övningsområden, ruderatmarker och skjutbanor.
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Flera biarter ingår i nationella åtgärdsprogram för hotade arter, vilket gör att bin inventerats
ganska mycket under 2000-talet. Län i södra Sverige som inventerats är bl.a. Östergötland
(Karlsson 2008), Jönköping ( Johansson 2006, Abenius 2006), Kronoberg (Sörensson 2007,
Ivarsson opubl), Halland (Abenius & Larsson 2004 och 2005) och Blekinge (Hallin 2007).
Korttungebin Colletidae 23 arter i Sverige
Innefattar sidenbin Colletes och citronbin Hylaeus. Sidenbina är stora till halvstora håriga bin
som lever i marken och citronbina är små svarta ganska kala bin med gula markeringar.
Citronbina anlägger sina bon i ihåliga växtstänglar eller i håligheter i död ved. Namnet har de
fått av att hanarna luktar citron. I det inventerade området har tre arter sidenbin och sex arter
citronbin hittats. Av dessa kan följande arter nämnas.
Vårsidenbi Colletes cunicularius (se omslagsbild och nedan)
Vårsidenbiet har stora kolonier på sandiga områden med gles vegetation i Bäckaslöv.
Speciellt stor är kolonin i den gamla skjutvallen söder om våtmarken. Här sågs ett tusental
hannar svärma över marken i mitten av april. De övriga kolonierna i betesmarkerna har ett
hundratal bohål. Arten samlar pollen från vide och sälgblommor. Dess parasit storblodbiet
Sphecodes albilabris förekommer även, dock har inte den sällsynta bibaggen Apalus
bimaculata vilken också är parasit hos vårsidenbiet hittats.
Backcitronbi Hylaeus rinki
Ett sällsynt citronbi som påträffats med en hona på slåttermark norr om reservatet den 30 juni
2004 och en hona vid skjutvallen söder om våtmarken den 10 juni 2008. Få fynd av arten
finns på senare tid i södra Sverige.

Ett till arten obestämt citronbi Hyaleus på monke och hanar av vårsidenbi Colletes cunicularius i väntan på
att en hona skall dyka upp.

Smalbin Halictidae 57 arter i Sverige.
Familjen omfattar de pollensamlande släktena bandbin Halictus och smalbin Lasioglossum ,
samt de parasitiskt levande blodbina Sphecodes. Bandbin och smalbin är små arter som ofta
har bandning på bakkroppen. De anlägger sina bon i marken och kan ibland bilda stora
kolonier. Blodbina är hårlösa bin med röd och svart färgteckning. I Bäckaslöv-Bokhultet har
elva arter smalbin, två arter bandbin och sju arter blodbin hittats.
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Storblodbi Sphecodes albilabris
Sveriges största blodbi som lever som parasit på vårsidenbiet Colletes cunicularis. Arten har
ökat mycket kraftigt i Sverige under de senaste årtiondena och finns nu spridd i södra delen av
landet. I slutet av 80- talet var arten så ovanlig att den befarades ha dött ut i Sverige. I
Bäckaslöv påträffades arten under våren vid den gamla skjutvallen söder om våtmarken.
Kustbandbi Halictus confusus hotkategori NT, missgynnad
Ett polylektiskt bi som gräver sina bon i sandmark i södra Sverige upp till Uppland. Arten är
under senare år endast påträffad på några få lokaler i landet och verkar minskat sitt
utbredningsområde. Minskningen beror troligen på försvinnandet av öppna örtrika
sandmarker i odlingslandskapet. Endast ett fynd tidigare i länet, nämligen ett ex på ett gravfält
vid Södra Ljunga i Ljungby kommun 1930 taget av D. Gaunitz. Under inventeringen
påträffad med ett ex i färgskål i den gamla skjutvallen söder om våtmarken sommaren 2008.
Metallsmalbi Lasioglossum morio
Arten har en mycket stor population i skjutvallen söder om våtmarken. Det var den helt
dominerande arten i färgskålarna som var ute under sommaren 2008 och inte mindre än 458
exemplar fångades.

Till vänster ett smalbi Lasioglossum sp. och till höger ett blodbi Sphecodes sp. på backtrav.

Sandbin Andrenidae 63 arter i Sverige
Sandbin anlägger som namnet antyder sina bon i marken. En ganska stor del av arterna har
specialiserat sig på ett fåtal pollenväxter. Totalt är 18 arter sandbin påträffade i det
inventerade området.
Vialsandbi Andrena lathyri
Ett ganska stort sandbi som i Sverige främst samlar pollen från gökärt. Arten är spridd i
Växjötrakten. Den har bl.a. påträffats i Vikaholm. Troligen har arten minskat i Sverige under
senare tid och den räknas som rödlistad i Mellaneuropa.
Några honor på hästbetesmarken i reservatet den 5 maj 2008. Troligen finns en ganska stor
population i området då även artens parasitbi vialgökbiet Nomada villosa påträffades.
Vialsandbiet har föreslagits som indikatorart för biologisk mångfald i ängs- och betesmarker
(Cederberg m.fl. 2003).
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Lundsandbi Andrena subopaca
Det lilla svarta lundsandbiet är ett av de vanligaste biarterna i området. Arten samlar pollen
från flera olika sorters blommor.

Lundsandbi Andrena subopaca är ett av de vanligaste biarterna i
Bäckaslöv. Här en hane på smultronblomma den 14 maj 2008.

Väddsandbi Andrena hattorfiana hotkategori VU, sårbar
Ett stort bi som gräver bohål i marken och som endast samlar pollen från åkervädd. Arten har
uppmärksammats på flera lokaler i Kronobergs län de senaste åren och det är troligt att länet
hyser en stor del av den svenska populationen. I Växjö stad finns den även funnen i
Vikaholm, Araby naturreservat, Sjötorpsängen Teleborg, gamla åkrar söder om Sundet samt
vid igenväxande åkrar i Hovshaga. I Bäckaslöv finns dock den största populationen med som
mest 21 noterade honor vid ett besök den 20 juli 2004. Enligt underökningar ses ungefär 10 %
av den totala populationen vid ett besök vilket gör det troligt att det finns ungefär 200 honor i
området. Då en väddsandbipopulation på 20 honor beräknats behöva 330 blommande
individer av åkervädd (Larsson & Franzén 2007), skulle populationen i Bäckaslöv behöva
närmare 3300 blommande individer av åkervädd. Väddsandbiet har föreslagits som
indikatorart för biologisk mångfald i ängs- och betesmarker (Cederberg m.fl. 2003).

Väddgökbiet Nomada armata (t.v.) är parasit på väddsandbiet Andrena hattorfiana. Väddsandbiet samlar
endast pollen från åkervädd. Båda arterna är hotade i Sverige och ingår i det nationella åtgärdsprogrammet
för vildbin på torrängar.
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Tandsandbi Andrena denticulata
Ett mindre vanligt sandbi som samlar pollen på korgblommiga växter som fibblor, gullris,
röllika och renfana. Arten är rödlistad i Mellaneuropa. I Bäckaslöv påträffades en hona i norra
delen av betesmarkerna den 20 juli 2004 och ytterligare en hona vid den gamla skjutvallen
söder om våtmarken den 23 juli 2008.
Sälgsandbi Andrena vaga
Sälgsandbiet är ett stort grått sandbi som samlar pollen från sälg. Den förekommer ofta
tillsammans med vårsidenbiet men är mer kräsen och förekommer på betydligt färre lokaler.
Om förutsättningarna är de rätta kan dock stora kolonier bildas. I den gamla skjutvallen söder
om våtmarken finns en mycket stor population, tusentals hanar sågs söka efter honor i mitten
av april 2008. Även ett 50-tal exemplar av dess parasit sälggökbiet Nomada lathburiana sågs
vid besöket.

Sälgsandbiet Andrena vaga har en mycket stor population i den gamla skjutvallen söder om våtmarken. På
våren ”svärmar” tusentals hannar i jakt på honor. På bilderna ses från vänster tre hanar som slåss om en
hona, en hona i sitt bohål och sälgsandbiets parasitbi sälggökbiet Nomada lathurbiana.

Sommarbin Melittidae 8 arter i Sverige
En liten bifamilj med endast sommarflygande arter. Bona grävs i marken. De flesta arter är
beroende av en specifik värdväxt. I Bäckaslöv förekommer två arter lysingsbi Macropis
europaea som samlar pollen från strandlysing och blåklocksbiet Melitta haemorrhoidalis som
samlar pollen från blåklockor.
Buksamlarbin Megachilidae 51 arter i Sverige
Buksamlarbin har fått sitt namn av att de samlar pollen på undersidan av bakkroppen. Det
finns ett flertal släkten med mycket olika utseende och levnadssätt. De flesta arter anlägger
dock sina bon i håligheter i exempelvis död ved, ihåliga grenar och växtstjälkar m.m. Några
arter i familjen har ett parasitiskt levnadssätt. Endast tre arter buksamlarbin är hittills
påträffade i det inventerade området. Det finns dock troligen betydligt fler arter. Några
anledningar till att så få arter hittats är att den mer riktade inventeringen 2008 främst utfördes
under våren då flera av arterna inte börjat flyga ännu och att färgskålarna placerades på torra
och sandiga platser. Gruppen gynnas av utsättande av olika biholkar.
Småsovarbi Chelostoma campanularum
Ett litet svart buksamlarbi som endast samlar pollen från olika blåklockor. Boet anläggs i små
insektsgångar i död ved. Sex exemplar av arten fångades i färgskålarna vid den gamla
skjutvallen söder om våtmarken sommaren 2008.
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Långtungebin Apidae 91 arter i Sverige
En mycket mångformig bifamilj med lång tunga. Här ingår bl.a. de samhällsbildande
hunungsbiet Apis och humlorna Bombus men även solitärt levande pälsbin Anthophora och
långhornsbin Eucera samt de parasitiskt levande gökbina Nomada och filtbina Epeolus. I
Bäckaslöv har totalt 28 arter påträffats med 14 arter humlor och 12 arter gökbin.

Biologisk mångfald i Bäckaslöv –Bokhultet. Honor av de tolv arter påträffade gökbina Nomada i det
inventerade området. Översta raden från vänster vårgökbi Nomada marshamella, trädgårdsgökbi Nomada
ruficornis, väddgökbi Nomada armata, sälggökbi Nomada lathburiana. Mellersta raden gyllengökbi
Nomada goodeniana, skogsgökbi Nomada panzeri, vialgökbi Nomada villosa, gullgökbi Nomada
fulvicornis. Nedersta raden prickgökbi Nomada flavopicta, smågökbi Nomada flavoguttata, strimgökbi
Nomada striata samt videgökbi Nomada leucophthalma.

Väddgökbi Nomada armata hotkategori EN, starkt hotad
Ett mycket sällsynt getinglikt bi som lever som parasit på väddsandbiet. Väddgökbiet lägger
ägg i väddsandbiets bohålor och larven äter upp det åkerväddspollen som väddsanbiet samlat
in. I Växjö stad finns den även funnen i Vikaholm 2007. En hona påträffades på åkervädd den
30 juni 2004 i betesmarken i reservatet.

15

15

Vialgökbi Nomada villosa hotkategori NT, missgynnad
Ett sällsynt gökbi som lever som parasit på vialsandbiet Andrena lathyri vilken främst samlar
pollen på gökärt. Arten hittades i de södra delarna av betesmarken i reservatet den 14 maj
2008, vilket är det första fyndet i kommunen. I länet finns den även på spridda lokaler i
Uppvidinge kommun och Älmhults kommun.
Prickgökbi Nomada flavopicta
Ett sällsynt gökbi som lever som parasit på blåklocksbiet Melitta haemorhoidalis, vilket är en
biart som endast samlar pollen från blåklockor. Arten har hittats i östra hästbetesmarken i
reservatet den 20 juli 2004.
Gullgökbi Nomada fulvicornis
Ett ganska ovanligt gökbi som främst är parsit på lönnsandbiet Andrena tibialis. Lönnsandbiet
är dock ännu inte påträffad i Bäckaslöv. En hona vid den gamla skjutvallen söder om
våtmarken den 15 april 2008.
Örtagårdsbi Anthophora quadrimaculata
Ett ganska stort bi med mycket lång tunga. Arten verkar inte hittas så ofta vid inventeringar
men finns i nästan hela landet. Örtagårdsbiet ses ofta vid olika kryddväxter och blåeld där den
svävar framför blommorna. En hona hittades vid vägkanten till Söderleden den 18 juni 2008.
Långhornsbi Eucera longicornis
Ett stort bi som samlar pollen från ärtväxter. Hanen är lätt igenkänd på sina långa antenner.
Arten är ovanlig i trakten och har föreslagits som indikatorart för biologisk mångfald i ängsoch betesmarker (Cederberg m. fl. 2003). Två hanar observerades vid den gamla skjutvallen
söder om Bäckaslövs våtmark i maj 2008.
Blåklockshumla Bombus soroeensis
En mindre vanlig humla som gärna samlar pollen från blåklockor. Arten är rödlistad i
Mellaneuropa. I Bäckaslöv påträffades den bl.a. vid skjutvallen söder om våtmarken.
Haghumla Bombus sylvarum
En mindre vanlig humla som även den har minskat kraftigt och är rödlistad i Mellaneuropa. I
Bäckaslöv finns spridda fynd i hela det inventerade området.
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Rovsteklar Sphecidae och Crabronidae 160 arter i Sverige.
Rovsteklar är nära besläktade med bin och använder i stort sett samma boplatser, men i
motsatts till bin är rovsteklarna rovdjur. De fångar andra insekter eller sällsynt spindlar som
föda till sina larver. Arterna är solitära även om flera honor ibland kan använda samma
ingångshål. Varje art har sitt speciella byte de fångar. Av de 28 arter som påträffats i
Bäckaslöv har 13 arter flugor som byte, tre arter fångar bladlöss, tre fångar stritar, två vivlar
och det finns en art vardera som fångar spindlar, små bin, småfjärilar, bladloppor, bärfisar och
gräshoppor. I motsats till bina där den absoluta huvuddelen av arterna i Bäckaslöv bygger sina
bon i marken är det en jämn fördelning hos rovstekelarterna 14 anlägger sina bon i marken
och 14 arter lägger sina bon i håligheter i död ved eller växtstjälkar.

Den vivelfångande rovstekeln
Cerceris arenaria i sitt bohål.

Lestica subterranea (rovstekel) hotkategori NT, missgynnad
En sällsynt rovstekel som gräver bohål på sandiga marker och föder upp sina larver med
småfjärilar. Arten har en ganska stor population på sandiga betesmarker i området speciellt i
hästbetesmarken i öster.

Lestica subterranea är en sällsynt rovstekel, som
föder upp sina larver med småfjärilar. Boet grävs
i sandig mark. Här nektarsöker den på
baldersbrå.
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Croccoserus assimilis (rovstekel)
En sällsynt svart rovstekel som lever i håligheter i död ved i anslutning till hagmarker eller
öppna skogar. Tidigare rödlistad art. Arten har påträffats i brynzonen mot skogen norr om
reservatsgränsen. De första fynden i landet gjordes på 1980-talet.
Mimumesa beaumonti (rovstekel)
En svart spenslig rovstekel som anlägger bon i insektgångar i död ved. Arten verkar vara
beroende av en kombination av solexponerad död lövträdsved och frodig fuktängsvegetation
där den fångar stritar. Enstaka fynd är kända i Sverige från Småland till Gästrikland. I länet är
den också påträffad i Ängariket Ormesberga. Arten var tidigare rödlistad i kategorin NTmissgynnad. En hona i en färgskål vid den gamla skjutvallen söder om våtmarken sommaren
2008.
Vägsteklar Pompilidae 62 arter i Sverige
Spindelfångande steklar som oftast anlägger sina bon i marken. Det finns dock arter som har
sina bon i gamla insektsgångar i död ved. Av de tio arterna som påträffats i Bäckaslöv är det
bara en art som har sina bon i död ved. De olika arterna är mycket lika varandra och är i
många fall omöjliga att bestämma i fält. Några vägsteklar är matparasiter på andra vägsteklar,
d.v.s. de lägger sina ägg i andra vägsteklars bon. I det inventerade området har endast en art
Evagetes crassicornis det levnadssättet.

Vägsteklar lever ofta nära
marken och fångar spindlar
till sina larver. På bilden ses
en av de vanligaste arterna
Anoplius viaticus.

Finmovägstekel Arachnospila abnormis hotkategori NT, missgynnad
En allt ovanligare vägstekel som är beroende av ett småskaligt jordbrukslandskap och som
gräver bohålor i finsand. Arten har troligen en stark population i området främst i
betesmarkerna.
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Guldsteklar Chrysididae 55 arter i Sverige
Små ofta mycket vackra steklar som nästan uteslutande lever som matparasiter på andra
gaddsteklar främst rovsteklar och bin. Tre arter är än så länge funna i Bäckaslöv men
betydligt fler arter finns säkerligen.

Guldsteklar är mycket vackra steklar som lever som matparasiter på andra gaddsteklar. De vuxna
guldsteklarna näringssöker ibland på blommor.

Getingar Vespidae 51 arter i Sverige
Innefattar både sociala och solitära arter. Av sociala getingar förekommer tolv arter varav sex
arter hittills påträffats i det inventerade området. Endast två solitärt levande arter har hittats i
Bäckaslöv.
Bålgeting Vespa crabro
Vår största geting som oftast anlägger sina bon i håligheter i träd. Arten är värmekrävande
och har ökat under de senaste årens varma somrar. I Bäckaslöv påträffades flera arbetare i den
södra delen av våtmarken under sommaren 2008. I Bålgetingens bon lever flera ovanliga
skalbaggsarter. En av dessa, bålgetingfuktbaggen Cryptophagus micaceus är påträffad i
Bokhultet.

Bålgetingen Vespa crabro är vår största geting.
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Myrsteklar Tiphiidae 4 arter i Sverige
I det inventerade området har två arter påträffats Myrmosa atra och Tiphia femorata. Det är
inte omöjligt att även den sällsynta och rödlistade Tiphia minuta finns i området då den
påträffats i det närbelägna sandtaget i Sjöanäs. Myrmosa är parasitoid (d.v.s. larven äter upp
värddjuret) på rovsteklarlarver och Tiphia är parasitoid på skalbaggslarver.
Spindelsteklar Mutillidae 3 arter i Sverige
Endast en art har påträffats nämligen Smicromyrne rufipes, vilken har en stor population i den
gamla skjutvallen söder om våtmarken. Hela 15 exemplar fångades i de färgskålar som var
utplacerade på vallen under sommaren 2008. Arten är parasitoid (d.v.s. larven äter upp
värddjuret) på väg- och rovstekellarver.

Andra intressanta insekter i gräsmarkerna i
Bäckaslöv-Bokhultet
Flugor Diptera
Främst vedlevande blomflugor har eftersökts under inventeringen. Troligen är området
mycket artrikt på blomflugor, eftersom Bäckaslöv-Bokhultet är så varierat så blomrikt.
Stor pälsblomfluga Criorhinia ranunculi hotkategori NT, missgynnad
En stor humlelik blomfluga som har larver i grova döda eller döende lövträd. Påträffad med
två honor vid basen av grova aspar norr om reservatet 2004 och en hona på äppelblommor i
södra betesmarken i reservatet den 14 maj 2008. Besöker gärna hagtorn, äppelträd eller sälg
på våren.

Den stora pälsblomflugan påträffades både 2004 och 2008.
Artens larver lever på döda eller döende lövträd, medan den
fullbildade flugan söker nektar på blommor, gärna hagtorn,
sälg eller äpple.

Tallmulmblomfluga Calcosyrphus piger hotkategori EN, starkt hotad
En mycket sällsynt blomfluga, vars larver lever på fuktig multnande ved av tall. Påträffades
på smultron vid den gamla skjutbanan norr om reservatet den 14 maj 2008.
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Aspblomfluga Hammerschmitia ferruginea
Aspblomflugan är en sällsynt blomfluga vars larver lever på död ved av asp. I Bäckaslöv
påträffades den i maj 2008 på blommande hagtorn i hästbetesmarken i öster.

Aspblomflugan Hammerschmitia ferruginea på blommande
hagtorn.

Skalbaggar Coleoptera
Skalbaggar har inte direkt inventerats men några arter noterades. Från området finns fynd av
ett flertal ovanliga vedlevande skalbaggar. Några av dessa exempelvis myskbock och
ädelguldbagge besöker blommor som fullbildade skalbaggar.
Ceutorhynchus griseus (vivel) hotkategori NT, missgynnad
En sällsynt vivel som bildar en gallbildning på basen av stjälkar av backtrav. Arten är även
påträffad på andra platser i Växjö bl.a. vid Vikaholm. Gallbildningar hittades på den gamla
skjutvallen söder om våtmarken i april 2008.

Den sällsynta viveln Ceutorhynchus griseus
NT gör en gallbildning på stjälken av
backtrav.
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Fjärilar Lepidoptera
De öppna områdena i Bäckaslöv-Bokhultet har en rik fjärilsfauna. Endast dagfjärilarna och
bastardsvärmarna är någorlunda kända. Förutom nedanstående rödlistade arter förekommer
arter som aspfjäril, eksnabbvinge, kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril m.m.
Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe hotkategori NT, missgynnad
Förekomsten i Bäckaslöv är den enda kända i Kronobergs län av denna vackra rödorange
fjäril. Artens larver lever främst på syror. Under 2004 var arten talrik, men inga exemplar sågs
under sommaren 2008. Kanske den mycket regniga sommaren 2007 slagit ut arten.
Slåttergubbemal Digitivalvia arnicella hotkategori EN, starkt hotad
En mal som lever på slåttergubbens blad. Bladminor, ätspår av larver, påträffades den 14 maj
2008 i betesmarken inom reservatet.

Bladmina av slåttergubbemalen på
slåttergubbe. Arten finns spridd i
Växjötrakten och räknas som
starkt hotad i Sverige.

Mindre bastardsvärmare Lycaena viciae hotkategori NT, missgynnad
En vacker fjäril som är mörk med röda prickar. Arten är ganska spridd i trakten, men i
Bäckaslöv finns sannolikt en av länets största populationer.
Metallvingesvärmare Adscita statices hotkategori NT, missgynnad
En ovanlig grönmetallskimrande fjäril. Arten är liksom bastardsvärmarna knuten till
småskaligt jordbrukslandskap och har minskat under senare tid. I Bäckaslöv finns en ganska
stor population av arten.

Metallvingesvärmaren är en mycket vacker fjäril som finns i en
stor population i Bäckaslöv. Fjärilen besöker gärna åkervädd,
dess larver lever på syror.

22

22

Förslag på utformning av Biparadiset

Fig 1. Bilden visar ett förslag på
utformningen av biparadiset. Med
de olika dellandskapen, stigar,
platser for information, bänkar,
biholkar m.m. Skala 1:2000

Paviljong
En informationsplats kommer att byggas i anslutning till Biparadiset med bred information
om såväl biprojektet som naturreservatet i sin helhet. Förslaget är att bygga ett öppet skärmtak
med Sedum-tak där det finns plats som regnskydd sittplatser och informationsmaterial av
olika slag. Möjliga exempelbilder illustreras nedan.
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Landskap 1
Vad kan du själv göra för att hjälpa vildbin?

Fig 2. Visar utformningen av ”göra själv delen” i biparadiset, med fyra ”rum” omgärdade av blommande träd
och buskar.

Fyra ”rum” omgärdade av blommande träd och buskar, i form av rosor, hagtorn, lönn, lind,
äppelträd och slån. Information och sittplatser finns i varje rum. Biholkar, skapade boplatser
för insekter, finns i den norra delen av varje ”rum”.
1:a rummet - Låt gräsmattan blomma!
Liten ”gräsmatta” med arter som maskros, vitklöver, tusensköna, gråfibbla, smörblommor,
krokus och blåklockor. Klipps endast någon gång per år för att visa blomrikedomen som kan
uppkomma på en gräsmatta och de solitära vildbin som är knutna till dessa växter.

Sobersandbiet Andrena cineraria är en av flera biarter som
tycker om att samla pollen och nektar från maskrosor. Dessa
arter gynnas av att gräsmattor inte klipps så ofta utan att de
får visa sin blomsterprakt.

2:a rummet - Odlade växter som lockar många bin.
Odling i exempelvis pallkragar och visning av kulturväxter både buskar och örter som lockar
mycket bin, humlor och fjärilar. Exempel på växter är blåeld, buddleja, honungsfacelia,
lavendel, anisisop, bolltistel, kattmynta, vinbär, praktvädd, lammöron och olika kryddväxter
som timjan, oregano och kranssalvia.
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3:e rummet - Bi- och humleholkar
Visning av olika varianter av bi- och humleholkar som man själv kan tillverka. Exempelvis
borrade stockar, ihåliga grenar, bamburör, sugrör och nedgrävda blomkrukor.

Ett tapetserarbi Megachile sp. tittar ut från sitt
borrade bohål i en biholk.

4:e rummet- Låt ogräsen blomma!
Hög med matjord som sås med ”ogräs”. Växter som lockar mycket steklar är bl.a. baldersbrå,
blåeld, åkermolke, plister, renfana och knölklocka. Området kan skötas genom störning i form
av grävning eller schaktning om de blommande växterna konkurreras ut av olika gräs.

Många av våra ”ogräs” är mycket viktiga växter för gaddsteklar.Till höger ses ett sidenbi Colletes sp. på
baldersbrå.
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Landskap 2
Ängslandskapet
Plan yta omgärdad av två dyner i norr och backlandskapet i söder. Partier med blommande
buskar ger bättre mikroklimat. Ett tunt (10 cm) jordlager läggs över grusytan, lagret besås
sedan med åkervädd, sommarfibbla, prästkrage, skogsklöver, ängssyra, stor- och liten
blåklocka samt rödklint.
Sanddynerna är drygt 1 meter höga och har ett sandlager på minst 40 cm. Partierna med
buskar har ett djupare jordlager på ca 50 cm. Blommande buskar som planteras är hagtorn,
rosor och slån.
Som skötsel föreslås att ängsområdet med intervaller skrapas (det översta jordlagret och
förnan tas bort) när blomväxterna börjar konkurreras ut av gräs. Hela området skrapas inte
samma år. Denna skötsel gynnar örter som exempelvis åkervädd och skogsklöver som har
djupa rötter.

Fig 3. Visar utformningen av
ängslandskapet med sanddyner i norr,
genomkorsande stigar och partier med
blommande buskar som skapar lä.

Sommarfibbleäng med stor blåklocka i
Libbhults ängar. Förhoppningsvis kan
blomprakten i Biparadisets ”ängslandskap” bli
lika stor.
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Landskap 3
Backlandskapet

Backlandskapet kan liknas vid exempelvis sandiga gravhögar som här vid Södra Ljunga i Ljungby kommun.
Till höger rovstekeln Mellenius arvensis på ljung.

Här formas kullar av magert sandigt material, exempelvis sandig morän. Området skall
efterlikna exempelvis en sandig ås eller torrbacke. Lämpliga växter sås in, som teveronika,
käringtand, ljung, slåttergubbe, gråfibbla, gökärt, blåklockor, bockrot, solvända, backsippa,
gullris, tjärblomster och mandelblomma. Området bränns på våren med intervaller då
vegetationen blivit tillräckligt kraftig och behöver förnyas. Bra boplats- och nektarmiljöer
visar pedagogist brandens betydelse för sandmiljöer. Höjden på toppen av kullarna är ca 1,5
m.
Det byggs en handikappvänlig stig runt hela området.

Fig 4. Backlandskapet
bestående av ett antal kullar
av sandig mager morän.
Stigen runt utgör en bra
barriär så att inte elden kan
sprida sig vid vårbränning.
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Landskap 4
Sandlandskapet
I norr formas två dyner av sand som är ca 1,5 m höga och sluttar svagt mot söder. Sandlagret
är minst 40 cm tjockt på dynerna och minst 20 cm mellan dynerna, förutom i området med
blommande träd och buskar där det är ett ca 50cm tjockt jordlager. Här sker sådd av växter
som monke, rotfibbla, harklöver, femfingerört, baldersbrå och käringtand. Området visar
karaktär av sandtag som en viktig gaddstekelmiljö.
Skötsel sker i form av manuell störning genom grävning eller dylikt och uppdragning av
vedartade växter om det behövs. Troligtvis räcker störningen i form av tramp från besökande.

Fig 5. Sandlandskapet med
blommande träd och buskar längst
i norr. Sedan följer fyra sanddyner
som sluttar svagt mot söder och
ger solvarmt mikroklimat.

Rotfibbla och blåmonke två viktiga växter för vildbin i sandtag.
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Landskap 5
Dammar- Dammlandskap

I dammlandskapet finns flera mindre dammar med
svagt sluttande kanter, så att vattenståndsvariationer
utgör en viktig och naturlig störningsprocess under
årstiderna.

Markytan schaktas ur så att man når ner till grundvattennivån ca 1,5 m. Två vallar/dyner läggs
upp i norra delen av området. Den ena dynen består av sand och den andra av mer lerigt
material. Dammarna ges en diameter på ungefär 10 m. Olika djup ges på dammarna så någon
kan torkar ut på sommaren. Övriga har ett djup som varierar mellan 1,5-2m. Svagt sluttande
kanter gör att vegetationszoner kan utvecklas samtidigt som de inte blir farliga för exempelvis
barn. Bortgrävda massor används för att forma andra delar av biparadiset. Vegetation av bl.a.
rödlånke, fackelblomster, ängsvädd, baldersbrå, rödtoppa, käringtand m.m. planteras eller
växer in efterhand. I kanten av området kan t ex partier med strätta och videört planteras.
Här gynnas arter som vinterflickslända, groddjur, rödlånke, rödtoppa samt bin knutna till
ängsvädd, baldersbrå, mm.
Störning i form av vattenståndsvariationer, samt manuell störning i form av borttagning av
buskar är den skötsel som behövs.

Ängsvädd är en viktig pollen- och nektarresurs för bin och fjärilar på sensommaren. På bilden vinbärsfuks.
Vinterflicksländan är en av de arter som kan tänkas etablera sig i dammlandskapet.
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Generella riktlinjer
Information
Informationsmaterial placeras, dels i paviljongen och dels i början av varje dellandskap. Den
pedagogiska verksamheten är en mycket viktig del i projektet. Informationen ska handla om
insekter i allmänhet och gaddsteklar i synnerhet. Den skall även ge förståelse och inspiration
till vidare undersökningar om insekternas mångfald och intressanta biologi. Den skall även ge
förståelse och tips om vad man själv kan göra för att gynna solitära vildbin och andra insekter.
Biparadiset skall även utgöra ett introduktionsområde och knutpunkt för naturreservatet
Bokhultet i allmänhet.

Stigar
Huvudstigen genom området läggs på den befintliga plana körplansytan och vara centralt
belägen i biparadiset. Bredden på stigarna är ca 2m. Alla informationsskyltar skall kunna ses
från huvudstigen. Dock kommer det att finnas andra stigar som inte alltid är lika lätt att ta sig
fram med på rullstol eller barnvagn. Huvudstigen kommer att gå runt backlandskapet och
längs områdets kanter. Det ska även finnas kopplingar till övriga stigar ut i reservatets
omgivningar.

Rast- och fikaplatser
Det ska finnas flera platser där det är lämpligt och gynnsamt att slå sig ner. Sittplatser med
bord och bänkar ska finnas där det är lätt att ta sin fika eller bara njuta och umgås. Främst
används robusta och naturliga stockar för att forma bord och sittplatser. Dessa kan till viss del
borras så att de även utgör en boplats för gaddsteklar. Toalett och sopsäck kommer att finnas i
området.

Dyner
Totalt anläggs 8-10 sanddyner. Höjden på dynerna är minst 1,5 m med en bredd av ca 30 m.
Själva kärnan i dynerna kan utgöras av moränmaterial, men de skall kläs med ett sandlager på
minst 40 cm på sydsidan. Norrsidan kan planteras med blommande buskar. Dynerna skall
främst utgöra boplats för de många gaddsteklar som gräver sitt bo i sand.

Rovstekeln Oxybelius sp. gräver ett bohål i
sanden.
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Biholkar
Stockar med borrade hål (3-13 mm diameter) placeras på flera platser i biparadiset med
solvarmt och gynnsamt mikroklimat. Biholkar placeras också ut i betesmarker och
slåtterängar spritt över hela de öppna områdena i Bäckaslöv-Bokhultet.

Sidoområden
I kanterna av körplanen finns det redan idag en hel del blommande växter såsom smultron,
backvicker, gråfibbla och åkervädd. Ett tio meter brett område runt körplanen lämnas för att
växterna från kanten skall kunna kolonisera större ytor. Dessa områden tillsammans med
området vid hällkistan öster om körplanen, sköts genom slåtter på sensommaren gärna i
mitten av augusti. Om det blir för mycket gräsdominans kan dessa sidoområden bearbetas
eller skrapas.

Blommande träd och buskar
På områden som skall planteras med blommande buskar och träd läggs ett halvmeter tjockt
jordlager, så att träden och buskarna skall kunna etableras. Plantorna hämtas företrädesvis i
omgivningarna exempelvis rosor i kanten på rosbuskage eller små hagtornsbuskar och
äppelträd. Främst sätts hagtorn, rosor och äppelträd, men även ett mindre antal av slån, sälg,
lönn och lind.

Blommande rosor är en viktig pollenresurs för flera vildbin, men är också omtyckta bland många skalbaggar,
som här humlebagge Trichius fasciatus.
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Biparadiset, idéskiss till förändring av den stor grusytan i Bokhultets naturreservat.
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Bilaga 1
Arter att så/plantera in i biparadiset
Det plant- och frömaterial som används vid projektets genomförande är insamlat från de
närmaste omgivningarna. Följande örter/småbuskar skall sås/planteras in i biparadiset:
Växtart
Åkervädd
Ängsvädd
Blåklockor
Rotfibbla
Sommarfibbla
Gråfibbla
Monke
Harklöver
Baldersbrå
Renfana
Prästkrage
Käringtand
Gökärt
Skogsklöver
Gullris
Rödtoppa
Rödklint
Slåttergubbe
Backsippa
Ljung
Tjärblomster

Ogräshög

X
X

Ängslanskap Backlandskap Sandlandskap Dammlandsk
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

Löpande skötsel
Nedan följer en punktvis genomgång av kommande skötselinsatser i området. Det kommer att
krävas en mycket medveten skötsel i takt med att Biparadiset etableras och följs upp.
Översyn av informationsmaterial.
Slåtter av vissa ängsytor.
Viss rensning och översyn av odlade växter.
Manuell störning i ogräshögen.
Ängslandskapet. Avvakta skötselåtgärder, sedan prova skrapning för att förhindra
igenväxning och gynna exempelvis åkervädd med djupa rötter.
Bränning av backlandskapet återkommande då vedartade växter blir för dominerande.
Sandlanskapet. Tramp och slitage ger troligen tillräcklig störning, till att börja med. Om/när
vegetationen blir för kraftig tas eventuella buskar och träd bort.
Dammlandskapet behöver ingen direkt skötsel, utan tramp och årliga vattenståndsvariationer
ger tillräcklig störning.
I närmaste omgivningar sker röjning och gallring för att hålla området halvöppet vart femte
år.
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Bilaga 2
Biparadiset i ett landskapsperspektiv föreslagna åtgärder
Bäckaslöv inom reservatet.
Slåtterängen vid kungastenen
Gräshakmossa och olika sorters gräs har ökat och kväver nu mycket av de blommande
örterna. För att upprätthålla blomrikedomen bör området brännas någon gång. Ev. kan små
ytor bearbetas genom grävning för att få bort gräs och skapa nya boplatsmiljöer för
gaddsteklar, samt gynna örter på bekostnad av gräs.
Betesmark längre mot söder
Ganska mager betesmark med rik förekomst av bl.a. gökärt. Gamla skyttegravar är viktiga
boplatsområden. Viss igenväxning sker längst i söder, lövsly röjs bort vid behov.
Betesmark väster om fotbollsplan
Kan lämpligen skötas som slåttermark med efterbete.
Betesmark mot Brukshundsklubben
Ett mycket viktigt område med rikligt med bl.a. åkervädd. Sent bete med nöt eller extensivt
hästbete.
Hästbetesmarken i öster mot våtmarken
Mycket viktigt område. Det extensiva hästbetet ger rik blomning av bl.a. åkervädd. Röj bort
inväxande aspsly. Bränn gräs mellan stigen och Sundetvägen.
Bäckaslövs våtmark
Igenväxande grushöjd hålls öppen, ta ner uppväxande tallar. Leriga öppna områden med
mycket klöver och baldersbrå finns på kullen. Våtmarken är viktig miljö för exempelvis
trollsländor. För att öka blomrikedomen skulle något område kunna stängslas av och betas
endast på eftersommaren.
Gamla skjutvallen vid Bäckaslövs våtmark
En ca 5m hög vall som har en sandig och solvarm sydsida. Vid besök i mitten av april 2008
visade sig att vallen hade en mycket rik gaddstekelfauna med 1000-tals sälgsandbin Andrena
vaga och nästan lika många vårsidenbin Colletes canicularis. Dessutom flera av arternas
parasitbin m.m. Detta är även en viktig lokal med fynd av bl.a. långhornsbi Euceera
longicornis och kustbandbi Halictus confusus. De övre delarna av vallen har fortfarande en
hel del blottade sand/jordytor, medan de nedre delarna har en ganska tjock grässvål. Även
enstaka träd och buskar börjar komma upp i och nedanför vallen. Träden bör tas ned, det
borde gå att skapa nya blottor och gynna örter även i den nedre delen av vallen, exempelvis
genom uppryckning av buskar. Kanadensiskt gullris börjar ta över uppe på vallen och bör
bekämpas genom uppryckning.
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Bäckaslöv norr och öster om reservatet
Detta är områden där det planeras ny bostadsbebyggelse varför stora delar kommer att
förändras med tiden. Fram till dess exploateringen påbörjas är det bra om skötseln blir så
anpassad för de biologiska värdena som möjligt. Det innebär i stort att den pågående
traditionella markanvändningen med bete och slåtter fortsätter.
Trekanten norr om Gamla Bäckaslövsvägen mot Söderleden
Slåtter sker i augusti, alternativt utförs bränning under våren.
Gamla korthålsbanan
En rik miljö med fynd av bl.a. tallmulmblomfluga Calchosyrphus piger EN och
vinterflickslända Sympecma fusca. Hindra igenväxning med lövsly.
Området norr om brukshundklubben
Området ska betas/slåttras och delar gärna brännas, vilket skedde senast 2007. Enligt förslaget
kommer detta område att behållas som naturområde även i framtiden.
Betesmark längs Gamla Bäckaslövsvägen på norra sidan
Viktig betesmark. Extensivt hästbete är bra. Möjligheten att bränna vissa år kan övervägas.
Övriga betesmarker som på sikt kommer att exploateras
Bränn gräs på lämpliga platser för att gynna blomrikedomen.
Fortsatt slåtter/bete så långt som möjligt före eventuell exploatering.
Ev. bearbetning av marken för nya sand/jordytor i betesmarker som har tät och kvävegynnad
vegetation.
Gynna blommande träd och buskar vid röjning/gallring.
Vägkanter vid Söderleden öster om våtmarken
Vägkanterna är här torra, sandiga, magra och mycket blomrika med framförallt mycket
blommande rotfibbla och harklöver. Området har klar potential att hysa en intressant
gaddstekelfauna. Vanlig vägkantsskötsel är nog bra, men utför inte slåtter under juni-juli.
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Bilaga 3
Andra viktiga gaddstekelmiljöer i Växjö
Sjöanäs, sandtag, samt jordvall med bl.a. myrstekeln Tiphia minuta VU, rovstekeln Lestica
subterranea NT, metallvingesvärmare Adscita statices NT, brun sandjägare, backsvala m.m.
Restaureringsåtgärder möjliga både på vallen och i sandtaget. Röj bort uppkommande träd
och buskar.
Vikaholm, magra betesmarker med bl a väddsandbi, väddgökbi, slåttergubbemal,
metallvingesvärmare, mindre bastardsvärmare. Området får inte exploateras. Extensivt
hästbete/slåtter är bra skötsel.
Sjötorpsängen Teleborg, slåtterängar med väddsandbi, mindre bastardsvärmare. Årlig
slåtter.
Söder om Sundet, igenväxande åkrar och sandmark vid reningsverket med väddsandbi. Ett
värdefullt område med både rik blomning och sandig mark. Åkrarna borde ha sen slåtter,
sandmarkerna restaureras genom uppdragning av buskar och nedsågning av vissa träd.
Hovshaga, igenväxande åkrar framför kyrkogården med väddsandbi. Förr eller senare
kommer sannolikt dessa områden att exploateras. Sen slåtter på dessa åkrar skulle vara bra.
Sandtag norr om Hovsgöl, tidigare sandtag med bl.a. brun sandjägare och rovstekeln Crabro
scutelatus. Området borde hindras från att växa igen, får inte användas som upplag för virke.
Araby naturreservat, slåtterängar med väddsandbi. Slåtter.

Övriga hänsyn inom staden för att gynna bin och fjärilar
Grönytor- anlägg slåtterytor, klipp mer sällan, skolängar m.m.
Ruderatmarker- låt finnas så länge de kan, ingen ogräsbekämpning.
Lekplatser- sandområden vid lekplatser kan hysa intressanta arter, bl.a. har fynd av bivarg
gjorts.
Vägkanter- utför slåtter sent på året och så inte in gräs på nya ytor, ingen ogräsbekämpning.
Kolonilotter- kolonilotter i Växjö har ofta en rik blomning vilket gynnar gaddsteklar och
fjärilar.

En stadsmiljö bjuder på många intressanta miljöer
för gaddsteklar. Bl.a. har fynd av den ganska
sällsynta rovstekeln bivarg Philanthus triangulum
gjorts på en sandig lekplats i Växjö stad.
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Bilaga 4
Gaddsteklar i Bäckaslöv-Bokhultet
Latin

Svenska

Rödl

Värdväxter

Boplats Värdart

2005

Latin

Värdart
Svenska

Solitära bin
Andrena carantonica

hagtornssandbi

hagtorn m.m.

mark

Andrena cineraria

sobersandbi

polylektisk

mark

Andrena clarkella

videsandbi

viden-sälg

mark

Andrena denticulata

tandsandbi

röllika m.m.

mark

Andrena fucata

hallonsandbi

skogshallon

mark

Andrena haemorrhoa

trädgårdssandbi

polylektisk

mark

åkervädd

mark

Andrena hattorfiana

väddsandbi

Andrena helvola

äppelsandbi

äppelträd m.m.

mark

Andrena lapponica

blåbärssandbi

blåbär m.m.

mark

VU

Andrena lathyri

vialsandbi

gökärt

mark

Andrena minutula

småsandbi

polylektisk

mark

Andrena minutuloides

morotssandbi

polylektisk

mark

Andrena nigroaenea

gyllensandbi

polylektisk

mark

Andrena praecox

vårsandbi

sälg

mark

Andrena semilaevis

veronikasandbi

teveronika

mark

Andrena subopaca

lundsandbi

polylektisk

mark

Andrena vaga

sälgsandbi

sälg

mark

Andrena wilkella

ärtsandbi

ärtväxter

mark

Anthophora quadrimaculata

örtagårdsbi

polylektisk

mark

Chelostoma campanularum

småsovarbi

blåklockor

död ved

Colletes cunicularius

vårsidenbin

viden-sälg

mark

Colletes daviesanus

väggsidenbi

korgblommiga

håligheter

Colletes similis

korgsidenbi

korgblommiga

mark

Eucera longicornis

långhornsbi

klöver

mark

Halictus confusus

kustbandbi

polylektisk

mark

Halictus tumulorum

ängsbandbi

polylektisk

mark

Hylaeus angustatus

smalcitronbi

polylektisk

mark

Hylaeus brevicornis

småcitronbi

polylektisk

mark

Hylaeus communis

gårdscitronbi

polylektisk

mark

NT

Hylaeus confusus

ängscittronbi

polylektisk

mark

Hylaeus hyalinatus

kölcitronbi

polylektisk

mark

Hylaeus rinki

backcitronbi

polylektisk

mark

Lasioglossum albipes

ängssmalbi

polylektisk

mark

Lasioglossum calceatum

mysksmalbi

polylektisk

mark

Lasioglossum fratellum

svartsmalbi

polylektisk

mark

Lasioglossum fulvicorne

brunsmalbi

polylektisk

mark

Lasioglossum leucopus

bronssmalbi

polylektisk

mark

Lasioglossum leucozonium

fibblesmalbi

polylektisk

mark

Lasioglossum morio

metallsmalbi

polylektisk

mark

Lasioglossum punctatissimum

punktsmalbi

polylektisk

mark

Lasioglossum rufitarse

skogssmalbi

polylektisk

mark

Lasioglossum semilucens

blanksmalbi

polylektisk

mark

Lasioglossum villosulum

hedsmalbi

ofta fibblor

mark

Macropis europaea

lysingsbi

strandlysing

mark

Megachile versicolor

ängstapetserarbi

polylektisk

död ved

Megachile willughbiella
Melitta haemorrhoidalis

stocktapetserarbi
blåklocksbi

polylektisk
blåklockor

död ved
mark
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Latin

Svenska

Rödl

Värdväxter

Boplats Värdart

2005

Värdart

Latin

Svenska

Solitära bin forts.
Nomada armata

väddgökbi

åkervädd

mark

Andrena hattorfiana

väddsandbi

Nomada flavoguttata

smågökbi

polylektisk

mark

Nomada flavopicta

prickgökbi

blåklockor

mark

Andrena minutula m.fl.
Melitta haemorrhoidalis

blåklocksbi

EN

småsandbi

Nomada fulvicornis

gullgökbi

polylektisk

mark

Andrena tibialis m.fl.

lönnsandbi

Nomada goodeniana

gyllengökbi

polylektisk

mark

Andrena nigroaenea

gyllensandbi
sälgsandbi

Nomada lathburiana

sälggökbi

sälg

mark

Andrena vaga

Nomada leucophthalma

videgökbi

sälg

mark

Andrena clarkella

videsandbi

Nomada marshamella

majgökbi

polylektisk

mark

Andrena carantonica

hagtornssandbi

Nomada panzeri

skogsgökbi

polylektisk

mark

Andrena helveola m.fl.

äppelsandbi m.fl.

Nomada ruficornis

trädgårdsgökbi

polylektisk

mark

Andrena haemorrhoa

trädgårdssandbi

Nomada striata

strimgökbi

Nomada villosa

vialgökbi

Sphecodes albilabris

storblodbi

NT

klöverväxter

mark

Andrena wilkella

ärtsandbi

gökärt

mark

Andrena lathyri

vialsandbi

sälg

mark

Colletes cunicularius

vårsidenbi

Sphecodes crassus

släntblodbi

polylektisk

mark

Lasioglossum-arter

smalbin

Sphecodes ephippius

mellanblodbi

polylektisk

mark

Lasioglossum m.fl.

smalbin
bronssmalbi m.fl.

Sphecodes geofrellus

småblodbi

polylektisk

mark

Lasioglossum leucopus m.fl.

Sphecodes hyalinatus

glasblodbi

polylektisk

mark

Lasioglossum fulvicorne m.fl.

brunsmalbi m.fl.

Sphecodes monilicornis

ängsblodbi

polylektisk

mark

Lasioglossum calceatum m.fl.

mysksmalbi m.fl.

Sphecodes pellucidus

sandblodbi

mark

Andrena barbilaris m.fl.

mosandbi m.fl.

Bombus lucorum m.fl.

jordhumlor

Bombus hypnorum

hushumla

Bombus lapidarius

stenhumla

Cerceris

rovsteklar

66 arter solitära bin

Humlor
Bombus bohemicus

jordsnylthumla

Bombus cryptarum

skogsjordhumla

Bombus hypnorum

hushumla

Bombus hortorum

trädgårdshumla

Bombus jonellus

ljunghumla

Bombus lapidarius

stenhumla

Bombus lucorum

lundjordhumla

Bombus norvegicus

hussnylthumla

Bombus pascuorum

åkerhumla

Bombus pratorum

ängshumla

Bombus rupestris

stensnylthumla

Bombus soroeensis

blåklockshumla

Bombus sylvarum

haghumla

Bombus terrestris

mörk jordhumla

14 arter humlor
Totalt 80 arter bin

Guldsteklar
Chrysis angustula

död ved

Chrysis illigeri

mark

Hedychrum nobile

mark

rovsteklar

Myrsteklar
Myrmosa atra

mark

rovsteklar

Tiphia femorata

mark

skalbaggar

mark

rovsteklar

Spindelsteklar
Smicromyrne rufipes
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Latin

Svenska

Rödl

Byte

Boplats

2005

Värdart
Svenska

Rovsteklar
Argogorytes mystaceus

stritar

mark

Astata boops

bärfisar

mark

Cerceris arenaria

vivlar

mark

Cerceris ruficornis

vivlar

mark

Cerceris rybyensis

små solitära bin

mark

Crabro cribrarius

flugor

mark

flugor

ihåliga grenar, död ved

Crossocerus capitosus

flugor

ihåliga grenar, död ved

Crossocerus cetratus

flugor

ihåliga grenar, död ved

Crossocerus leucostomus

flugor

död ved

Dienoplus lunatus

stritar

mark

Diodontus medius

bladlöss

mark

Ectemnius borealis

flugor

död ved

Ectemnius continuus

flugor

död ved

Ectemnius dives

flugor

död ved

Ectemnius lapidarius

flugor

död ved

Ectemnius ruficornis

flugor

död ved

Gorytes quadrifasciatus

stritar

mark

småfjärilar

mark

flugor

mark

flugor

mark

Crossocerus assimilis

tidigare

Lestica subterranea

NT

Lindenius albilabris
Mellinus arvensis
Mimumesa beaumonti

stritar

död ved

spindlar

mark

Passaloecus gracilis

bladlöss

ihåliga grenar, död ved

Pemphredon lugubris

bladlöss

död ved

Psenulus concolor

bladloppor

ihåliga grenar, död ved

Rhopalum coarctatum

flugor

ihåliga grenar

Tachysphex pompiliformis

gräshoppor

mark

tidigare

Miscophus niger

28 rovstekelarter

Solitära getingar
Gymnomerus laevipes

hallongeting

Symmorphus bifasciatus

husvedgeting

Sociala getingar
Dolichovespula media

mellangeting

Dolichovespula sylvestris

skogsgeting

Vespa crabro

bålgeting

Vespula germanica

husgeting

Vespula rufa

rödbandad geting

Vespula vulgaris

vanlig geting

tidigare

6 sociala getingar
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Latin

Svenska

Rödl Byte

Boplats

2005

Värdart
Svenska

Vägsteklar
Anoplius nigerrimus

spindlar

mark

Anoplius viaticus

spindlar

mark

Arachnospila abnormis

spindlar

mark

Arachnospila anceps

spindlar

mark

Arachnospila spissa

spindlar

mark

Dipogon subintermedius

spindlar

död ved

Evagetes crassicornis

spindlar

mark
mark

NT

Priocnemis exaltata

spindlar

Priocnemis parvula

spindlar

mark

Priocnemis perturbator

spindlar

mark

andra vägsteklar

10 vägstekelarter

sex rödlistade gaddsteklar samt tre tidigare
rödlistade arter.
totalt 130 gaddstekelarter
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Bilaga 6
Bearbetad utformning av grusplanen
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Översiktsbild över Bokhultets naturreservat med Körgården
centralt i området.

Genomförande av projektet ”Biparadiset” sker under våren och
sommaren 2009. Detta görs genom att grusytan bearbetas och
moduleras med sand, grus och jordmassor. Sanden är särskilt viktig
för insekternas möjligheter att gräva sina bohål i solvarma lägen.
Insådd av speciellt utvalda örter kommer sedan att ske på stora delar
av området. Plantor av blommande träd och buskar kommer därefter
att planteras enligt utformad skiss.
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