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Denna broschyrs huvudperson, väddklint, uppskattas av många. Foto: David Lundgren
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Väddklint i Visby. Foto: David Lundgren

Värna väddklint
Tar man en närmare titt på ett bestånd med blommande väddklint
märker man snart en livlig trafik av insekter som besöker blommorna i
jakt på pollen och nektar. Det är allt ifrån praktfulla apollofjärilar och
surrande humledrottningar till små skalbaggar och blomflugor av olika
slag. Inte sällan kan man även se vackra krabbspindlar som ligger
och lurpassar på sina byten bland blommorna. Väddklinten är även
favoritblomman för det rödlistade stortapetserarbiet. Tillsammans
med bland annat blåeld, vildmorot och gulreseda utgör väddklinten
sinnebilden av blomsterprakten längs vägkanter på Gotland.
När väddklintsbestånd, tillsammans med andra blommande växter,
klipps ner under blomningen missgynnas den biologiska mångfalden.
Detta sker till exempel i samband med skötsel av grönytor, såsom
gräsmattor i stadsmiljö och fält i utkanten av tätorterna. Även vid
skötsel av rondeller, slänter och vägkanter klipps väddklint ner. I
många fall kan man, utan att tumma på säkerheten, spara blommande
växter för att gynna pollinerande insekter – och på så sätt även bevara
den vackra blomsterprakten. Med små insatser kan man göra stor
skillnad för många pollinerande insekter!
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Apollofjäril bland blåeld i en vägkant. Foto: David Lundgren

Värna väddklint är en broschyr som handlar om biologisk mångfald
knuten till väddklint och ett antal andra gotländska växter och om
generell ekologisk skötsel av tätortsnära miljöer. Den vänder sig
främst till dig som äger en plätt mark, arbetar med skötsel eller
planering av tätortsnära grönytor, men även till fastighetsägare,
skolor samt den breda allmänheten som är intresserad av hur man
kan gynna biologisk mångfald i människans närhet.

Bakgrund
Insekter utför så kallade ekosystemtjänster för oss människor, bland
annat pollinering. Speciellt viktiga pollinatörer är vildbin – det
vill säga humlor och solitärbin. Allt från trädgårdens fruktträd och
bärbuskar till många av åkerns grödor och ängens blommor är till
stor del beroende av pollinerande vildbin. Gemensamt för flertalet
rödlistade solitärbin är att de behöver pollen och nektar från blommande växter som föda åt sig själv och sin avkomma, och tillgång
till sandiga marker för att gräva sina bohålor.
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Välskötta, kortklippta gräsmattor är en självklar del i tätortsmiljöer
världen runt och utgör viktiga områden för människors
välbefinnande och rekreation. Men för bin och andra insekter är den
snaggade gräsmattan en steril miljö. På många håll i världen har
man därför börjat titta på andra lösningar, både vad gäller skötsel av
befintliga ytor och när man anlägger nya grönområden. Här kan man
både spara pengar och gynna insekter.
Hur man sköter dessa ytor kan således göra stor skillnad för den
biologiska mångfalden. Detta är viktigt inte minst med tanke på att
många insekter har det svårt i dagens moderna jordbrukslandskap,
som går från småskaligt till mer intensivt och rationellt skötta
marker. Detta har lett till att blomrika miljöer såsom ängar och
magra betesmarker generellt har minskat, och likaså tillgången till
sandiga marker där många arter gräver sina bohålor.
Sparat område med blommor i Östergravar, Visby. Foto: David Lundgren
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På grund av detta är många rödlistade småkryp förpassade till
områden såsom sandtäkter, skjutfält, kraftledningsgator och
vägrenar – miljöer som ofta erbjuder både föda och möjligheter att
anlägga bohålor. Men även tätortsnära miljöer såsom blommande
fält och gräsmattor i rondeller, parker, ruderatmarker, och vägkanter
har blivit en viktig miljö för många insekter.

Vad kan man göra? - Spara och skapa!
Två aspekter är avgörande för ett rikt djurliv – tillgång till mat och
boplatser. För många rödlistade insekter är bristen på föda i form
av blomrika miljöer och tillgång till sandiga ytor för bobygge de
begränsande faktorerna. Med enkla medel kan man spara ytor med
blommor, och även skapa blomrika miljöer och slänter lämpliga att
gräva bon i.
Sandtäkter erbjuder viktiga miljöer för grävande steklar. Foto: David Lundgren

7

8

Spara blomrika områden
tills de blommat över
Vad?

Hänsyn vid klippning ger förutsättningar för surrande mångfald
Den absolut enklaste åtgärden för att göra en insats för pollinerande
insekter är att lämna blomrika områden vid klippning av grönytor
och vägkanter. På Gotland, med sina kalkrika jordarter, kan gräsmattor och fält som klipps med längre mellanrum, eller lämnas helt
till sent på hösten, snart påminna om blomrika ängar och hysa arter
som annars återfinns i magra torrängar i jordbrukslandskapet.

◀ Sandig ruderatmark med väddklint i Visbys utkant, ett paradis för många bin. Foto: Ola Malm
Stortapetserarbin på väddklint, detta bi har sin svenska huvudutbredning på Gotland.
Foto: David Lundgren
▶
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När?

Olika arter flyger vid olika tid på året
Det är viktigt att tänka på att de olika biarterna är aktiva under
olika tider, allt från vår till sensommar. Därför är det bra att spara
blommande ytor i omgångar, så att de överlappar tidsmässigt. På
detta sätt försäkrar man sig om att det alltid finns områden som står i
blom, sommarhalvåret igenom.
Art
Svartpälsbi

April

Maj

X

X

Juni

Juli

Aug.

X

X

Stortapetserarbi

X

X

X

Thomsonkägelbi

X

X

X

Guldsandbi

X

X

X

Storblomsterbi

X

X

X

Fibblegökbi

X

X

Sept.

Viktiga växter
Blåeld, oxtunga, ärtväxter, plistrar
Väddklint, tistlar
Väddklint, tistlar

X

Åkervädd, fältvädd
Blåklockor
Gråfibbla

Figur 1 Flygtid för rödlistade bin på Gotland, som ingår i åtgärdsprogram för hotade arter,
och viktiga växter för respektive bi.

Hur?

Klipp inte i onödan
Där man inte behöver klippa för siktens skull eller av andra praktiska
skäl, kan man med fördel spara ytor med växter tills de blommat över.
På Gotland kan det handla om allt från magra gräsmattor och slänter
till rondeller och kanter av bil-, cykel- och gångvägar. Allra bäst är om
man sedan tar upp det avslagna materialet för att undvika att förna ger
marken näring, vilket missgynnar många blommande örter.
Även om man bara sparar vissa utvalda delar, till exempel en remsa
med blommande örter i kanten av en gräsmatta, kan det göra stor
skillnad för insekterna. Det ser man inte minst längs med vägkanter
runt om på Gotland. Att identifiera de värdefullaste ytorna och
utefter det ta fram en ekologisk skötselplan är en effektiv metod för
att få in detta tänk i sin arbetsplanering. De värdefullaste ytorna är
soliga platser med mager och gles gräsmatta, såsom öppna fält och
sydvända slänter.
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En remsa med blommande örter har på ett föredömligt sätt sparats på en gräsmatta vid
Norderport, Visby. Ulltistel, blåeld, oxtunga, vitklöver och vildmorot blir ett smörgåsbord för
humlor och solitärbin. Foto: Ola Malm

För att kunna föda större populationer av insekter är det även
värdefullt om man kan avvara (eller anlägga) större sammanhängande områden med blommande örter. Lättast görs det troligen på fält
i utkanten av tätorterna. Sparar man större sammanhängande ytor
i områden där mycket människor rör sig kan det vara bra med en
informationsskylt om ängar och dess invånare.
Checklista

□ Identifiera de mest blomrika (ofta torra och magra) gräsytorna
□ Skapa en skötselplan för gräsklippningen
□ Spara blomrika områden i omgångar, se till att det finns
områden som blommar under hela växtsäsongen
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Skapa en äng
Vad?

Magra marker ger rika blomningar
Utöver att sköta vissa utvalda befintliga områden som en äng – det
vill säga slå av sent på säsongen och forsla bort materialet, kan
man även skapa nya ängar. Kanske finns det delar av stadsmiljön
där det inte finns vildväxande blommor som etablerat sig spontant,
exempelvis områden som domineras av stora välskötta gräsmattor på
mer näringsrika jordar. Stora ytor med kortklippta gräsmattor, inte
minst i ytterkanterna av samhällen och i industriområden, nyttjas
sällan av allmänheten. Dessa kunde med fördel låtas växa mer vilt
eller anläggas som ängar. Gödsla inte!

När?

Spara på vattnet – anlägg på hösten
En äng kan anläggas antingen under vår eller sensommar, men den
bästa tiden att sätta spadtaget i marken är under sensommar till höst,
mellan augusti och oktober. Då klarar regnrusket av bevattningsfrågan och man sparar både på resurser och arbetsinsatser.

Gräsmattan plöjs upp för att bli äng vid naturum Gotland i Vamlingbo. Foto: Ellen Flygare
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Hur?

Gör marken mager
Att gå från gräsmatta till en mer ängsartad yta kan göras på flera
sätt, beroende på ambitionsnivå och förutsättningar i form av jordart
i det aktuella området. Om man helt sonika låter bli att klippa
gräsmattan under en tid kommer arter som maskros och vitklöver att
visa sig rätt snabbt. Vill man få in arter som är mer konkurrenssvaga
behöver man först magra ut marken i omgångar. Ju magrare marken
är, desto rikare blommar de vilda blommorna och desto mer missgynnas näringskrävande gräs och växter.
● Välj en solig del av gräsmattan, helst med lättdränerade jordarter
● Avlägsna grässvålen
● Gräv bort det översta jordlagret så den näringsfattigare jorden
kommer fram
● Så in en ängsfröblandning av lokal sort, eller vänta och se vilka
arter som etablerar sig spontant (det finns ofta redan en fröbank i
jorden med blåeld, väddklint med mera)
● Slå av ytan i slutet av sommaren
● Låt växtmaterialet ligga kvar några dagar och ”fröa av sig”
● För bort det avslagna materialet
Övriga tips:
● Vid magrare jordar räcker det oftast att bearbeta jorden (gräva,
plöja, eller harva) så slipper man att gräva bort det översta
jordlagret.
●		SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har tagit fram en handbok
för skötsel och nyetablering av tätortsnära ängar som alternativ till
gräsmattor. Den kan laddas ner eller beställas från deras hemsida.
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Skapa ett område
med nektarrika växter – ekoplantering
Vad?

Mängdrabatt för naturens skull
Ekoplantering är ett begrepp som fått fäste de senaste åren. Det
omfattar olika slags planteringar vars främsta syfte är en ekologiskt
fungerande miljö i samhällsbebyggelse, till exempel för att gynna
bin, humlor och fjärilar. Gotlands isolerade läge gör att det här kan
finnas unikt genetiskt material hos både växter och djur. Därför är
det bäst att använda sig av blommor med ursprung från ön, åtminstone när man närmar sig mer naturliga områden utanför stadskärnan.
Undvik alltid fyllda blommor (de saknar nektar och pollen) samt
invasiva arter som vresros och lupin.

När?

Från årets första humla till höstens intåg
För att gynna insekterna under de olika arternas flygtid, från tidig
vår till höst, kan man tänka på att plantera nektarrika arter med olika
blomningstider. I samråd med länsstyrelsen eller regionekolog kan
man dessutom anlägga ekoplanteringar med passande blomningstid i
närheten av kända platser för rödlistade bin.

Hur?

Från krokus till kungsmynta
För anlagda rabatter och planteringar i trädgårdar, parker och
övrig stadsmiljö kan följande arter vara ett alternativ för att gynna
pollinerande insekter. Detta är bara ett urval, en sökning på internet
ger mängder med förslag. Att tänka på är att man väjer arter
med olika blomningstid för att gynna både vår-, försommar- och
högsommararter bland insekterna.

Pärlhyacinten blommar tidigt, till gagn för våraktiva arter såsom svartpälsbi. ▶
Ekoplantering vid naturum Gotland, notera bibädden i bakgrunden. ▶
Foto: David Lundgren
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Blomsterkalender
Växt

Allmänt

Blomningstid

Gynnar

Krokus
Crocus vernus

Plantera i vindskyddat läge där solen
ligger på, då blir den
extra populär bland
insekterna.

Mars, april

Ger energi tidigt på våren till
humledrottningar som just
vaknat ur sin vinterdvala.

Hyacint
Muscari sp.

Trivs på väldränerade,
soliga platser.

April, maj

Flera blåblommande arter
som pryder många trädgårdar
under våren. Bland annat kan
det rödlistade svartpälsbiet
dyka upp.

Oxtunga
Anchusa officinalis

Strävbladiga växter
som lungört, blåeld
och oxtunga är lättodlade arter.

Juni, juli

Populära bland både humlor
och solitärbin. Man kan bland
annat få se svartpälsbi och
det flygskickliga storullbiet
hovra framför blommorna
och dricka nektar.

Kronärtskocka
Cynara scolymus

Välj en öppen, solig
och vindstilla plats
med näringsrik och
väldränerad jord.

Juli, augusti

Kronärtskocka besöks gärna
av stortapetserarbi.

Kantnepeta
Nepeta x faassenii

En lättskött och tålig
perenn som trivs bäst i
soliga och torra lägen

Under hela sommaren

Arten lockar framför allt
humlor och andra vildbin.

Röd solhatt
Echinacea purpurea

En härdig art som
behöver värme för att
utvecklas bra.

Juli, augusti

Lockar främst humlor, och
fjärilar

Kungsmynta
Origanum vulgare

Välj en solig plats
i mager, torr och
väldränerad jord. Fin
som kantväxt och
marktäckare.

Juli, augusti. Passar
även bra i höstplanteringar.

Liksom de flesta kryddväxter
är kungsmyntan väldigt populär. Har man tur får man besök
av den rödlistade fjärilen
svartfläckig blåvinge.

Ulltistel
En stor och imponeJuli till september
Onopordum acanthium rande växt med silvrigt
ludna blad och stjälkar.

Lockar en mängd insekter,
bland annat stortapetserarbi.

Figur 2 Blomsterkalender för en ekoplantering.
Oxtungan är populär både bland humlor och fjärilar. Foto: David Lundgren ▶
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Skapa bibäddar och bihotell
Vad?

Håligheter istället för bikupor
Förutom matbrist råder det även bostadsbrist för många insekter,
inte minst bland solitära bin. Solitärbin lever inte i samhällen med
drottning, arbetare och drönare som honungsbin. Här finns istället
bara hanar och fertila honor som lägger sina ägg i olika håligheter.
Håligheterna består av befintliga gångar i död ved, eller grävda
gångar i sand och grus.
Med enkla medel kan man stimulera bostadsbyggandet och även få
en inblick i dessa insekters fascinerande liv. Bibäddar består av högar
eller vallar med sand som är placerade i ett soligt läge. Bihotell är
samlingsnamn för olika konstruktioner där man erbjuder håligheter
för vedlevande arter, allt från bambu till borrade hål i vedträn.

När?

Boplatser till de tidiga arterna
Bihotell sätts helst upp på våren, så de tidiga arterna som kläcks
och parar sig redan i slutet av april kan hitta nya boplatser. Bibäddar
kan anläggas året runt och görs med fördel i samband med andra
aktiviteter då man ändå har grävmaskiner ute.

Hur?

Bibäddar i stor och liten skala
Vid olika sorters gräv- och anläggningsarbeten i sandiga marker,
exempelvis när man gräver ner fiber, kan man vid återställningen låta
bli att ”snygga till” hela ytan och istället spara en del blottad sand som
kommit fram vid grävarbetet, och om möjligt även skapa en bibädd.
För att anlägga en bibädd lägger man helt enkelt upp ett par kubikmeter sand i ett läge som är skyddat från vind, gärna som en halvmåne
med öppningen mot syd eller sydost. Sanden ska vara finkornig med
en kornstorlek på ca 0,06–2 millimeter, men det får gärna ingå grövre
material också. Bibädden bör vara minst 2x3 meter. En annan metod
är att gräva ur ett par kubikmeter jord och ersätta det med sand.
◀ Bibäddar skapas i kraftledningsgata i Stånga. Foto: David Lundgren
◀ Grävande stortapetserarbihona. Foto: David Lundgren
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En annan värdefull miljö är redan befintliga sandiga slänter vid
till exempel vägskärningar som vetter mot syd eller sydost. Här är
det bra om man undviker att anlägga gräsmatta och istället håller
den sandiga marken delvis fri från växtmaterial. Lutningen gör
att slänten växer igen långsammare, men vissa år kan man behöva
skrapa bort förna och gräs.
Bibäddar kan göras i stor skala inom stadsplanering och infrastruktur,
men även i trädgården kan man anlägga både bibäddar och bihotell
och på så sätt gynna pollinering och den biologiska mångfalden.
Bullervallar blir bivallar
Bibäddar kan vara en del i andra strukturer i landskapet, exempelvis
bullervallar som skapas av jord och avbaningsmassor längs vägar.
Vid anläggning av dessa bullervallar kan man, i sin helhet eller på
vissa sträckor, låta bli att lägga på matjord och plantera gräs och
istället låta den soligaste delen av vallen bestå av blottade ytor av
materialet man använt. Allra bäst blir det om materialet har stor
andel sand i sig. Vid behov kan man lägga på sand i de soligaste
delarna av vallen. Sällan men med jämna mellanrum kan man
behöva återkomma och skrapa bort vegetationen som etablerat sig.
Bihotell
På senare år har det blivit populärt att sätta upp bihotell i trädgården.
De består ofta av ett knippe hopbuntade bamburör eller borrade hål i en
träbit som placeras i solvarmt och vindskyddat läge. Även i anslutning
till arbetsplatser, parker och botaniska trädgårdar passar ett bihotell bra,
inte minst för att väcka uppmärksamhet kring dessa nyttodjur.
Det finns en stor mångfald bland solitära bin och olika arter är olika
stora. För att gynna flera olika arter kan man erbjuda olika håldiameter. Den vanligaste invånaren i gotländska bihotell är rödmurarbi
(Osmia bicornis). Det dröjer oftast inte länge innan bin flyttar in.
Kanske märker du det på trädgårdens fruktträd och buskar, de
pollineras nämligen oftast av solitärbin.
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Bi				Håldiameter (mm)
Citronbin (Hylaeus)		
3–6
Ullbin (Anthidium)		 8–12
Väggbin (Heriades) 		
6–10
Blomsovarbin (Chelostoma)
4–11
Murarbin (Osmia) 		
5–12
Checklista

□ Anlägg en äng
□ Skapa en ekoplantering
□ Skapa en bibädd
□ Bygg ett bihotell
▶

Rödmurarbihona med pollen. Myningen på rören muras igen när äggen är lagda.
Bihotell i stadsmiljö (Göteborg).
Foto: David Lundgren
▶
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Blommorna och deras besökare
Gotland är känt för sin blomsterprakt av vilda växter, och även om
denna broschyr främst handlar om väddklint finns det en mängd
andra arter man bör ta hänsyn till för att gynna den biologiska
mångfalden. En variation i blomsterbuketten är alltid bra, då olika
växter lockar olika insekter. Här följder ett urval av viktiga växter
och dess följeslagare.
Väddklint Centaurea scabiosa
Denna broschyrs huvudperson har vackert rödvioletta, djupt flikiga
blommor. Väddklint är relativt storvuxen med kraftig och seg stjälk
som kan bli över en meter hög. Stjälken är grenad upptill och längst
ut sitter de runda, hårda blomkorgarna. Den tillhör de korgblommiga
växterna, det vill säga samma familj som maskrosor och tistlar.
Väddklint är flerårig med kraftig pålrot och föredrar solvarma
växtplatser på kalkrik sand- och grusjord. Marken får gärna vara
utsatt för olika sorters störning så det sker en omrörning av jorden.
Därför hittar man den ofta i vägkanter, åkerkanter, ruderatmarker
och gårdsmiljöer. I mer naturliga miljöer finner man den på
strandhedar, alvarmark och torrbackar. Väddklint blommar under
högsommaren och en bra bit in på hösten. Den utgör därmed en
födokälla när många andra arter blommat över. De styva stjälkarna
står även kvar över vintern, till glädje för många fåglar som kan
förse sig av de oljerika fröna.
Väddklint är utan tvekan en av de viktigaste vilda blommorna i
tätortsnära miljöer på Gotland. Den producerar mycket nektar, har
en lång blomningsperiod, trivs i vägkanter och liknande miljöer och
är fortfarande relativt vanlig och spridd. Fjärilar, vildbin och andra
småkryp hittar både mat och flygbränsle hos väddklinten. De solitära
biarterna thomsonkägelbi och stortapetserarbi är starkt knutna till
väddklint.
Väddklintsgalleri. Foto: David Lundgren ▶
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Gulreseda

Stor blåklocka

Förutom födoresurs för fullbildade fjärilar och andra småkryp är
väddklint även en så kallad värdväxt för flera fjärilarslarver. Med
värdväxt menas att det är denna växt som larverna äter av under sitt
larvstadie (allt från blommorna till bladen och stjälken). I många fall
lägger fjärilshonan äggen direkt på värdväxten.
Blåeld Echium vulgare
Tillsammans med vallmo är blåeld något av en symbolart för Gotland
som pryder många vykort. Arten lockar väldigt mycket humlor och
andra bin, som skickligt kan stå stilla i luften och dricka nektar med
sina sugsnablar. På många ställen i den gotländska jorden ligger en
fröbank av blåeld. Gör man ett grävarbete eller annan markbearbetning stimuleras fröerna och blåeld kan då blomma i stor mängd.
Blåeld är en viktig art för bland annat svartpälsbi, gotlandshumla
och ullbin och har man tur kan man få se en dagsvärmare (fjäril)
fladdra runt blomman som en kolibri.
Vildmorot Daucus carota
Vildmorot är en vanlig art på Gotland. Den är populär bland många
olika insekter, inte minst bland skalbaggar. Här kan man få se
svavelbaggen, en liten skalbagge som färgmässigt verkligen gör skäl
för sitt namn. I Sverige finns den främst på Öland och Gotland. Vildmorotens breda blomställning kan fullkomligt krylla av liv. Förutom
skalbaggar drar växten även till sig olika steklar och blomflugor.
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Blåklockor Campanula
De vackra blåklockorna är populära bland flera rödlistade solitärbin.
Här hittar de både mat och skydd mot väder och vind. I den gotländska naturen finns bland annat stor och liten blåklocka, och i mer
kulturpåverkad mark finns den förvildade knölklockan – samtliga
viktiga för bin!
För storblomsterbiet, en art som i norra Europa endast finns på ett
fåtal platser på Gotland, är förekomsten av blåklockor livsviktig.
Storblomsterbiet är nämligen oligolektisk, det vill säga specialiserad
på pollenväxter av en särskild växtfamilj. Ett särskilt åtgärdsprogram
är framtaget för att försöka rädda storblomsterbiet från utrotning. Om
man vid dålig väderlek eller en kylig kväll kikar in i blåklockans blomma kan man med lite tur få syn på ett bi som sover där inne. En annan
art som är specialiserad på att samla pollen från blåklockor är blåklockesandbiet som troligen bara finns kvar på Gotland i hela Sverige.
Gulreseda Reseda lutea
Är en gotländsk specialitet som liknar skira, blekgula facklor utmed
vägkanten. Det är en av de allra bästa pollenleverantörerna och
blomsteraxens doft ger en aning om nektartillgången i plantan. Gulreseda har en god fröbank som kan väckas till liv med lite omrörning
i marken. Fröna är även utrustade med ett oljerikt bihang som bland
annat attraherar myror som på så vis hjälper till med spridningen.

25

Åkervädd Knautia arvensis och Fältvädd Scabiosa columbaria
Dessa två blommor är nära släkt och påminner även om väddklint,
men är spädare och har annan färg och form på blommorna. Åkervädd
blommar sent och är en viktig nektarresurs för dagfjärilar. Båda
väddarterna är dessutom viktiga för gotländskt guldsandbi. Arten är
endemisk för Gotland, det vill säga den finns bara här i hela världen!
Maskrosor Taraxacum
Maskrosen har ett dåligt rykte som ogräs men utgör faktiskt en
viktig resurs för bin och andra insekter. Maskrosor blommar
nämligen både tidigt och sent på säsongen då det inte finns mycket
annan mat för insekterna. Att spara en yta med blommande
maskrosor är en enkel naturvårdsåtgärd, inte minst i trädgården.
Prästkrage Leucanthemum vulgare
Prästkragen är en kulturmarksväxt som bland annat växer längs
vägkanter, i ängen, betesmarker och i magra gräsmattor. Förr i tiden
var prästkragen vanligare, men genom att hagmarker och öppna
landskap blivit alltmer ovanliga har också prästkragen minskat. Det
är en populär växt både bland bin och humlor.
Lusern Medicago sativa
Lusern är en vanlig växt längs vägkanter, åkerrenar och ruderatmark. Den uppskattas av både humlor och bin, bland annat det
rödlistade lusernbiet. Lusernbi samlar endast pollen från ärtväxter,
dit lusern hör. Även svartpälsbi gillar lusern och andra ärtväxter.
Tistlar Cirsium
Många tistlar har en stor dragningskraft på fjärilar, som tar för sig av
blommornas nektar. De utgör även mat för många fjärilslarver. Flera
arter tistlar kan ses på Gotland, bland annat nicktistel, jordtistel och
åkertistel. De trivs bland annat längs vägar, åkerkanter och ruderatmarker. I sandiga omgivningar kan tisteln få besök av den rödlistade
gräshoppsstekeln.
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Ordlista
Bibädd En sandhög eller vall i soligt läge. För grävande bin och
andra steklar.
Bihotell Konstruktion med olika håligheter för att gynna
vedlevande bin och andra steklar.
Endemisk en växt- eller djurart som bara återfinns inom ett
begränsat geografiskt område.
Fröbank Förråd av vilande frön i marken som vid de rätta
betingelserna gror.
Oligolektisk Att en insektsart är specialiserad i sitt födosökande –
samlar pollen och nektar bara från en specifik växtfamilj. Gör ofta
arten extra sårbar.
Ruderatmark ”Skräpig mark”, ofta i utkanten av samhällen, såsom
industriområden, hamnar, banvallar. Här pågår mänsklig aktivitet
vilket gör att marken ofta ligger öppen, utan täckande växtlighet.
Detta gör att konkurrenssvaga växter kan gro och insekter gräva
sina gångar lättare.
Rödlistan En bedömning av arternas utdöenderisk inom ett lands
gränser. Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier
som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst,
utbredning och trender. Utifrån denna bedömning placeras arterna
i olika kategorier. Tas fram av ArtDatabanken och fastställs av
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
Solitärbin Har inget samhälle med drottning, arbetare och drönare.
Istället finns bara hanar och honor (alla honor är fertila). Bor solitärt,
äggen läggs i grävda gångar i blottad sand och befintliga håligheter i
död ved eller i grövre växtstjälkar.
Vildbin Samlingsnamn för humlor och solitärbin (honungsbin ingår
således ej). Ca 150 arter på Gotland varav ett 20-tal är rödlistade.
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Värna väddklint

- ett projekt inom Åtgärdsprogram för hotade arter
Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett viktigt verktyg för
att rädda hotade arter och deras livsmiljöer utanför skyddade områden.
Arbetet fokuseras på ett urval arter och naturtyper.
Finns du med på sociala medier? Använd gärna hashtaggen
#värnaväddklint för att sprida budskapet!

Kontakta oss
Länsstyrelsen i Gotlands län
Naturvårdsenheten
621 85 VISBY
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Telefon: 010-223 90 00
E-post: gotland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/gotland
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