Ekologigruppen har på uppdrag av Vallentuna kommun genomfört en inventering av
humlor, bin och fjärilar i sju perennrabatter i Prästgårdsparken söder om Vallentuna
centrum. Planteringarna i parken är anlagda i syfte att gynna den biologiska mångfalden i
området, och växtvalet syftar till att ha plantor som fungerar som födokälla för många
bin, humlor och fjärilar.
Totalt noterades 42 arter bin, humlor och fjärilar vid de tre inventeringstillfällena. De tre
arter som förekom i största antal var honungsbi (265 st), mörk jordhumla (256 st) och
stenhumla (94 st). Av de påträffade arterna utgör 13 naturvårdsarter: arter med större
krav på livsmiljöer som kan indikera att miljön är gynnsam för andra, rödlistade
och/eller sällsynta arter. Av naturvårdsarterna bedöms tre ha mycket högt
indikatorvärde: vallhumla, svartpälsbi och midsommarblåvinge. Svartpälsbi är rödlistad i
kategorin sårbara arter, och var den enda rödlistade art som noterades.
Pollinerande insekter noterades på 12 olika växter i planteringarna, och de fem mest
välbesökta växterna (sett till antal arter) var: Nepeta x faasenii ”Walker’s low” (20 arter),
Stachys byzantina (16 arter), Lavandula angustifolia ”Munstead” (13 arter), Salvia
”Caradonna” (10 arter) och Echinacea purpurea ”Alba” (9 arter). På elva av de planterade
växterna noterades inga blombesökande insekter alls. Vissa av de planterade växterna
noterades heller inte blommande, då de har blomningsperioder som legat efter
besöksperioden. I parken finns också en del Scilla och krokusar som blommar tidigare
på våren och dessa har ej inventerats.
I det anlagda bihotellet i plantering 4 noterades enstaka igenmurade bohål, troligen
bebodda av någon art i släktet murarbin (Osmia). Sandbädden i parkens västra har inte
setts besökas av några bin eller humlor. Endast en grävstekel har noterats.
För att höja parkens värden för bin, humlor och fjärilar kan flera åtgärder vidtas, bland
annat kan planteringarnas blomningsperiod förlängas med fler växter som erbjuder
nektarkällor för tidigt flygande bin (under mars-april). Dessutom kan växtvalet utvidgas
för att passa fler blombesökande insekter.

Ekologigruppen har på uppdrag av Vallentuna kommun genomfört en inventering av
humlor, bin och fjärilar i sju perennrabatter i Prästgårdsparken söder om Vallentuna
centrum. Planteringarna i parken är anlagda i syfte att gynna den biologiska mångfalden i
området, och växtvalet syftar till att ha växter som fungerar som födokälla för många
bin, humlor och fjärilar.

Inventeringen har genomförts vid tre besök i parken: 24 juni, 12 juli och 13 augusti. Vid
varje tillfälle studerades varje rabatt under 30 minuter, och förekommande arter,
individantal och vilka växtarter som besöktes av insekterna noterades. En anlagd
sandbädd och ett bihotell undersöktes också närmare vid samtliga besök. Vädret vid
samtliga inventeringstillfällen var >18 grader C, soligt väder, och svaga vindar (<4 m/s)
(se vidare nedan).
Vid inventeringarna användes håvning och en kamera med teleobjektiv för bestämning
av arter. Ingen fällinventering har genomförts.

Vid samtliga besök i parken var väderleken god (soligt och tämligen vindstilla). De sista
15 minuterna av besöket i juli var mulet med lätt regn. Dock noterades ingen minskning
i aktiviteten hos de blombesökande insekterna i samband med väderomslaget.
Fältbesök genomfördes tre gånger under sommaren (juni-augusti) vilket medför att arter
som huvudsakligen är aktiva på vår och försommar kan ha undgått upptäckt.
Exempelvis noterades en ensam hona av svartpälsbi, en art som främst är aktiv i aprilmaj, som således lätt hade kunnat förbises. Vid besök i april-maj i parken är det troligt
att ytterligare arter av bin påträffas. Vissa av de planterade växterna noterades heller inte
blommande, då de har blomningsperioder som legat efter besöksperioden. I parken
finns också en del Scilla och Krokus som blommar tidigare på våren (Nicole Sundin
muntligen) och dessa har ej inventerats.

Prästgårdsparken är belägen strax söder om Vallentuna centrum, och sammankopplar
centrumet med park- och kulturmiljöerna runt Vallentuna kyrka. Parken består av
öppna, torra gräsytor med enstaka planterade träd och buskar samt spridda
perennrabatter. Perennrabatterna upprustades under våren 2017, och är utformade i
syfte att locka till sig bin, humlor och fjärilar i syfte att öka den biologiska mångfalden i
parken. Viss kompletterande plantering skedde även under hösten 2018. I parken finns
också ett uppsatt bihotell, samt en sandbädd, vilka anlagts för att skapa
förökningsmiljöer för framförallt olika bin, humlor och andra steklar.

Totalt besöktes sju perennrabatter inom prästgårdsparken (se karta, figur 1 & bild, figur
2). Utöver dessa sju rabatter fanns också enstaka perennrabatt med snöbär, vilka inte har
inventerats inom ramen för detta uppdrag. Rabatterna, liksom större delen av parken i
övrigt, har sandig jordmån, vilket är gynnsamt för många insekter som gräver sina bon i
sand. De flesta planteringarna har inslag av växter med olika blomningstid, men har
främst sommarblommande arter. Två rabatter har mer ensartad plantering, och
domineras i princip helt av flocknäva, en tidigblommande art med kort
blomningssäsong. I den ena av dessa finns också snöbär, och i den andra anisisop.

I planteringsbädd 4 finns en uppställd ställning med inbyggda bomaterial för bin: ett så
kallat bihotell (figur 3). Bihotellet är vänt mot söder, och beskuggas inte nämnvärt av
omgivande träd eller buskar. I hotellet finns möjliga bomaterial såsom grässtrån,
barkbitar och kottar inlagda, samt grenar med uppborrade bohål.

I parkens västra ände, strax ovanför sluttningen ner mot Väsbyvägen finns en anlagd
sandbädd, vilken är anlagd i syfte att skapa boplatser för sandlevande bin (figur 4). Vid
fältbesöken noterades inga bin eller humlor röra sig runt sandbädden, och inga grävspår
eller bohålor från bin noterades heller. Däremot noterades ett par individer av någon
grävstekel (familjen Sphecidae) ha bosatt sig i sandbädden.
Sandiga jordar förekommer på flera platser i parken, bland annat i perennrabatterna
(figur 5). Det är värt att notera att flera biarter som gräver sina bon i sand noterades i
rabatterna istället för i sandbädden.

Totalt påträffades 42 arter insekter vid inventeringarna i Prästgårdsparken, av dessa är 13
naturvårdsarter, och en är rödlistad (se tabell 1). För en fullständig artlista se bilaga 1.
De arter som påträffades i störst antal var honungsbi (265 st), mörk jordhumla (256
st), stenhumla (94 st), örtagårdsbi (27 st), hushumla (24 st) och ängsbandbi (24 st).
Bland de arter som används som naturvårdsarter av ekologigruppen förekom flest
individer av dånpälsbi (22 st), vallhumla (4 st), haghumla, småblodbi och
svartpälsbi (3 st vardera). Vissa arter fjärilar och bin noterades aldrig besöka några
blommor i perennrabatterna. De bara inspekterade rabatterna innan de flög vidare eller
använde rabatten som livsmiljö (boplats) på ett eller annat sätt. Till exempel gnager
smalbina, cyanmärgbi och ängsbandbi ur sina bon ur gamla fröstänglar, eller ur stammar
på olika växter. Dessa arter togs ändå med vid inventeringen.
De växter som besöktes av flest arter var: Nepeta x faasenii ”Walker’s low” (20 arter),
Stachys byzantina (16 arter), Lavandula angustifolia ”Munstead” (13 arter), Salvia
”Caradonna” (10 arter) och Echinacea purpurea ”Alba” (9 arter). På elva av de planterade
växterna noterades inga pollinerande insekter alls (se tabell 2). Flera av dessa växter sågs
aldrig blommande vid något av fältbesöken.
Calamagrostis x acutiflora ”Karl Foerster” är vindpollinerad och kommer således inte att
besökas av pollinatörer.

Av de 42 påträffade arterna var 13 så kallade naturvårdsarter (se faktaruta nedan). En av
arterna, svartpälsbi, är rödlistad som sårbar (VU) enligt den senaste rödlistan
(Artdatabanken 2015).
Utav de påträffade naturvårdsarterna var två arter fjärilar (midsommarblåvinge och
humledagsvärmare), medan resten var humlor och bin (se tabell 1 ovan). De allra flesta
arterna är på ett eller annat sätt beroende av blomrika miljöer. Men några av naturvårdsarterna som hittades i Prästgårdsparken kräver också att det finns sandig mark och
markblottor i omgivningen för att kunna trivas. Dessa, liksom många andra arter bin,
gräver ut sina bon i sandig mark, exempelvis: svartpälsbi, bivarg, storblodbi och
småblodbi.
Några av de påträffade arterna är också rovdjur eller boparasiter hos andra bin. Bivargen
är ett exempel på ett rovdjur som helt har specialiserat sig på att fånga och äta bin.
Blodbin och snylthumlor är istället exempel på boparasiter som lägger ägg i andra bins
bon (ungefär som göken). Även om parasiter och rovdjur lever av andra arter (värddjur),
är de samtidigt beroende av att värddjuren i sin tur finns i en stabil population.
Rovdjuren och parasiterna kan inte finnas i ett område utan sina värdarter. Därför
indikerar en rik förekomst av boparasiter och rovdjur att det ofta finns en hög
artrikedom bland insekter.

Totalt noterades tre arter med mycket högt indikatorvärde: svartpälsbi (figur 6),
midsommarblåvinge (bild saknas) och vallhumla (figur 7). Samtliga bilder på följande
arter är tagna i Prästgårdsparken.
Midsommarblåvinge förekommer på torr till frisk ängsmark, samt längs blomrika
vägskärningar och kraftledningsgator. Arten är inte sällsynt, men tämligen lokalt
förekommande. Arten lägger sina ägg på bland annat blodnäva och ljus solvända, och är
knuten till miljöer där värdväxterna förekommer. Midsommarblåvinge noterades med ett
exemplar vid fältbesöket i juni.
Svartpälsbi är en tämligen sällsynt art som är knuten till solexponerade sandmiljöer, där
de gräver sina bon. Arten är aktiv tidigt på våren, och de rödpälsade hanarna flyger något
tidigare än honorna. Svartpälsbi noterades med ett exemplar vid fältbesöket i juni.
Artens huvudsakliga flygtid är i maj, så det är möjligt att fler exemplar noterats om
inventeringen genomförts även i maj. Svartpälsbi är rödlistad i kategorin sårbara arter
(VU).

Vallhumla är tämligen ovanlig och lokalt förekommande, med huvudsakligt
utbredningsområde i södra Svealand och Götaland. Arten förekommer främst i
jordbrukslandskapet, och bygger sina bon under jorden, exempelvis i gamla sorkbon.
Arten besöker en rad olika växter, men viktiga näringskällor är bland annat vitplister,
vallörter och tjärblomster. Vallhumla har tidigare varit rödlistad i kategorin nära hotade
arter (Artdatabanken 2000). Fyra exemplar av vallhumla noterades födosökande på
lammöron vid fältbesöket i juli.

Totalt noterades sex naturvårdsarter med högt indikatorvärde: bivarg (figur 8),
gräshumla, haghumla (figur 9), humledagsvärmare (figur 10), stensnylthumla (figur 11)
och storblodbi (bild saknas).
Bivarg är ett rovdjur som är specialiserat på att fånga bin. Arten förekommer främst i
sandiga miljöer där de gräver sina bon på solexponerad mark. Arten förekommer främst
i miljöer med rik förekomst av bin, och indikerar ofta gynnsamma förhållanden för en
rad andra vildbin. Bivarg noterades med enstaka exemplar vid fältbesök i juli och augusti.

Haghumla förekommer i jordbrukslandskapet samt i mosaikartad skogsmark med örtrika
brynmiljöer. Arten är inte sällsynt, men förekommer främst i södra delen av landet.
Haghumla påträffas ofta i blomrika trädgårdar där den födosöker på ärtväxter och
kransblommiga växter som lavendel, isop och citronmeliss. Haghumla noterades i juli
och augusti.

Humledagsvärmare är en relativt ovanlig fjäril som främst förekommer i örtrika bryn
med rik förekomst av kaprifol eller skogstry. Arten är en skicklig flygare som ofta
påträffas i trädgårdar där den födosöker på långpipiga blommor, exempelvis tryn och
kransblommiga växter. Humledagsvärmare noterades med två exemplar vid fältbesöket i
juni.

Stensnylthumla är en boparasit hos stenhumla, men kan även förekomma i bon av
exempelvis haghumla och åkerhumla. Stensnylthumlans livsmiljöer sammanfaller med
dess värdarters. Rika förekomster av stensnylthumla indikerar gynnsamma förhållanden
för humlor, då arten har svårt att överleva om dess värdarter inte trivs på lokalerna.

Storblodbi är en parasitisk art som lägger sina ägg i bon av vårsidenbi. Vårsidenbi, och
därmed också storblodbi, är knutet till sandmarker i solexponerade lägen. Liksom bivarg
indikerar förekomster av storblodbi att andra vildbin finns på lokalerna, och att det råder
gynnsamma förhållanden för vildbin.

I bihotellet noterades enstaka igenfyllda hål i vedstyckena med borrade hål. Storleken på
hålen och att de murats igen med lera gör det troligt att det handlar om någon art
murarbin (Osmia). De bebodda hålen var igenmurade vid det första fältbesöket, och inga
bin noterades röra sig i eller på bihotellet vid något av de följande besöken.

Vid sandbädden noterades inga bin eller humlor på sandbädden. Vid besöket i juni
noterades en vägstekel i kanten av sandbädden. Bevuxen sandig mark finns på flera
platser i parken, bland annat längs de sydsluttande vägskärningarna mot Väsbyvägen
(figur 12). Jorden i planteringarna är också sandig, vilket skapar möjligheter för vissa
sandlevande arter att bosätta sig.

Planteringarna i prästgårdsparken hyser ett stort antal växter vilka utgör lämpliga
födokällor för så kallade långtungebin, en grupp bin med långa mundelar, lämpliga för
att suga nektar i rörformiga blommor. Generellt saknas nektarväxter lämpliga för arter
med kortare mundelar, exempelvis smalbin och citronbin, två vanliga släkten som endast
noterades med ett fåtal individer i parken. Antalet observerade arter vid planteringarna
varierade något över de olika besöken, med en generell trend av fler arter tidigt på
säsongen (se figur 13). Antalet observerade individer visar större spridning i resultatet
(figur 14), till stor del beroende på mycket stora antal honungsbin vid det första besöket.

Bihotellets placering är väl valt, i solexponerat läge och i nära anslutning till nektarväxter.
På sikt kan det bomaterialet behöva bytas ut och ersättas med nytt när det gamla börjar
brytas ned. Storleken på de borrade bohålen är något för stort, och det skulle behövas
hål av flera olika storlekar för att andra arter ska kunna bosätta sig (se tabell 2).

Sandbädden i parkens västra del hyste inga förekomster av grävande bin vilket beror på
att bädden inte är optimalt utformad. En naturlig sandmark har ofta visst inslag av
växtlighet, med växtrötter som bidrar till att binda upp och stabilisera sanden. Halten av
silt- och lerkorn i materialet har också stor påverkan då det är avgörande för hur stabil
sanden är. Ren sand utan inslag av de finare kornstorlekarna kan vara för instabil, så att
den rasar igen så fort ett bi börjar gräva. Olika bin- och steklar är beroende av olika typer
av sandig mark. Men ett bra sätt är att gräva en grop i soligt läge och fylla denna med
sand.
Utformningen av sandbädden kan behöva justeras om sandlevande arter ska ha
möjlighet att etablera sig.

▪ Se över blomningsperioder för de planterade arterna, så att parken alltid har
förekomster av blommande nektarväxter, särskilt under tidig vår. Blommorna i
nuvarande perennrabatter blommar mest kring sommar, och kan behöva kompletteras
med fler tidigblommande växter.
▪ Komplettera planteringarna med fler lämpliga växtarter för att gynna ännu fler arter –
gärna blommor med kort kronpipa.
▪ Öka inslaget av nektarväxter i de övriga gräsytorna i parken.
▪ Tillsätt bomaterial med hål i flera olika dimensioner i bihotellet – gärna mindre
hålstorlekar (á 2–4 mm).
▪ Utred möjligheter att skapa fler boplatser för sandlevande arter i anslutning till parken
tillsammans med ekolog – genom att exempelvis skapa ”markblottor”.

