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SAMMANFATTNING 

Bibaggen Apalus bimaculatus är en rödlistad skalbagge som förekommer i öppna sandiga 

miljöer och är starkt knuten till sin värdart vårsidenbi Colletes cunicularius vilken den 

boparasiterar på. Inventeringar av sekundära habitat i form av sand- och grustäkter har utförts 

i Västra Götalands län under tidig vår 2009 och 2010. Data från dessa inventeringar har i 

denna studie används i samband med undersökning av omgivande markslag runt 

dellokalerna/täkterna för att ta reda på om omgivande markslag påverkar förekomst av 

bibagge vid dellokaler/täkter. Inom sand- och grustäkterna registrerade inventerarna enskilda 

dellokaler där fynd av bibagge eller vårsidenbi gjordes. Om ingen av arterna observerades 

angavs en koordinat där en dellokal ansågs vara mest lämplig för en av arterna eller för båda 

arterna. I ArcGis skapades en buffertzon runt alla dellokaler med 541 meters radie, vilket 

baseras på det maximala uppmätta flygavståndet för vårsidenbi vid näringssök, 350 meter, 

summerat med medelstorleken för täkter i Västra Götalands län, 191 meter. Radien baseras 

även på ett antagande om att täkterna har formen av en cirkel. I buffertzonerna analyserades 

sedan hur stor area respektive markslag utgjorde kring respektive dellokal med och utan fynd 

av bibagge och vårsidenbi. T-test utfördes för att se om arean av olika markslag skiljde sig åt 

mellan dellokaler med och utan fynd av bibagge och vårsidenbi. Regressionsanalys utfördes 

för naturliga logaritmen av antalet bibaggar och vårsidenbin vid dellokaler och arean av 

respektive omgivande markslag. T-testet för medelarea lövskog inom buffertzoner omgivande 

dellokaler med och utan bibagge är det enda som visar på en statistiskt signifikant skillnad 

(t=2,36, d.f.= 184, p=0,02). Ett statistiskt signifikant negativt samband kunde vid 

regressionsanalyserna påvisas för naturliga logaritmen av antalet bibaggar och area åkermark 

inom buffertzoner (r2 = 0,38, d.f.=14, p = 0,01).  Ett statistiskt signifikant positivt samband 

kunde påvisas vid regressionsanalysen för naturliga logaritmen av antalet bibaggar och area 

barr- och blandskog inom buffertzoner (r2 = 0,46, d.f.=14, p = 0,004). Resultaten är mycket 

intressanta, speciellt då de erhållits med hjälp av grov markslagsanalys i GIS.  

 

ABSTRACT 

Apalus bimaculatus is a red-listed beetle that occurs in open sandy habitats and is strongly 

tied to its host species, Colletes cunicularius, since it parasites on its nest. Inventories of 

secondary habitats in the form of sand and gravel pits have been performed in Västra 

Götaland County in early spring 2009 and 2010. Data from this survey have been used in this 

study to examine if surrounding habitat types influence the occurrence of A. bimaculatus in 

gravel- and sandpits. Within the sand and gravel pits the surveyors registered different patches 

where A. bimaculatus or C. cunicularius where found. If none of the species where found the 

patch which was considered to be most suitable for one or both species where registered. A 

buffer zone was created around the patches in ArcGis with a radius of 541 meters, which is 

based on the measured maximum flight distance of C. cunicularius during search for food, 

350 meters, together with the average size of sand and gravel pits in Västra Götaland County, 

191 meters. The radius is also based on an assumption that the gravel- and sandpits has the 

shape of a circle. The buffer zones were then analyzed to see how big area each habitat type 

represented around each respective patch with and without findings of A. bimaculatus and C. 



 

 

cunicularius. T-tests was performed to see if the area of various habitat types differed around 

patches with and without findings of A. bimaculatus and C. cunicularius. Regression analysis 

was performed for the natural logarithm of the number of A. bimaculatus and C. cunicularius 

at patches and the area of respective surrounding habitat types. The t-test for mean deciduous 

forest area within the buffer zones surrounding patches with and without A. bimaculatus is the 

only one that show a statistically significant difference (t = 2.36, d.f.=184, p = 0.02). A 

statistically significant negative relationship was found with the regression analyzes for the 

natural logarithm of the number of A. bimaculatus and the area of cropland in the buffer zone 

(r2 = 0.38, d.f. =14, p = 0.01). A positive relationship that was statistically significant was 

found for the natural logarithm of the number of A. bimaculatus and area of coniferous and 

mixed forest in the buffer zone (r2 = 0.46, d.f. =14, p = 0.004). The results are very interesting, 

especially when they are obtained by using rough habitat type analysis in GIS. 
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INTRODUKTION 
 

Bibaggen 

Bibaggen Apalus bimaculatus är en skalbagge som finns upptagen i den svenska rödlistan 

som nära hotad (NT), Naturvårdsverket har fastställt ett åtgärdsprogram för arten som är 

giltigt mellan åren 2008-2012. Åtgärdsprogram tas fram som hjälpmedel för att kunna nå 

riksdagens miljökvalitetsmål, ett rikt växt och djurliv, liksom samtliga sex 

ekosystemrelaterade miljömål. Åtgärdsprogrammet syftar till att vara ett led i utökandet av 

kunskapen om arten och att skapa ett bättre bevarandearbete (Lönnell 2010).  

 

Bibaggen förekommer i miljöer med hög solexponering och blottad sand där den parasiterar 

på bon av vårsidenbin Colletes cunicularius (Lönnell 2010). Bibaggen har en livscykel som är 

starkt knuten till sin värdart då den är en artspecifik parasit. Äggläggning sker någon gång i 

mars eller april (Lönnell & Edelsjö 2004). Alla äggen läggs i en grund grop i anslutning till 

bibaggehonans egen kläckningsplats, enligt tidigare observationer tycks det röra sig om ett 

femtiotal ägg (Lönnell 2010). Äggen kläcks sedan efter några veckor och de nykläckta rörliga 

och aktiva triungulinlarverna påbörjar sin jakt efter vårsidenbinas bohål (Lönnell & Edelsjö 

2004; Lönnell 2010). För att finna vårsidenbinas bohål använder sig larven av sina palper och 

antenner. Larven tar sig till den första, ibland ännu inte förseglade cellen och äter upp det 

matförråd som bihonan samlat ihop. Från den första cellen kan larven sedan ta sig vidare till 

både nyanlagda och äldre celler och äta upp även biägget eller bilarven. Efter lite mer än en 

vecka i biboet övergår triungulinlarven till nästa larvstadium. Förpuppning sker någon gång 

på sensommaren eller hösten, men vad som händer fram till förpuppningen är ännu inte 

klarlagt. På hösten kläcks den fullbildade skalbaggen men gräver sig inte upp förens tidigt 

nästföljande vår (Lönnell 2010).  

 

Bibaggen är som mest aktiv vid tidpunkten då solinstrålningen är som störst. Omgivande träd 

och andra beskuggande element samt åt vilket håll en sluttning är vänd åt då lokaler är 

lokaliserade i slänter, påverkar när solinstrålningen är som störst (Lönnell & Edelsjö 2004).  

 

På grund av artens korta aktivitetsperiod som äger rum tidigt under våren, mars till april, har 

arten många gånger försummats. Få entomologer är aktiva i fält under denna period och en 

kort aktivitetsperiod gör att tiden då det är möjligt att finna arten är mycket begränsad 

(Lönnell & Edelsjö 2004). Baserat på ett besök vid en lokal kan det därav vara svårt att 

fastställa att arten inte förekommer vid lokalen (Lönnell 2010). Även populationsstorleken är 

svår att fastställa vid inventering av ett flertal lokaler, det kan vara mycket svårt att lyckas 

besöka alla lokaler när aktiviteten är som störst (Lönnell & Edelsjö 2004).  

 

Vårsidenbi 

Vårsidenbin bygger sina bon i sand. Vilka kornstorlekar som vårsidenbiet föredrar har inte 

studerats, det tycks däremot ofta vara frågan om finsand inblandad med silt, och ofta 

stabiliseras sanden av trädrötter eller mossa (Lönnell 2010). Bin som bygger bon i marken vill 

vanligen att jorden ska vara väldränerad och lättgrävd, solexponerad och torr med varierande 
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grad av sandinblandning. Jorden ska också vara åtkomlig genom att vara blottlagd eller 

sparsamt bevuxen (Linkowski, Cederberg, Nilsson 2004). Tidig uppvärmning av marken på 

våren och bortsmältning av snö skapar förutsättningar för tidigare aktivitet hos biet vilket gör 

sydvända sluttningar till särskilt lämpliga boplatser (Lönnell 2010).  

 

Vårsidenbin behöver även pollenresurser på ett lämpligt avstånd, och mängden lämpliga 

pollenresurser som är nåbara för bina påverkar delvis hur stor population vårsidenbin som en 

lokal kan härbärgera (Lönnell 2010). Pollen från sälg Salix caprea och andra viden Salix spp. 

sägs vara den pollenkälla som arten utnyttjar huvudsakligen (Lönnell 2010). I en utländsk 

studie där man analyserat pollensamlingar hos sidenbin Colletes visade det sig att Salix 

utgjorde en stor del av pollensamlingarna, 58.5%, för vårsidenbin.  Man fann även pollen från 

Asteraceae (Cichorioideae) 8.2%, Aceraceae 8.2%, Fabaceae 7.6%, Rosaceae 6.8%, 

Ericaceae 5.8 %, samt några arter till i mindre andelar (Müller & Kuhlmann 2008). I 

åtgärdsprogrammet för bibagge uppger man att vårsidenbi kan använda olika rosväxter 

Rosaceae som pollenkällor senare på säsongen (Lönnell 2010). I utländska studier har man 

mätt upp det maximala flygavståndet för vårsidenbi till 350 m, måttet kan användas som en 

anvisning för hur långt biet kan flyga vid näringssök. Det uppmätta avståndet är däremot inte 

nödvändigtvis betydande för vilka landskapsresurser som i verkligheten ligger inom nåbart 

avstånd för bina. Genom att korrelera förekomst av bin med tillgången på resurser på olika 

skalor kan man få fram ett säkrare mått. Sammanbindande landskapsstukturer skapar 

gynnsammare förutsättningar för vildbinas rörelser mellan lämpliga habitat. Öppna diken, 

vattendrag, ägogränser och vägar är exempel på linjära element som ökar konnektiviteten och 

gör hag- och ängsmarker som annars skulle vara isolerade, nåbara för bina (Linkowski, 

Cederberg, Nilsson 2004).  

 

Sand- och grustäkter  

Isälvsavlagringar står för en större del av den sand som finns i det svenska landskapet och det 

är främst i anknytning till dessa avlagringar som bibaggen är funnen. För att solexponerade 

miljöer med blottad sand ska skapas och bibehållas krävs dock någon form av störning. Det 

kan vara störningar i form av naturliga processer som exempelvis ras och skred eller erosion 

utmed ett vattendrag, eller störning i form av mänsklig aktivitet (Lönnell & Edelsjö 2004).  

 

Under 1900-talet pågick omfattande brytning av naturgrus, och i anknytning till täkter kom 

detta att innebära en ökning av näringsfattiga och öppna miljöer med minerogent substrat och 

växtlighet i tidigt successionsstadium. I det omgivande landskapet kom denna typ av miljö 

istället att minska. Raviner, nipor, alvarmark, hedar, eroderade kustklintar, dyner, sandiga älv-

, sjö-, och havsstränder, trädesåkrar, flygsandfält, fattiga naturbetesmarker, öppna diken och 

gårdsmiljöer är exempel på viktiga miljöer som drabbats av igenväxning och minskat i areal 

(Bjelke & Ljungberg 2012).  

 

Habitat som skapats genom mänsklig exploatering, s.k. sekundära habitat, har i Europa 

identifierats vara värdefulla naturvårdsområden. Sandtäkter är ett exempel på sekundära 

habitat som kan vara viktiga naturvårdsområden för åtskilliga ryggradslösa djur, ryggradsdjur 

samt växter (Krauss, Alfert, Steffan-Dewenter 2009). För många hotade arter som nyttjar 
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sandiga miljöer utgör täkterna ett värdefullt habitat där de kan söka skydd då deras naturliga 

livsmiljöer försvinner eller minskar till följd av stora förändringar av markanvändningen 

(Bjelke & Ljungberg 2012).  

 

Antalet aktiva täkter har i rask takt minskat parallellt med att täkterna som biotop blivit allt 

viktigare. Minskningen beror på att man vill bevara de naturliga sand- och grusområden som 

finns kvar och undsätta dem från exploatering, varvid produktionen övergått till 

bergkrossanläggningar. Tillstånd för nya täkter eller utökad verksamhet ges i mycket liten 

utsträckning (Bjelke & Ljungberg 2012). 

 

Krav på tillstånd för kommersiell täktverksamhet infördes i och med 1964 års naturvårdslag, 

tillstånden hade redan vid denna tid en förpliktelse om efterbehandling. (Bjelke & Ljungberg 

2012).  Ofta sker efterbehandling genom att sanden övertäcks med matjord där gräsfrön sås in 

eller att markytan jämnas ut och planteras igen (Lönnell & Ljungberg 2006). Terrassering, 

inblandning av bark eller påförning av avbaningsmassor är andra exempel på aktiviteter som 

tillämpas vid efterbehandling (Bjelke & Ljungberg 2012). 

 

Länge har de nya livsmiljöer som uppstår vid täktverksamheten inte beaktats (Lönnell & 

Edelsjö 2004). De viktiga biologiska värden som finns kopplade till sandtäkter har först 

uppmärksammats på senare år och kunskap har tillkommit om hur täkterna påverkas av 

traditionell efterbehandling (Lönnell & Ljungberg 2006).  

 

Igenväxning av sand- och grustäkter 

Sand- och grustäktsmiljöer är starkt störningspräglade, markytan rörs om och vegetationen 

avlägsnas. Konkurrenssvaga arter och arter som främjas av sparsam växtlighet får chansen att 

etablera sig då ett tidigt successionsstadium bibehålls (Lönnell & Ljungberg 2006; Bjelke & 

Ljungberg 2012). Då sand- och grustäkter avvecklas i allt större omfattning (Bjelke & 

Ljungberg 2012) innebär detta att den regelbundna störningen upphör. Bibaggens habitat kan 

således sägas vara kortlivat då det är benäget till förändring driven av naturliga 

successionsprocesser (Ahlbäck & Berggren 2013). Tillämpas ingen regelbunden skötsel för 

att behålla sanden blottad riskerar täkten att växa igen med högväxt gräs och överskuggas av 

träd och buskar (Länsstyrelsen). Då vegetationstäcket är alltför högt och tätt innebär detta att 

mikroklimatet blir både fuktigare och kyligare, man har i en studie funnit negativ korrelation 

mellan vegetationens höjd och mängden bon av marklevande biarter (Linkowski, Cederberg, 

Nilsson 2004).  

 

Bibaggen och andra sandlevande steklar 

I en svensk studie fann man ett samband mellan förekomst av bibagge och förekomst av andra 

sandlevande steklar Hymenoptera, exklusive vårsidenbi. Bibagge förekom i mer än 80 % av 

alla lokaler där man fann andra sandlevande steklar. Däremot fann man inte i denna studie 

något samband mellan förekomst av bibagge och förekomst av vårsidenbi. Man observerade 

aldrig bibagge på lokaler där enbart vårsidenbi förekom och det rådde avsaknad av andra 

sandlevande steklar (Ahlbäck & Berggren 2013). Man har tidigare försökt påvisa att bibaggen 

även parasiterar på sälgsandbi Andrena vaga, en vårtidig art vars kolonier emellanåt påträffas 
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nära vårsidenbinas. Det finns dock inga bevis för att bibagge även skulle nyttja sälgsandbi 

som värdart (Lönnell & Edelsjö 2004).  

 

Spridningsbiologi 

Kunskapen om bibaggens ekologi och faktorerna som påverkar dess spridning är begränsad 

(Ahlbäck & Berggren 2013), och det är ännu inte känt hur bibaggen sprider sig till nya lokaler 

(Lönnell 2010).  

 

Bibaggen är nära besläktad med majbaggarna (Meloe spp.), vars larver uppsöker upphöjda 

platser som exempelvis blommande örter för att sedan kunna lifta med bin som besöker 

blomman. Bibaggarnas triungulinlarver har dock inte detta beteende. Man har däremot 

observerat att larverna attraheras av ett sekret från vårsidenbin och gärna uppehåller sig i 

pälsen på nydöda bin. Utifrån detta skulle man kunna tänka sig att spridning kan ske genom 

att larver har turen att hamna på en befruktad bihona som flyger iväg och etablerar en ny 

koloni (Lönnell & Edelsjö 2004).  

 

I en tysk studie har man studerat reproduktionsbiologin för ett antal oljebaggar Meloidae 

förekommande i Centraleuropa, i laboratoriemiljö, dock inte bibagge, har man i 

diskussionsdelen omnämnt bland annat bibagge som en art vars larver transporterar sig med 

hjälp av andra arter (Lückmann & Assmann 2005).  

  

Spridning av arten skulle även kunna ske genom att fullbildade skalbaggar uppsöker nya 

områden. Vid varmt väder blir hanarna ofta aktivare och flyger omkring. Honorna har dock 

utifrån vad man hitintills observerat hållit sig ganska passiva, de flyger inte omkring på 

samma sätt som hanarna utan är mer stillasittande. Det tros vara ovanligt att honor som är 

befruktade skulle flyga iväg för att uppsöka nya områden med tanke på den låga aktivitet man 

observerat (Lönnell 2010).  

 

Det finns även en möjlighet att bibaggen skulle kunna spridas passivt genom att den råkar åka 

med i sandtransporter (Lönnell 2010).  

 

Omgivande strukturer och förekomst av bibagge 

Man har kunnat påvisa ett positivt samband mellan mängden sandig mark inom en radie av 

350 meter utifrån mittpunkten av ett habitat, och förekomst av bibagge. I samma studie 

undersökte man även om trädtätheten i avseendet beskuggning, avståndet till närmsta sandiga 

habitat med känd förekomst av bibagge och antal sälgar inom en radie av 350 m från 

mittpunkten av habitatet kunde användas för att förutsäga förekomst av bibagge. Man fann 

dock inga starka bevis för att dessa faktorer skulle kunna användas för att förutsäga förekomst 

av bibagge (Ahlbäck & Berggren 2013).  

 

I en studie där man undersökt skalbaggsfaunan i sand- och grustäkter för att bedöma vilka 

täkter som ur bevarandesynpunkt är mest värdefulla, tittade man bland annat på kanthabitat. 

Man fann då att kanthabitatet var relaterat till andelen arter som förknippas med vissa habitat. 

Mängden skog i omgivande kantzon runt täkterna påverkade andelen skogslevande arter 
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positivt samtidigt som arter i behov av öppen mark påverkades negativt. Man fann dock att 

mängden omgivande skog inte påverkade andelen sandlevande arter (Lönnberg & Jonsell 

2012).  

Träd som omger en lokal kan fungera som vindskydd samtidigt som träden bidrar med att dra 

upp fukt ur marken. Det är dock viktigt att lokalen är solexponerad större delen av dagen och 

inte överskuggas av träden. Vid skötsel och restaurering rekommenderas att man lämnar tallar 

norr om en sluttning men att en kantzon på minst 30 meter lämnas totalt trädfri söder om 

området (Lönnell 2010).  

 

Behov av ökad kunskap 

Arter som uppträder fläckvis eller/och uppträder säsongsvis aggregerat, samtidigt som de har 

en hög grad av specialisering och dålig spridningsförmåga löper en ökad risk att dö ut då 

landskap degraderas. Hanteringen/skötseln av bibaggen i dagsläget baseras på begränsad 

information om vilka behov arten har (Ahlbäck & Berggren 2013).  

 

Studiens syfte 

Studien syftar till att utifrån inventeringsdata över bibagge samt vårsidenbi ta reda på om 

omgivande markslag kring sand – och grustäkterna påverkar förekomsten av bibagge i 

täkterna. Då man saknar fullständig kunskap om bibaggens spridningsbiologi och den 

eventuellt kan vara kopplad till vårsidenbinas spridning, kan det att vara intressant att 

undersöka om strukturer och markslag som är gynnsamma för bina spridning påverkar 

förekomsten av bibagge. Frågeställningarna som denna studie utgår ifrån är således:  

Finns det något samband mellan area lövskog, annan öppen mark, barr-och blandskog, 

åkermark och vatten omkring täkterna och förekomst av bibagge? 

Skiljer sig arean av de olika omgivande markslagen åt mellan lokaler med och utan fynd av 

bibagge/vårsidenbi? 

Finns det något samband mellan individantal av bibagge/vårsidenbi och area som de 

omgivande markslagen utgör? 

 

MATERIAL OCH METODER 
 

Länsstyrelsens inventering 

Inventeringsdata för bibagge i Västra Götalands län har erhållits från Länsstyrelsen Västra 

Götalands Län, Naturvårdsenheten. Inventeringsdata som används är inhämtade 2009 och 

2010. 

 

För att göra ett urval för vart man skulle inventera delades länet upp i ett rutnät med 5x5 km 

stora rutor. 219 stycken av dessa rutor innehöll minimum en digitaliserad grus- eller sandtäkt, 

av dessa slumpades sedan 36 stycken ut varvid man genomförde inventering av alla 

förkommande sand- och grustäkter i de 36 rutorna. Utöver de slumpade rutorna valde man 

ytterligare 26 rutor för inventering av bibagge med anledning av att de innehöll många eller 
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stora täkter, förhållanden som kan antas som gynnsamma. Sammantaget i de slumpade och de 

valda rutorna fanns 154 täkter, 151 av dessa inventerades. Länsstyrelsens personal 

genomförde inventeringen, alla täkter har inte inventerats av samma person. Om tillfället för 

inventeringen inte ansågs lämplig eller att man inte hann med att inventera vissa rutor, 

inventerades dessa året därpå (2010) under samma period (Niesel & Stenström 2013).  

 

Vid inventeringen genomfördes sökningen i första hand i solexponerade slänter och rasbranter 

med sand eller sandinblandat grus som inte omrörts på ett tag. I andra hand söktes plana 

solexponerade ytor av som låg i anslutning till slänterna. Då en dellokal ansågs vara tydligt 

åtskild från en annan togs en ny koordinat. En dellokal kunde vara en oavbruten slänt där 

miljön ansågs gynnsam. I fall då t.ex. en väg, bortgrävning eller tät igenväxningsvegetation 

bröt av slänten, uppmanades inventeraren att ange de olika sidorna som olika dellokaler med 

unika koordinater.  

 

För bibagge räknades alla levande och döda individer som man hittade och för vårsidenbi 

räknades antal boområden samt noterades fynd av enskilda individer. Där inga fynd av 

bibagge eller vårsidenbi gjordes togs en koordinat där dellokalen bedömdes vara mest lämplig 

för arten/arterna. Man lämnade sedan en kommentar i protokollet om huruvida 

lokalen/dellokalen bedömdes som fullständigt olämplig eller om avsaknaden av fynd berodde 

på väderförhållanden eller tidpunkt (Niesel & Stenström 2013).  

 

Data från inventeringen av bibagge i Västra Götalands län som används i denna studie är över 

fynden av bibagge samt vårsidenbi.  

 

Analys av omgivande markslag 

Från länsstyrelsens databas över inventeringen fördes data över till Excel. Data för alla lokaler 

formaterades för att kunna användas i ArcGis 10.  

 

Koordinater som var uppenbart felplacerade, exempelvis en koordinatpunkt ute i Vättern, 

kontrollerades med lokalnamn, lokalnummer och lokalid mot bilaga 2 i rapporten Inventering 

av bibagge i täkter och flyttades till samma koordinat som angivits där. Det uppdagades även 

att ett antal dellokaler hade olika koordinater mellan olika år och mellan olika 

inventeringsdatum, samt att lokalid inte alltid stämde. Dessa dellokaler kontrollerades också 

mot bilaga 2 i Inventering av bibagge i täkter och ändrades så att de stämde överens med 

bilagan och att alla dellokaler med samma lokalnamn, lokalnummer och lokalid hade samma 

koordinater. Dellokaler som var registrerade i databasen men som saknade koordinater ströks 

helt och är inte medtagna i analysen. Totalt innefattades 186 unika dellokaler i analysen.  

 

Då tillgängligt vektordatalager för täkter inte innefattade alla aktuella täkter, eller inte omslöt 

de aktuella datapunkterna uppskattades istället medelstorleken för täkterna. Medelarean för 

täkter i Västra Götalands län räknades ut för de 699 täkter där data fanns, därefter räknades 

radien ut för den givna arean, givet ett antagande om att täkten har formen av en cirkel. På 

radien som man fick fram lades 350 meter till, vilket motsvarar det uppmätta maximala 

flygavståndet för vårsidenbin vid näringssök. Den givna radien applicerades sedan i form av 
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en buffertzon i ArcMap på punktlagret med alla dellokaler som besökts vid inventeringarna av 

bibagge under 2009 och 2010.  Radien för medelarean av de 699 täkterna beräknades till 191 

meter, som slogs ihop med 350 meter och resulterade i att en buffert med radien 541 meter 

skapades runt alla dellokaler.  

 

Som grundkarta användes en fastighetskarta för samtlig markytor. Analys utfördes i ArcMap 

för att identifiera vilka markslag som fanns inom buffertzonerna runt dellokalerna, samt hur 

stor area de utgjorde av den totala bufferten. I figur 1 visas ett exempel på hur buffertar runt 

dellokaler ser ut i GIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibagge observerades som döda eller levande, i analysen slogs dessa två klasser ihop och 

kallas för fynd av bibagge. Detta eftersom både fynd av döda och levande bibaggar visar på 

att arten förekommer vid en lokal. Vårsidenbiboplatser och individer av vårsidenbin 

behandlades också som en kategori, fynd av vårsidenbi, då både boplatser och individer visar 

att arten förekommer vid en lokal.  

 

Alla buffertar innehöll inte alla typer av markslag och därför genererades inte någon area för 

de icke förekommande markslag i analysen i ArcMap. Detta innebar således att markslag som 

inte förekom inom en buffert inte heller redovisades som 0 m2 i tabellen med genererade data, 

trots att markslaget inte utgjorde någon area. För att få med alla markslag inom buffertzoner 

Figur 1. Visar dellokalerna som turkosa fyllda 
cirklar, de röda ringarna utgör buffertzonen på 541 
meter vari de olika markslagens area 
analyserades. Bilden producerad i QGis som ett 
exempel. 
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med en area som representerades av 0 m2, matades dessa in manuellt i Excel. Nya rader 

skapades för de markslag som saknades inom respektive buffertzon och arean sattes till 0 m2.  

 

Då data för antalet bibaggar och vårsidenbin inte var normalfördelade och innehöll 

extremobservationer av arterna så ln-logaritmerades individantalsdata, dvs. logaritmerades 

med naturliga logaritmen. Logaritmeringen utfördes i Excel innan analyserna. De statistiska 

analyserna utfördes därefter med hjälp av Statistica. 

 

Regressionsanalys genomfördes för var och ett av markslagen som förekom i buffertar runt 

dellokaler med fynd av bibagge och dellokaler med fynd av vårsidenbin. Som variabler sattes 

naturliga logaritmen av antalet av den aktuella arten vid dellokaler på Y-axeln och arean av 

respektive markslag på X-axeln. Analysen genomfördes för att se om antalet bibaggar och 

vårsidenbin vid dellokaler påverkas av arean som de olika omgivande markslagen utgör. 

Signifikansnivån som användes vid regressionsanalysen var p < 0,05.  

 

Tvåsidiga t-test med testnivå p < 0,05 utfördes för att se om medelvärdet av de olika 

markslagens area runt dellokaler med och utan fynd av bibagge skiljde sig åt. T-test 

genomfördes på samma vis på medelvärdena för arean av de olika markslagen runt dellokaler 

med och utan fynd av vårsidenbin.  

 

RESULTAT 
 

Inget samband mellan arealen vatten inom buffertzoner omgivande dellokaler och antal 

bibaggar vid dellokaler kunde påvisas (figur 2). Inte heller kunde samband påvisas mellan 

arealen vatten inom buffertzoner och antal vårsidenbin vid dellokaler (figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Antal vårsidenbin vid dellokaler som en 

funktion av area vatten (m2) runt respektive 

dellokal med fynd av vårsidenbin. Röd linje (y= 

1,54 - 1,90E - 6*x) är regressionen (r2 = 0,03, 

d.f.=31, p = 0,34) för antalet vårsidenbin vid 

dellokaler. 

Figur 2. Antal bibaggar vid dellokaler som en 

funktion av area vatten (m2) runt respektive 

dellokal med fynd av bibagge. Röd linje (y= 1,75 

+ 2,93E - 5*x) är regressionen (r2 = 0,14, d.f.= 14, 
p = 0,15) för antalet bibaggar vid dellokaler. 
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Vid t-testet för medelarea vatten inom buffertzoner omgivande dellokaler med och utan 

bibagge (t=1,15, d.f.=184, p= 0,25) kunde ingen statistisk signifikant skillnad påvisas.  

 

Inte heller t-testet för medelarea vatten inom buffertzoner omgivande dellokaler med och utan 

vårsidenbi (t=0,80, d.f.= 184, p=0,42) visade någon statistisk signifikant skillnad. 

 

Inget samband mellan arealen lövskog inom buffertzoner och varken antalet bibaggar (figur 

4) eller antalet vårsidenbin (figur 5) vid dellokaler kunde påvisas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

T-testet för medelarea lövskog inom buffertzoner omgivande dellokaler med och utan bibagge 

var det enda som visade på en statistiskt signifikant skillnad (t=2,36, d.f=184, p=0,02).  

 

T-testet för medelarea lövskog inom buffertzoner omgivande dellokaler med och utan fynd av 

vårsidenbi (t=0,58, d.f=184, p=0,56) visade dock inte på att det finns någon statistisk 

signifikant skillnad.  

 

Ett positivt samband mellan area barr- och blandskog inom buffertzonerna och antalet 

bibaggar vid dellokaler kunde påvisas (figur 6). Dock kunde inget samband påvisas för 

arealen barr- och blandskog inom buffertzonerna och antalet vårsidenbin vid dellokaler (figur 

7).  

Figur 4. Antal bibaggar vid dellokaler som en 

funktion av area lövskog (m2) runt respektive 

dellokal med fynd av bibagge. Röd linje (y= 2,40 

- 9,00E - 6*x) är regressionen (r2 = 0,10, 

d.f.=14, p = 0,24) för antalet bibaggar vid 

dellokaler. 

Figur 5. Antal vårsidenbin vid dellokaler som en 

funktion av area lövskog (m2) runt respektive 

dellokal med fynd av vårsidenbin. Röd linje (y= 

1,52 - 3,62E - 6*x) är regressionen (r2 = 0,04, 

d.f.=31, p = 0,30) för antalet vårsidenbin vid 

dellokaler. 
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T-testet för medelarea barr- och blandskog inom buffertzoner omgivande dellokaler med och 

utan bibagge (t=1,41, d.f.=184, p=0,16) visade inte på någon statistisk signifikant skillnad. 

 

Inte heller t-testet för medelarea barr- och blandskog inom buffertzoner omgivande dellokaler 

med och utan fynd av vårsidenbi (t=0,77, d.f.=184, p=0,44) visade någon statistisk signifikant 

skillnad.  

 

Inget samband mellan arealen annan öppen mark inom buffertzoner och varken antalet 

bibaggar vid dellokaler (figur 8) eller antalet vårsidenbin vid dellokaler (figur 9) kunde 

påvisas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Antal bibaggar vid dellokaler som en 

funktion av area barr- och blandskog (m2) runt 

respektive dellokal med fynd av bibagge. Röd 

linje (y= -0,90 + 5,93E - 6*x) är regressionen (r2 = 

0,46, d.f.=14, p = 0,004) för antalet bibaggar vid 

dellokaler. 

Figur 7. Antal vårsidenbin vid dellokaler som en 

funktion av area barr- och blandskog (m2) runt 

respektive dellokal med fynd av vårsidenbin. 

Röd linje (y= 1,00 + 8,57E - 7*x) är 

regressionen (r2 = 0,03, d.f.=31, p = 0,32) för 

antalet vårsidenbin vid dellokaler. 

Figur 9. Antal vårsidenbin vid dellokaler som en 

funktion av area annan öppen mark (m2) runt 

respektive dellokal med fynd av vårsidenbin. Röd 

linje (y= 1,70 - 1,47E - 6*x) är regressionen (r2 = 

0,03, d.f.= 31, p = 0,32) för antalet vårsidenbin 

vid dellokaler. 

Figur 8. Antal bibaggar vid dellokaler som en 

funktion av area annan öppen mark (m2) runt 

respektive dellokal med fynd av bibagge. Röd 

linje (y= 1,90 + 1,10E - 6*x) är regressionen (r2 = 

0,01, d.f.=14, p = 0,71) för antalet bibaggar vid 

dellokaler. 
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Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde påvisas med t-testet för medelarea annan öppen 

mark inom buffertzoner omgivande dellokaler med och utan bibagge (t=0,15, d.f.=184, 

p=0,88).  

 

T-testet för medelarea annan öppen mark inom buffertzoner omgivande dellokaler med och 

utan fynd av vårsidenbi (t=0,11, d.f.=184, p=0,92) visade inte heller på någon statistisk 

signifikant skillnad.  

 

Ett negativt samband mellan arealen åkermark inom buffertzoner och antalet bibaggar vid 

dellokaler kunde påvisas (figur 10). Inget samband kunde däremot påvisas mellan arealen 

åkermark inom buffertzoner och antalet vårsidenbin vid dellokaler (figur 11).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-testet för medelarea åkermark inom buffertzoner omgivande dellokaler med och utan 

bibagge (t=1,54, d.f.=184, p=0,13) visade inte på någon statistisk signifikant skillnad. 

 

Inte heller t-testet för medelarea åkermark inom buffertzoner omgivande dellokaler med och 

utan vårsidenbi (t=1,27, d.f.=184, p=0,20) visade någon statistisk signifikant skillnad.  

 

Barr- och blandskog är det markslag som utgör störst areal inom buffertzonerna omgivande 

dellokalerna med och utan fynd av bibagge (figur 12) liksom vårsidenbi (figur 13). Vatten och 

lövskog är de markslag som utgör minst areal inom buffertzonerna omgivande dellokaler med 

och utan fynd av bibagge liksom vårsidenbi.   

 

Figur 11. Antal vårsidenbin vid dellokaler som 

en funktion av area åkermark (m2) runt 

respektive dellokal med fynd av vårsidenbin. 

Röd linje (y= 1,42 + 3,88E - 7*x) är 

regressionen (r2 = 0,004, d.f.=31, p = 0,73) för 

antalet vårsidenbin vid dellokaler.  

Figur 10. Antal bibaggar vid dellokaler som en 

funktion av area åkermark (m2) runt respektive 

dellokal med fynd av bibagge. Röd linje (y= 3,10 

- 4,65E - 6*x) är regressionen (r2 = 0,38, d.f.=14, 

p = 0,01) för antalet bibaggar vid dellokaler. 
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Figur 12. Medelarean (m2) som olika markslag utgör inom buffertzonerna 

kring dellokaler med och utan bibagge.  

Figur 13. Medelarean (m2) som olika markslag utgör inom buffertzonerna 

kring dellokaler med och utan vårsidenbi.  
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DISKUSSION 
 

T-testet för medelarea lövskog inom buffertzoner runt dellokaler med och utan fynd av 

bibagge visar att det finns en statistisk signifikant skillnad. Detta är det enda t-testet som visar 

en statistiskt signifikant skillnad. Intressant är att t-testet för medelarea lövskog inom 

buffertzoner runt dellokaler med och utan fynd av vårsidenbi inte visar någon statistisk 

signifikant skillnad, vilket innebär att bibagge och vårsidenbi inte följer samma mönster.  

 

Man skulle kunna spekulera om att större area omgivande lövskog skulle kunna innebära 

rikligare mängd lämpliga pollenresurser, vilket i sin tur skulle kunna innebära större mängd 

föda för bibaggen. Då man inte kunnat se att det finns någon skillnad i area omgivande 

lövskog mellan dellokaler med och utan fynd av vårsidenbi så skulle man kunna tänka sig att 

bibaggen kan boparasiterar på andra sandbobyggande steklar som hämtar pollen från växter i 

lövskogen. Ahlbäck och Berggren fann ett positivt samband mellan bibagge och andra 

sandlevande steklar (Ahlbäck & Berggren 2013) och man har tidigare spekulerat om att 

bibaggen eventuellt skulle kunna nyttja andra värdarter än vårsidenbi (Lönnell & Edelsjö 

2004). Resultatet förstärker misstankarna om att arten skulle kunna nyttja ytterligare värdarter 

att boparasitera på.  

 

Det hade varit intressant med vidare studier för att kunna avgöra om bibaggen verkligen är en 

artspecifik parasit eller om den nyttjar fler värdarter än vad man i dagsläget känner till. Om 

arten nyttjar fler värdarter skulle bibaggen spridning eventuellt kunna vara kopplad till dessa 

arter.  

 

De regressionsanalyserna som utfördes resulterades i två statistiskt signifikanta samband. 

Regressionsanalysen för naturliga logaritmen av antal bibaggar som en funktion av area 

omgivande barr- och blandskog visade ett på ett statistiskt signifikant positivt samband, se 

figur 6. Detta indikerar att antalet bibaggar vid dellokaler påverkas positivt av ökande area 

omgivande barr- och blandskog. Skogen kan ha vindskyddande egenskaper och påverka 

klimatet i täkten positivt samtidigt som träd bidrar med att dra upp fukt och göra marken 

torrare (Lönnell 2010). Detta skulle kunna förklara varför ökande area omgivande barr- och 

blandskog tycks påverka individantalet positivt.  

 

Vid studier av omgivande kantzoner runt sand- och grustäkter kunde man inte påvisa att 

mängden skog som omgav täkten påverkade sandlevande skalbaggar. Däremot kunde man se 

en negativ påverkan på skalbaggar som behöver öppen mark (Lönnberg & Jonsell 2012). 

Dessa resultat överensstämmer med mina resultat, då andelen omgivande skog inte tycks 

påverka den sandlevande bibaggen negativt. Då bibagge och vårsidenbi är beroende av 

öppenhet och god solinstrålning så bör dock omgivande skog påverka täktens lämplighet 

beroende på omgivningens topografi och markslagens inbördes variation.  

 

Naturliga logaritmen av antalet bibaggar som en funktion av area omgivande åkermark visade 

på ett statistiskt signifikant negativt samband, se figur 10. Detta indikerar således att antalet 
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bibaggar vid dellokaler påverkas negativt av ökande area omgivande åkermark. Åkermarken 

har inte vindskyddande egenskaper på samma som skogen har och detta skulle kunna innebära 

att vinden får större chans att påverka klimatet i täkten. Åkermark kan också innebära att den 

omgivande marken gödslas och/eller besprutas med bekämpningsmedel för att skydda 

växterna. Detta skulle kunna tänkas kunna påverka bibaggen om t.ex. näringsämnen från 

omgivande åkrar läcker till täkterna. Mer näring i marken skulle kunna skapa förutsättningar 

för mer högvuxna växter att etablera sig i den annars näringsfattiga täkten. Detta kan leda till 

att beskuggningen av marken ökar vilket i sin tur bör påverka mikroklimatet och täktens 

lämplighet.  

 

Vidare så är begreppen barr- och blandskog, åker, lövskog, annan öppen mark och vatten 

mycket breda och generaliserande. Alla barr- och blandskogar har inte samma 

sammansättning, slutenhet och ålder samtidigt som t.ex. åkermark kan vara bevuxen med 

olika grödor, mer eller mindre besprutad med bekämpningsmedel och olika hårt brukad. Med 

den variationen som förekommer inom markslagen kan det vara svårt att utesluta att de andra 

omgivande markslagen inte påverkar förekomst av bibagge. För att få en mer detaljerad bild 

av hur de olika markslagen skiljer sig inbördes mellan dellokaler hade det varit intressant att 

inventera omgivningen kring sand- och grustäkterna. En mer detaljerad bild skulle kunna 

avslöja om det är någon speciell egenskap hos markslagen som eventuellt påverkar förekomst 

av bibagge och vårsidenbi.  

 

En annan aspekt som kan påverka resultatet är topografin. I denna studie har ingen hänsyn 

tagits till topografin, men den skulle i allra högsta grad kunna påverka om en lokal är lämplig 

för bibagge eller ej. Då det är mycket barr- blandskog kring dellokalerna varpå höjder och 

sluttningar kan komma att påverka om täkten beskuggas av vegetationen i större eller mindre 

utsträckning under dagen. En täkt som till synes har goda egenskaper skulle kunna vara 

olämplig om den beskuggas under stora delar av dagen.  

 

Omgivningen kring dellokalerna har en relativt lik sammansättning när det kommer till arean 

som olika markslag utgör inom buffertzonerna, se figur 12 och 13. Anledningen till detta 

skulle delvis kunna vara att vissa buffertar kring dellokalerna överlappar eftersom vissa 

dellokaler ligger ganska tätt intill varandra.  

 

Vid Länsstyrelsens inventering utfördes inte ett helt slumpmässigt urval av vart man skulle 

inventera bibagge. 26 rutor (5x5 km) valdes ut för inventering då de innehåll många eller 

stora grustäkter och 36 stycken rutor slumpades ut (Niesel & Stenström 2013). Utifrån detta 

kan man dra slutsatsen att alla lokaler inte haft lika stor sannolikhet att bli inventerade, vilket 

skulle kunna påverka resultatet i analyserna då ett av de grundläggande kraven för de 

statistiska analyserna, slumpmässigt urval, inte är uppfyllt.  

 

Med tanke på vad Lönnell nämner om att det är svårt att utesluta förekomst av bibagge utifrån 

ett enstaka besök (Lönnell 2010) och vad Lönnell och Edelsjö nämner om att hinna besöka 

alla lokaler när aktiviteten är som störst (Lönnell & Edelsjö 2004) så är det svårt att bedöma 

hur väl data från bibaggeinventeringen återspeglar det verkliga artantalet vid dellokalerna. Det 
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kanske hade varit klokt att begränsa sig till att inventera ett mindre antal täkter per säsong för 

att kunna besöka täkterna mer frekvent under den period som bibaggen är aktiv. Data över 

flera år skulle också kunna bidra till att få säkrare resultat gällande de omgivande markslagens 

påverkan på förekomst.  

 

Positivt samband mellan mängden sandigt habitat inom 350 meters radie och förekomst av 

bibagge har tidigare observerats av Ahlbäck och Berggren (Ahlbäck & Berggren 2013). Vid 

fortsatta studier av bibaggens förhållande till omgivningen skulle detta vara intressant att titta 

närmare på även för täkter i Västra Götalands län. Man skulle kunna tänka sig att mängden 

sandigt habitat gör det lättare för arternas spridning genom att öka sammanbindningen av 

lämpliga habitat och underlätta spridning.  

 

Sammanfattningsvis skulle jag rekommendera att man fortsätter inventera bibagge för att 

skapa ett bättre underlag att basera analyserna på, men då fokusera på färre täkter per år. Vid 

vidare undersökningar av omgivande markslag skulle det vara bra att inventera omgivande 

markslag kring dellokaler i fält för att se hur markslagen inbördes skiljer sig åt och på så vis 

skapa sig ett mer detaljerat underlag. Vid fältinventeringar skulle det även vara intressant att 

notera hur topografin skiljer sig runt om täkter med och utan bibagge, eller eventuellt använda 

sig av topografiska kartor i GIS. 

  

Då vårsidenbiet tycks nyttja sälg som sin huvudsakliga pollenresurs (Lönnell 2010) och man 

inte funnit sälg i alla täkter där man funnit bibagge (Niesel & Stenström 2013) så vore det 

dessutom intressant att vid en fältinventering runt om täkterna titta närmare på tillgången på 

sälg. Även om biet även nyttjar andra pollenkällor så tycks sälgpollen utgör en betydande del 

av biets föda och på så vis även bibaggens föda. Avsaknad av sälg i själva täkten bör tyda på 

att biet nyttjar sälgar som befinner sig utanför täkten, alternativt andra tidigt blommande arter 

som förekommer i anslutning till täkten. Hassel Corylus avellana är t.ex. ett lövträd som 

blommar redan i mars-april (Mossberg & Stenberg 2010) vilket är under samma period som 

bibaggen är aktiv. Hassel skulle på så vis kunna utgöra en alternativ potentiell pollenresurs.  
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