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Sammanfattning 

Det här arbetet handlar om tambins inverkan på naturligt förekommande pollinatörer. 

Min frågeställning berör: tillgången på näring, hälsotillståndet och populationsnivån hos 

naturligt förekommande pollinatörer i förhållande till tambins närvaro. Det som 

framkommit av den här litteraturstudien är att introducerade tambin leder till att 

naturligt förekommande pollinatörer minskar i antal kring bikuporna, en del arter söker 

föda på andra blommor eller senare på dygnet än tidigare. Den minskade tillgången på 

föda som denna konkurrens innebär har en negativ inverkan på humlors kroppsstorlek 

och därmed deras överlevnad. Samt att tambin kan föra över patogener så som 

varroakvalster, nosemasjuka och deformed wing virus till humlor vilket leder till 

minskad livslängd och sämre fortplantning. 

 

Nyckelord: tambin, honungsbin, konkurrens, bin, bi, humla, vildbi, vilda bin, 

pollinationsekologi, pollinering, bidöd 

 

Abstract 

This study is about the impact of honeybees on native pollinators. My questions 

concerns: availability of food, the health and population level of native pollinators in 

relation to the presence of honeybees. What has emerged from this literature review is 

that the introduction of honeybees lead to a decline in numbers of bee and bumblebee 

pollinators in proximity of the hives and also alters their behaviour, some species 

choose to forage on other flowers, or later in the day than before honeybees where 

introduced. The reduced availability of food that this competition induces has a negative 

impact on the size of bumblebees body’s and thus their survival. What was also 

discovered was that honeybees can transfer pathogens such as varroa mites, the 

microsporidium Nosema ceranae and deformed wing virus to bumblebees, leading to 

reduced life expectancy and poor propagation.  

 

Keywords: honey bee, competition, native bees, bumble bee, pollination ecology, bee 

mortality, Colony Collapse Disorder 
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Inledning 

Pollinatörer är av stor vikt för vår matproduktion, men trots detta minskar de i antal 

(Jordbruksverket 2013b). På senare tid har detta uppmärksammats mer och mer och de olika 

potentiella anledningarna till bidöd undersöks.  

Under min praktik på en handelsträdgård i utkanten av Gävle satte ägaren ut behållare med 

humlor för att pollinera fruktsättande växter i sina växthus, en extratjänst till kunderna som får 

med sig färdigpollinerade plantor hem. Detta gjorde mig nyfiken på användningen av 

”odlade” pollinatörer och då främst tambin som använts av oss människor under väldigt lång 

tid. Som trädgårdsmästarstudent har vikten av pollination, mångfald och stabila ekosystem 

blivit mer och mer tydlig allt eftersom under min utbildningstid och kommer med stor 

sannolikhet att ha en plats i mitt framtida yrke på ett eller annat sätt. Ofta diskuteras utsättning 

av bikupor för att säkra pollination av grödor men vad händer när vi placerar ut en bikupa i en 

miljö där tambin/honungsbin normalt inte återfinns? Den här litteraturstudien kommer 

fokusera på hur de naturligt förekommande pollinatörerna påverkas av tambina.  

 

Bakgrund 

Tambin 

Tambi (Apis mellifera) också kallat honungsbi är den biart som används flitigast av 

människan både för pollinering och för honungen de producerar. Redan 6000 f.Kr. ska 

människan ha skördat honung från vilda honungsbin (International Bee Research Association 

2014). Mängden bisamhällen i Sverige idag uppskattas till runt 125 000-150 000 stycken 

(Jordbruksverket 2013b). Användningen av tambin för pollinering är enklare att hantera och 

går att kontrollera i större utsträckning än pollineringen av vilda pollinatörer. Att tambina 

lever i samhällen i sina bikupor innebär att man kan utöva viss kontroll över var de söker 

föda. Bland annat har uthyrning av bikupor blivit en affärsverksamhet, kuporna placeras ut 

vid odlingar som behöver pollineras och flyttas sedan när pollineringen är klar till en ny 

odling med samma behov (Jordbruksverket 2014b). Man kan också stödutfodra tambin under 

vintern när födan är knapp för att hjälpa till med deras överlevnad (Jordbruksverket 2014a). 

Denna samhällsuppbyggnad, med en drottning, arbetare och drönare* kan även vara till fördel 

vid bekämpning av patogener, exempelvis vid angrepp av varroakvalstret som föredrar att 

lägga sina ägg ihop med drönarlarver där man då kan ta bort celler med drönarlarver för att 

begränsa angreppet (Jordbruksverket 2013a).  
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*Drottningen  

Det enda könsmogna honbiet i samhället, drottningen lägger ägg som kläcks till nya bin samt kontrollerar 

bikupan genom doftämnen. 

Arbetarbina  

Består av icke könsmogna honor som beroende på sin ålder har olika uppgifter i bikupan. Dessa innefattar bland 

annat städning, matning av larver, värmereglering samt insamling av föda. 

Drönare  

Kallas hanarna i samhället. Främst så parar de sig med kommande drottningar men de bidrar också i 

behandlingen av honungen, värmeregleringen och genom att skapa harmoni i samhället med hjälp av doftämnen 

(Sveriges Biodlares Riksförbund 2014b). 

 

Raser av tambin som används i Sverige  

Det finns inga vilda samhällen av honungsbin i Sverige idag (Ebbersten 2009) men fyra 

underarter av honungsbin/tambin används till biodling (Jordbruksverket 2014b).  

1. Nordiskt honungsbi (Apis mellifera mellifera) 

Det nordiska honungsbiet är som namnet antyder det bi som från början var inhemskt i 

Norden. Idag odlas något tusental samhällen av denna ras i Sverige. Det nordiska 

honungsbiet är ett mörkbrunt nästan svart bi som klarar av våra vintrar väldigt väl även 

när de är ganska små kolonier och som inte konsumerar speciellt mycket föda under 

vintern. Den mörka färgen är en klimatanpassning som innebär att de värms upp mer 

effektivt och kan flyga i kallare väderlek (Sveriges Biodlares Riksförbund 2014a, 

Svensson 2007). 

2. Italienskt honungsbi (Apis mellifera ligustica)  

I början på 1800-talet importerades detta bi till Sverige från Italien och ungefär en 

fjärdedel av alla bisamhällen i Sverige består av denna ras idag. Det italienska 

honungsbiet är ett gult bi som anses ha ett bättre humör än vårt nordiska honungsbi har, de 

kommer även igång tidigare på året då de lever i större kolonier och är mindre benägna till 

att svärma än vad det nordiska honungsbiet är. Där emot är de känsligare än det nordiska 

honungsbiet vad gäller förändringar i vädret och dukar därför under i större utsträckning 

under vintern (Sveriges Biodlares Riksförbund 2014a, Svensson 2007). 

3. Krainerbi (Apis mellifera carnica)  

Krainerbiet kommer ursprungligen från Balkanhalvön och rasen klarar av ett klimat där 

sommaren är kort, vintern är hård och där övervintring i små kolonier med lite föda inte är 

ett problem. Detta bi anses också ha ett lugnt temperament och god flygförmåga i låga 

temperaturer. Krainerbiet är även den ras som är används mest i Mellaneuropa, i Sverige 
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nyttjas rasen främst i Svealand och Norrland (Sveriges Biodlares Riksförbund 2014a, 

Svensson 2007). 

4. Buckfastbi (Apis mellifera x buckfast)  

Detta bi är en raskombination, en hybrid mellan det mörka engelska biet och det liguriska 

biet. Det var i Buckfast vid det engelska klostret Buckfast Abbey som broder 

Adam skapade Buckfastbiet som idag är det tambi som är vanligast i Sverige. 

Detta bi uppskattas av biodlare då det är ett lugnt bi som inte tenderar att stickas och som 

tål vintern väldigt väl (Sveriges Biodlares Riksförbund 2014a, Pezza 2013). 

 

Andra pollinatörer 

Det finns mer än 25 000 arter av bin runt om i världen (International Bee Research 

Association 2014), i Sverige återfinns ca 300 av dessa (Graflind 2009). De sociala bina är 

honungsbin och humlor. Humlorna utgör tillsammans med snylthumlorna 40 arter och 

solitärbina står för de resterande av de 300 arterna (Graflind 2009).  

 

Humlor och tambin/honungsbin bor alltså tillsammans i egna kolonier medan solitärbin, 

precis som namnet antyder, lever ensamma. Solitärbin har alltså inga samhällen så som 

humlor och tambin har. Solitärbinas honor lägger sina ägg, tillsammans med pollen, i diverse 

existerande håligheter i exempelvis stubbar, stammar och i marken eller tillverkar egna celler 

och murar sedan igen hålet, oftast byggs bona så att dessa får mycket sol och därmed värme. 

Larven äter pollenet när den har kläckts, när den blivit fullvuxen förpuppas larven och lämnar 

sedan cellen som färdigt bi nästa sommar (Graflind 2009).  

 

Humlorna bygger sina bon ovan eller under markytan, i övergivna bon efter sorkar och möss, 

i murkna trädstammar och andra håligheter, till och med i isoleringen i våra väggar. 

Humledrottningen lägger flera ägg i ”vaxkrukor” som förseglas och ruvas av humlorna, när 

dessa sedan kläcks matas larverna med nektar och pollen till dess att de är fullvuxna varpå de 

spinner kokonger. Efter kokongstadiet kläcks färdiga humlor som efter tre dagar kan bege sig 

ut ur boet för att söka föda. Under månaderna juli-augusti produceras hanar och drottningar 

för parning och reproduktion. När hösten kommer överges boet och arbetarna och hanarna dör 

medan de nya drottningarna övervintrar under marken för att nästa vår bege sig ut och starta 

ett nytt humlesamhälle (Graflind 2009). Humlor föds idag upp för kommersiellt bruk i bland 

annat växthus där de användas för att pollinera växter, den verksamheten startade på 80-talet 
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(Velthuis & van Doorn 2006). Även vissa arter av solitärbin finns det en uppfödning av för 

bland annat studiesyften kring pollinering (Magalhães & Freitas 2013) men också 

kommersiell användning i exempelvis blåbärsodling (Serrano 2014, Torchio 1990).  

Tabell 1.1 – Släkten av humlor och solitärbin i Sverige 

Släkten Svenskt namn Antal arter 

Colletes Sidenbin 8 

Hylaeus Citronbin 16 

Andrena Sandbin 60 

Panurgus Fibblebin 2 

Panurginus Bergsbin 1 

Dufourea Solbin 4 

Rophites Blomdyrkarbin 1 

Halictus Bandbin 7 

Lasioglossum Smalbin 28 

Sphecodes Blodbin 15 

Dasypoda Byxbin 3 

Macropis Lysingbin 1 

Melitta Blomsterbin 4 

Chelostoma Blomsovarbin 3 

Hoplitis Murarbin 4 

Osmia Murarbin 14 

Anthidium Ullbin 2 

Stelis Pansarbin 4 

Trachusa Hartsbin 1 

Aglaoapis Kilbin 1 

Coelioxys Kägelbin 8 

Megachile Bladskärarbin 12 

Ceratina Mindre träbin 1 

Nomada Getingbin 33 

Epeolus Filtbin 3 

Biastes Pärlbin 1 

Eucera Långhornsbin 1 

Anthophora Pälsbin 5 

Melecta Sorgbin 1 

Bombus Humlor, snylthumlor 40 

Modifierad tabell (Naturhistoriska riksmuseet 2013).  
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Pollineringen 

Tambin brukar anses vara generallister vad gäller de blommor de besöker (Huryn 1997), 

bland annat så anses att 80 % av pollineringen av alla jordbruksgrödor i världen utförs av 

tambiet Apis mellifera (Carreck & Williams 1998). Men nyare studier indikerar att naturligt 

förekommande pollinatörer kan stå för en mycket större del av pollinationen, även i dagens 

jordbruk, än vad man tidigare trott (Winfree et al. 2008). Till exempel indikerar antalet 

bikupor i Storbritannien att enbart 34 % av den odling som behöver pollineras av insekter 

pollineras av just tambin. Trots detta har avkastningen ökat med runt 54 % sen 1984 (Breeze 

et al. 2011), vilket i sin tur indikerar att andra pollinatörer står för en stor del av pollineringen. 

I en studie utförd i Wiltshire i Storbritannien på odlingar av raps konstaterades att tambin inte 

är lika effektiva pollinatörer som solitärbin, 34,0% av de besök som utförs av tambin tror man 

resulterar i att pollen förs över till märket på pistillen och 71,3% av besöken från solitärbin. 

För humlor är motsvarande siffra 35,1% (Woodcock et al. 2013). I Witzenhausen Tyskland 

undersökte man fruktsättningen och avkastningen på sötkörsbär (Prunus avium). Trots att 

tambin stod för 65 % av besöken hos sötkörsbärens blommor så berodde fruktsättningen 

enbart på de vilda pollinatörernas besök, vilket antas bero på att dessa troligen är effektivare 

pollinatörer. Andelen naturligt förekommande bin som besökte sötkörsbären ökade i 

proportion till natur där det fanns en bra mångfald av habitat för bin i omgivningen kring 

körsbärsodlingen, en ökning från 20 % till 50 % av sådana habitat i omgivningen ledde till 

150 % högre fruktsättning (Holzschuh, Dudenhöffer & Tscharntke 2012).  

 

Ökad pollination genom artrikedom 

Mångfald och artrikedom är viktig bland alla insekter inte minst pollinatörer. En artrikedom 

av pollinatörer har visat sig leda till en stabilare och produktivare pollination trots 

förändringar i miljön (Rogers, Tarpy & Burrack 2014, Hooper et al. 2005, Balvanera et al. 

2006, Haddad et al. 2011). Enligt Rogers et al. (2014) finns det i jordbruket ett antal olika sätt 

som en artrikedom av pollinatörer kan vara gynnsamt för pollineringen:  

 

1. Fruktsättningen och produktionen av frön kan förbättras av artrikedom.  

•Bland annat påvisat i odling av kaffe (Coffea arabica) där 3 arter av pollinatörer gav 

en fruktsättning på 60 % medan 20 arter ökade fruktsättningen till 90 % (Klein, 

Steffan-Dewenter & Tscharntke 2003).  
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•Samt i odling av pumpa (Cucurbita moschata) där 10 arter ledde till en 

genomsnittligt ökad mängd frön per frukt som kunde liknas vid den kontroll som 

handpollinerats och där alla blommor mognade till fröbärande frukter. Medan enbart 4 

arter ledde till en minskning med 50 % (Hoehn et al. 2008). 

2. Pollinationen kan säkras genom en artrikedom av naturligt förekommande 

pollinatörer. 

•På grund av artrikedomens fördelar vad gäller frö- och fruktsättning och därmed dess 

effektivitet vad gäller pollinering ökar möjligheterna för en säkrare avkastning (Allen-

Wardell et al. 1998).  

• Samt som en gardering mot bidöden bland tambin, då naturligt förekommande 

pollinatörer skulle kunna buffra eventuella nedgångar bland dessa. Påvisat i bland 

annat odling av vattenmelon i USA där mer än 90 % av odlingarna som studerades 

kunde pollineras av enbart naturligt förekommande pollinatörer (Winfree et al. 2007). 

3. Artrikedom av naturligt förekommande pollinatörer kan bidra till att tambins 

blombesök blir mer effektiva. 

•I mandelodlingar i norra Kalifornien upptäckte man att tambinas blombesök blir 

effektivare när naturligt förekommande pollinatörer finns på platsen i förhållande till 

när dessa inte finns närvarande (Brittain et al. 2013).   

•I Solrosodlingar (Helianthus annuus) ändrades även där beteendet hos tambina när 

naturligt förekommande pollinatörer fanns närvarande. Mängden frön ökade femfaldig 

när tambin pollinerade ihop med naturligt förekommande bin (Greenleaf & Kremen 

2006). 

 

De olika pollinatörerna kan komplettera varandra genom att exempelvis söka föda under olika 

tider på året/dygnet (Hoehn et al. 2008) eller genom att de söker föda på olika platser och i 

olika blommor (Hoehn et al. 2008, Chagnon, Gingras & Deoliveira 1993). Dessutom är vissa 

arter av bin mer effektiva pollinatörer av en del växter än vad andra pollinatörer är (Rogers, 

Tarpy & Burrack 2013) vilket innebär att en gynnad artrikedom ökar chanserna för att 

effektiva pollinatörer finns på platsen. (Rogers, Tarpy & Burrack 2014). 
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Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka vilken inverkan utsättning av kupor med tambin kan 

tänkas ha på de naturligt förekommande pollinatörerna. 

 

Frågeställningar 

Vilken inverkan har tambin på de naturligt förekommande pollinatörerna vad gäller:  

1. Populationsstorleken? 

2. Tillgången på näring? 

3. Deras hälsotillstånd? 

 

Metod 

Metoden för detta examensarbete är studier av befintlig litteratur. Det mesta av litteraturen 

består av granskade vetenskapliga artiklar, en del information har tagits från följande 

organisationer genom diverse webbsidor: International Bee Research Association, 

Jordbruksverket, Naturhistoriska riksmuseet, Stanford University, Sveriges 

lantbruksuniversitet, Sveriges Biodlares Riksförbund, och University of Florida. 

 

Avgränsningar 

Pollinatörer avser här familjen bin där sociala bin så som honungsbin och humlor samt 

solitärbin ingår. Alltså kommer andra insekter och fåglar etc. inte att behandlas.  
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Resultat 

Närheten till bikupan 

När bikupor placeras ut kan de innebära att de naturligt förekommande pollinatörerna minskar 

i närheten av dessa av olika anledningar. I rapsodlingar i Storbritannien är tambinas 

blombesök vanligare i närheten av bikupan och i natur av hög kvalitet, vilket innebär 

förhållandevis stora områden med alternativa födokällor till rapsen. Solitärbin och humlor 

visade inte på någon preferens när det kom till den omkringliggande naturen i förhållande till 

hur ofta blommor besöktes för pollinering, inte heller minskade antalet blombesök av dessa 

pollinatörer i bikupornas närvaro. Solitärbinas artrikedom däremot påverkades av naturens 

uppbyggnad, i natur med hagmarker ökade antalet arter (Woodcock et al. 2013). På 

Lüneburger Heide i Tyskland undersöktes besök av bin på ljung (Calluna vulgaris) i 

förhållande till närheten av bikupor. Man räknade även antalet markbon för vilda bin i 

förhållande till bikupor samt stambon och stamboende arter av bin på platser där bikupor 

fanns och platser där de var frånvarande. Man kom fram till, precis som i rapsodlingarna i 

Storbritannien, att tambinas besök ökade på platser där bikupor fanns. De naturligt 

förekommande pollinatörerna besökte där emot färre blommor i närheten av bikupor och där 

bikupor var utplacerade fanns också färre stamboende arter av solitärbin. I övrigt sågs inga 

samband mellan avståndet till bikupor och fortplantningen som här mättes som antalet bon, 

utan de enda samband som hittades gällde tillgängligheten och kvaliteten på de tillgängliga 

boresurserna. Markboende bin föredrog varm och torr jord med stor blomrikedom och 

stamboende bin ökad i närheten av miljöer med mycket skog (Hudewenz & Klein 2013).  

I södra England var humlorna färre och/eller sökte föda på andra arter av blommor där det 

fanns mycket tambin. Men inget samband hittades kring mängden tambin och antalet arter av 

humlor utan bara med antalet individer av humlor. Vad som konstaterades var att trots att 

resultatet pekade på att antalet humlor var mindre där många tambin fanns så kan man inte 

utesluta att detta berodde på andra faktorer än just tambinas närvaro (Forup & Memmott 

2005).  

 

I Hess i Tyskland placerade man ut bikupor med det italienska honungsbiet (Apis mellifera 

ligustica) på ett fält med honungsfacelia (Phacelia tanacetifolia) på 1.1 hektar för att 

undersöka hur lokala honungsbin (med härstamning främst från Apis mellifera carnica) och 

humlor påverkas av tambiets antal och närvaro. Det man kom fram till var att humlor i 

gruppen B. terrestris valde att söka föda längre bort ifrån bikuporna där tätheten av 
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honungsfacelia var mindre. Grupperna B. lapidarius och ”Bb longtongued” (humlor med lång 

sugsnabel/tunga) reagerade genom att söka föda senare på dygnet än vad de gjort förut 

(Walther-Hellwig et al. 2006). På två platser i norra Israel undersökte man tambins påverkan 

på naturligt förekommande pollinatörer. Bland annat humlor (Bombus terrestris L.) men även 

många olika solitärbin bland annat från släktena Anthophora, Andrena, Eucera och Osmia. 

Det man kom fram till även här, var att de naturligt förekommande pollinatörer som fanns på 

platsen blev betydligt färre i genomsnitt i närheten av bikuporna efter deras insättning under 

2002, 2004 och 2005. Men det var oklart hur varje individ påverkades av tambina i 

förhållande till de plantor som besöktes under hela studien. Av 20 olika mätningar (som 

bestod av kombinationer mellan planta-årtal-plats) visade nio på en minskning av naturligt 

förekommande pollinatörer medan fyra visade på en ökning och det resterande sju inte visade 

på någon signifikant skillnad. Hypotesen var att solitärbin med kort respektive lång 

sugsnabel/tunga skulle söka sig till blommor som passade deras anatomi men detta kunde inte 

observeras. Man kunde inte heller observera några ändringar vad gällde vilka tider på dygnet 

som de naturligt förekommande pollinatörerna sökte sin föda (Shavit, Dafni & Ne'eman 

2009).  

 

Olika födokällor 

Konkurrensen mellan tambin och naturligt förkommande pollinatörer kan tänkas bero på 

tillgången till föda. En studie tyder till exempel på att tambin och humlor vänder sig till olika 

blommor för nektar och pollen. Humlorna besökte blommorna hos lavendel (Lavandula × 

intermedia ‘Grosso’) i mycket större utsträckning (92 %) än vad tambina gjorde (8 %) och 

detta berodde inte på att humlorna var fler än tambina då gurkört (Borago officinalis) som 

växte på samma plats besöktes av 94 % tambin och 6 % humlor. De humlearter som 

representerades i studien hade längre tungor än tambina, vilket bidrog till att besök av 

humlorna hos lavendelns långa blommor blev mer effektiv (Balfour, Garbuzov & Ratnieks 

2013). Trots att skillnader i preferens kan leda till att olika arter söker föda på olika blommor 

har tambin i Leinebergland Tyskland beräknats söka föda på samma blommor som naturligt 

förekommande pollinatörer till 45,5 %. Detta i natur med jordbruk och omkringliggande 

grässlätt med stor mångfald under månaderna april-augusti 1994. Allt som allt inkluderades 

57 arter av blommande växter i studien, 21 av dessa besöktes av både tambin och naturligt 

förekommande pollinatörer (Steffan-Dewenter & Tscharntke 2000). Under de tider på året då 

tillgången på föda är dålig, så som vår, sensommar och höst, har bina inte samma möjligheter 
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att välja olika födokällor efter vad de föredrar och kanske specialiserar sig på, vilket kan leda 

till ökad konkurrens mellan pollinatörerna (Thomson 2006). 

I centrala Scotland undersöktes humlors kroppsstorlek under sensommaren för att avgöra hur 

mycket föda som finns tillgänglig för humlorna under larvstadiet i förhållande till tambins 

närvaro. Vad man kom underfund med var att av de 538 humlor som samlades in, var de 277 

humlor som hade tambin närvarande och de hade i genomsnitt betydligt mindre mellankropp 

än de humlor som inte hade tambin närvarande (Goulson & Sparrow 2009). I diskussionen 

kring varför humlorna har mindre mellankropp redovisade man två tänkbara anledningar som 

båda har med tillgången på föda att göra. Antingen har de mindre humlor som normalt sett 

utför uppgifter i boet fått ge sig ut för att söka föda då det har varit ont om den eller så 

berodde storleken på humlorna just på att födan var knapp (Goulson 2010, Sutcliffe & 

Plowright 1988, Ribeiro 1994) Mängden föda under larvstadiet bestämmer nämligen hur stora 

humlorna blir (Sutcliffe & Plowright 1988, Ribeiro 1994).  

 

Har konkurrensen kring föda några konsekvenser för humlepopulationen?  

I diskussionen i Goulson & Sparrows (2009) studie om de skotska humlorna påpekade man 

att studien i sig inte kan ge svar på detta, men man ansåg att det verkar troligt att humlornas 

minskade storlek påverkade hela humlesamhället. Föda krävs nämligen både för 

fortplantningen och för övervintringen som är tydligt associerad med storleken på 

drottningen. För att drottningarna ska ha tillräckliga fettreserver för att överleva vintern 

behövs tillräckliga mängder pollen (Beekman, Van Stratum & Lingeman 1998). I ett 

humlesamhälle samlar de stora arbetarhumlorna mer mat än vad de små gör (Goulson et al. 

2002, Peat & Goulson 2005, Willmer & Finlayson 2014). Stora humlor är bättre anpassade för 

kyla och kan söka föda i kallare väder än vad de mindre humlorna kan (Peat, Tucker & 

Goulson 2005) och de har även bättre syn vilket leder till att de hittar födan lättare (Spaethe & 

Weidenmüller 2002).  
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Spridning av sjukdomar 

Tambin bär på patogener som kan spridas till de naturligt förekommande pollinatörerna:  

 Varroakvalster (Varroa destructor - VD)   

Ett rödbrunt ca 1,7 mm brett och 1,3 mm långt kvalster som parasiterar på vuxna 

individer och yngel och livnär sig på binas blodvätska. Honorna följer med tambina 

till yngelcellerna och söker sig allra helst till ett drönaryngel som snart ska täckas för 

att två dagar efter täckning påbörja sin förökning. Normalt sett är det första ynglet som 

kläcks en hane medan resterande yngel blir honor. Hanarna dör strax efter parning på 

grund av sina outvecklade mundelar. Kvalstrets honlarver livnär sig på blodvätskan 

hos biynglet vilket leder till att det skadas. Är kvalstren många leder detta bland annat 

till att bina får småväxta bakkroppar, blir vanställda, försvagade och får outvecklade 

vingar till följd av det virus som ofta infekterar i samband med angrepp (se DWV 

nedan). Dessa honor sprider sig sedan i kupan mellan bina. Det tar 3-4 år innan 

angreppen syns tydligt i samhället. Bekämpning är svår men sker främst genom en 

kombination av kemiska medel och biotekniska åtgärder. Man kan t.ex. håll nere 

antalet varroakvalster genom att ta bort drönaryngel eller med hjälp av myrsyra och 

mjölksyra. Det är också viktigt att vara försiktig när man flyttar runt bikupor och 

köper nya samhällen så att kvalstren inte kan sprida sig vidare till nya samhällen 

(Jordbruksverket 2013a, Kristiansen 2014). 

 Deformed wing virus (DWV)  

Leder till missbildade vingar hos bina och återfinns ofta i samband med det 

närrelaterade varroakvalstret som agerar vektor för detta virus (Genersch 2010). Bin 

vars vingar har deformerats dör inom 67 timmar efter ett de har kläckts (Yang & Cox-

Foster 2007).  

 Nosemasjuka (Nosema ceranae - NC) 

Är en mikrosporid* som infekterar genom oralt intag av bina och därefter gror i en 

tarmcell i binas mellantarm vilket leder till att bina inte kan ta upp protein ur sin föda. 

Därmed försvagas bina med följd att livslängden minskar drastiskt och att ynglen 

utvecklas dåligt . I tarmcellerna blir parasiterna fler och fler samt bildar fler sporer 

som kan spridas vidare bland annat genom avföringen, vilket innebär att arbetarbina 

drabbas hårdast på grund av att det är de bina som städar i bikupan. Nosemasporer är 

väldigt smittsamma, man bör därför vara försiktig med smittat material och 

förflyttning av samhällen. Ett angrepp är inte alltid tydligt men man bör hålla utkik 
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efter stagnerande utveckling, bin som dött, förlamats eller har svullna bakkroppar samt 

utsotsfläckar (diarré kan bero på ett angrepp av nosema) både i och utanför bikupan. 

Även en sämre skörd och ökad vinterdöd kan bero på nosemasjukan men för att 

definitivt kunna avgöra om nosema är orsaken måste en diagnos med mikroskop 

göras. När ett angrepp är konstaterat så kan man behandla genom att kontinuerligt 

flytta över samhället på nya vaxkakor och göra sig av med de gamla som kan innehålla 

sporer. Är angreppet för stort bör man dock avliva hela samhället. För att bekämpa 

nosemasjukan använder man i första hand preventiva åtgärder. Man bör se till att det 

finns gott om pollen i närheten samt vinterutfodra med ett passande foder som ges i 

rena foderanordningar, hygien över lag är viktigt. Stress hos bina bör undvikas och 

upplevs samhället vara svagt bör man undersöka om detta beror på nosema innan man 

tillför bin/yngel (Sveriges Biodlares Riksförbund 2014c). 

*Mikrosporider 

Är små eukaryota organismer, vilket innebär att varje cell har en cellkärna, som klassas till riket 

svampar och som bildar sporer. Sporer är en typ av vilstadium men fungerar även som 

spridningsstadium som infekterar genom att sporens cellmembran skjuts in i cellerna hos sin värd 

genom osmos (Sveriges Biodlares Riksförbund 2014c, Cheng u.å.). 

 

Dessa sjukdomar och parasiter är en av anledningarna till ”bidöden” hos tambin runt om i 

världen. I Storbritannien undersöktes i laborationsförsök om DWV (i kombination med VD) 

och NC kan överföras från tambin till humlor. Det konstateras att dessa är överförbara och 

leder till att humlornas vingar vanställs vilket bland annat leder till att humlornas livslängd 

minskar med 6 dagar i genomsnitt och att avkomman inte är livsduglig (DWV). NC var också 

överförbart till humlorna men inga yttre symptom observerades och livslängden ökade med 4 

dagar i genomsnitt (Fürst et al. 2014).  

 

På fem olika platser i Storbritannien fångades sammanlagt 764 humlor av olika arter in för att 

se om dessa infekterats med Nosemasjuka (NC). Av alla dessa humlor var 21 % infekterade, 

dessa 21 % bestod av 7 olika arter från tre av platserna som undersöktes. Man infekterade 

dessutom 100 friska humlor av arten Bombus terrestris audax med 6500 sporer av NC i en 

kontrollerad miljö i ett laboratorium. De infekterade humlornas överlevnad minskade 

drastiskt, 38 % dog mellan 3-7 dagar och bara ca en tredjedel överlevde hela det 15 dagar 

långa experimentet. I jämförelse dog 4 % inom 7 dagar i kontrollgruppen med friska humlor. 

Dessutom visade humlorna på en minskad känslighet till födan, som under dag 5 och 10 
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testades genom sackaroslösning av olika styrka (10-80%), i jämförelse med kontrollgruppen. 

De behövde en högre koncentration av sackaros innan de sträckte ut sin tunga (Graystock et 

al. 2013). Man konstaterar också att NC verkar vara än mer dödlig för humlor än för tambin, 

då man även infekterade 100 tambin (Apis mellifera) med samma mängd sporer och mer än 

95 % överlevde både i den infekterade gruppen och i gruppen med friska tambin (Graystock 

et al. 2013). 

 

Hur kan andra pollinatörer komma i kontakt med dessa patogener när de har infekterat 

tambin? 

Vad gäller varroakvalstren, och där med DWV, förklarar jordbruksverket att: 

 

”Honorna följer med värdbiet då det lämnar sin cell och förflyttar sig sedan aktivt till andra bin… 

Genom binas naturliga beteende sprids varroakvalstret ständigt till nya bisamhällen.” 

   (Jordbruksverket 2013a) 

  

Exempelvis kan olika patogener spridas genom att pollinatörer bär med sig dessa till de 

blommor de besöker, bland annat påvisat för Varroa jacobsoni och parasiten Crithidia bombi 

(Durrer & Schmid-Hempel 1994, Kevan, Laverty & Denmark 1990). Eftersom att naturligt 

förekommande pollinatörer bland annat har visat sig söka föda på samma blommor som 

tambin till 45,5 % i Leinebergland Tyskland (Steffan-Dewenter & Tscharntke 2000) skulle 

det alltså vara möjligt för dem att angripas av exempelvis varroakvalstret (och genom 

kvalstret infekteras med DWV) i samband med att de besöker samma blommor.   

Nosema kan spridas genom bland annat infekterat vatten som kontaminerats med avföring 

men också genom andra ”livlösa” material (L’Arrivée 1965) exempelvis blommor. Att 21 % 

av de 764 vilda humlorna i Storbritannien visade sig vara infekterade med Nosemasjukan 

(Graystock et al. 2013) tyder på att en spridning utanför bikupan sker. 
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Diskussion 

Uppstår konkurrens nära bikupor?  

Man hävdar i en studie (Forup & Memmott 2005) att man inte kan avgöra om tambina är 

orsaken till att de naturligt förekommande bina är färre i närheten av bikupor. Detta skulle 

alltså liktväl kunna bero på något annat som man inte har haft i åtanke när man utfört studien. 

Men med tanke på att flera av de studier (Forup & Memmott 2005, Hudewenz & Klein 2013, 

Woodcock et al. 2013, Walther-Hellwig et al. 2006) där närheten till bikupan tas upp visar på 

att mängden naturligt förekommande pollinatörer är färre i närheten av bikupor är det svårt att 

helt bortse från att tambina troligen har en roll i det hela.  

 

I Hess i Tyskland, där man observerat de redan förekommande bina utan bikupor närvarande, 

kunde man till och med konstatera att olika arter av humlor påverkas av utsättningen av 

bikupor genom att de väljer att söka föda på annan plats, kanske då den minskar nära bikupan. 

Samt senare tider på dygnet, möjligen på grund av konkurrensen från tambina (Walther-

Hellwig et al. 2006). Torts att man i Israel gjorde på samma sätt kunde man inte tydligt visa 

på hur varje individ påverkades. Detta kan ha att göra med längden på studien som bara var 5-

14 dagar. I kombination med att man inte undersökte skillnader i mängden föda som 

införskaffades av de naturligt förekommande pollinatörerna, utan bara antalet blombesök. 

Hade man mätt födan så hade det kanske visat sig större skillnader mellan individer. 

Dessutom kan tambina ha valt att söka sin föda på andra blommor än de som undersöktes i 

studien (Shavit, Dafni & Ne'eman 2009). Ett tambi kan flyga ett antal kilometer från sin kupa 

för att söka föda, exempelvis färdades Apis mellifera som allra längst över 5 km från sin kupa 

för att söka föda i odlingar av blålusern (Medicago sativa L) i USA (Hagler et al. 2011). 

Solitärbin beräknas kunna flyga mellan 100-1400 meter beroende på sin kroppsstorlek 

(Zurbuchen et al. 2010b). Den vegetation som finns på dessa avstånd från olika solitärbins 

bon är med andra ord en väldigt viktig födokälla för solitärbina medan tambin, som kan färdas 

längre för sin föda, rimligen inte påverkas av närmiljön i samma utsträckning. Avståndet till 

föda hos solitärbin har visat sig spela stor roll för deras fortplantning. Ett ökat avstånd till 

födan resulterar i att antalet yngelceller minskar (Zurbuchen et al. 2010a) vilket i sin tur 

innebär att antalet solitärbin som kläcks nästa år blir färre. Utsättningen av en bikupa skulle 

också, med tanke på att naturligt förekommande pollinatörer blir färre i närheten av kupor, 

potentiellt leda till att solitärbin som bor nära kupan väljer att flytta. På så sätt skulle man 

kunna driva vissa arter från platsen helt och hållet. Men det kan också vara svårt för 
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solitärbina att omlokalisera med tanke på tillgången på lämpliga livsmiljöer i ett hårt brukat 

landskap. Vad som är tydligt är att en del individer påverkas starkt av utsättningen av tambin 

(Walther-Hellwig et al. 2006, Shavit, Dafni & Ne'eman 2009). Detta skulle potentiellt kunna 

ha stor påverkan på hela populationen men långsiktigt utförda studier på populationsnivå, som 

visar på att en introduktion av tambin leder till en kontinuerlig minskning av naturligt 

förekommande pollinatörer, har inte utförts (Goulson 2003, Moritz, Hartel & Neumann 2005). 

Goulson (2003) påpekar att detta inte nödvändigtvis innebär att en långvarig konkurrens inte 

inträffar, utan snarare att utförandet av sådana studier är svår. 

 

Pollinationen 

Tambin har fördelar som uppskattas i jordbruket, stora areal odlas ofta med samma gröda i 

konventionell odling och där klarar sig generalisten (tambiet) bra. Det finns inga krav på 

habitat runt odlingarna som är lämpliga för tambina att bo på eftersom att de redan har sina 

bikupor, som kan flyttas runt efter behov. Produktionen av honung är förstås även den 

uppskattad av många. Trots detta verkar mycket av odlingarna ändå pollineras av naturligt 

förekommande pollinatörer (Breeze et al. 2011). Som trots sin minskade mängd i närheten av 

bikupor (Forup & Memmott 2005, Hudewenz & Klein 2013, Woodcock et al. 2013) verkar 

utföra en effektivare pollination och ge en bättre avkastning i viss odling (Holzschuh, 

Dudenhöffer & Tscharntke 2012, Woodcock et al. 2013). Så att tambiet skulle vara ”den 

viktigaste” pollinatören, är nog ett påstående som bör undersökas mer i detalj. 

 

Tillgången på näring 

Konkurrensen som uppstår mellan tambin och naturligt förkommande pollinatörer, vilket 

bland annat kan vara anledningen till att dessa inte återfinns i samma utsträckning i närheten 

av bikupor, kan bero på tillgången till föda. Tambina är som sagt generalister och kan söka 

föda på en mängd olika växter. En del naturligt förekommande pollinatörer är istället 

utrustade med egenskaper som gör de lämpligt för dem att söka föda på specifika växter, där 

de kanske inte har så mycket konkurrens av andra pollinatörer, så som de långtungade 

humlorna (Balfour, Garbuzov & Ratnieks 2013). Men när födan är knapp måste alla 

pollinatörer införskaffa sin nektar och sitt pollen från samma växter (Thomson 2006). I 

centrala Scotland kom man fram till att denna konkurrens leder till att humlorna minskar i 

storlek när tambin fanns närvarande (Goulson & Sparrow 2009) och att detta med stor 

sannolikhet berodde på att just födan var knapp (Goulson 2010, Sutcliffe & Plowright 1988, 
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Ribeiro 1994). Att humlorna blir mindre påverkar troligen hela humlesamhället då stora 

humlor samlar mer föda och födan är trots allt av stor vikt för samhällets överlevnad och 

fortplantning. Man kan dock spekulera i om detta leder till minskad mängd humlor i längden 

eller om de helt enkelt anpassar sig till de nya förutsättningarna. Eventuellt väljer nästa års 

humledrottning att bosätta sig någon annanstans förutsatt att konkurrensen är uppenbar för 

humledrottningen när hon ger sig ut för att starta ett nytt samhälle på våren. 

 

Något som är viktigt att poängtera är det faktum att tambin stödfodras under vintern för att de 

ska överleva. Om födan är knapp för de övriga pollinatörerna, pga. tambinas närvaro, är 

risken stor att det skulle kunna leda till att dessa dör ut på grund av den övermäktiga 

konkurrens som stödutfodrade bin kan utgöra under exempelvis vår och höst när resurserna är 

extra knappa. I humlornas fall är det den övervintrande drottningen som dör, med andra ord 

kan inget nytt samhälle startas upp på våren och på så sätt kan antalet humlesamhällen 

minska. Vad gäller solitärbina kan den minskade födan innebära att antalet kläckta larver till 

nästa år blir färre än tidigare då honan inte kunnat mata sina larver tillräckigt eller haft näring 

nog att lägga sina ägg. 

 

Hälsotillståndet 

DWV (i kombination med VD) ledde till att livslängden minskade, vingarna deformerades 

och humlornas avkomma inte var livsduglig (Fürst et al. 2014). Nosemasjukan (NC) ledde 

också till att humlor fick en kortare livslängd med även en mindre känslighet för sackaros 

något som kan tänkas leda till att de även i det vilda har svårare för att hitta föda (Graystock et 

al. 2013). Hos tambin har man kunnat se att en sådan minskad känslighet (till följd av bland 

annat DWV) leder till att de lär sig och hanterar blommor sämre (Iqbal & Mueller 2007, 

Scheiner, Erber & Page Jr., R.E. ( 2 ) 2001) vilket i sin tur kan leda till att införskaffningen av 

föda blir sämre. Alla dessa tre patogener påverkar humlorna negativt både som individer men 

även på samhällsnivå genom smitta, minskad föda, kortare livslängd och sämre fortplantning 

till slut kan humlesamhället möjligen tänkas gå under. Odlade tambin, men även odlade 

humlor, kan bära med sig smittan utan att den upptäckts och på så sätt säljas infekterade 

bisamhällen och placeras ut bland naturligt förekommande pollinatörer. Kontrollerna av 

bisamhällen måste bli bättre, inte bara för de naturligt förekommande pollinatörerna men även 

för tambina, om dessa patogener ska kunna bekämpas ordentligt.  Att dessa patogener är 

överförbara från tambin till humlor innebär också att det finns en risk för att andra naturligt 
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förekommande pollinatörer, som även de minskar i antal, kan drabbas (Biesmeijer et al. 

2006). Smittspridningen solitärbin emellan skulle dock vara mycket mindre än den mellan 

humlor och tambin eftersom att de inte bor tillsammans i samhällen och kommer i kontakt 

med varandra i samma utsträckning. Eventuellt hinner honan sprida smitta till sin avkomma 

innan denna dör men att larven skulle överleva och bli en vuxen individ som kan sprida smitta 

vidare verkar osannolikt med tanke på att humlornas avkomma har en minskad livsduglighet. 

Även om en patogen från tambin drabbar ett solitärbi och den patogenen enbart har en chans 

att smitta andra solitärbin genom just närvaro av tambin och humlor, på grund av solitärbinas 

sätt att leva, skulle smittan ändå kunna avsevärt minska solitärbinas bestånd. När dessa olika 

arter lever på samma plats så kommer de med stor sannolikhet att komma i kontakt med 

varandra och med varandras födokällor vilket kan räcka för att smitta ska sprida sig vidare. 

 

I samband med att bin besöker växter för föda kan de alltså exponeras för patogener men även 

för bekämpningsmedel. Neonikotinoider är en grupp bekämpningsmedel som används mycket 

runt om i världen. Exponering av en del neonikotinoider i kombination med patogener leder 

till att tambins livslängd minskar än mer än vad den gör om patogener eller neonikotinoider 

introduceras var för sig, bland annat påvisat för NC (Alaux et al. 2010). En kombination är 

med andra ord än mer förödande och med tanke på den utbredda användningen av 

bekämpningsmedel är det en stor risk för att bin exponeras för dessa. Om dessa bin då redan 

bär på patogener, eller kanske försvagas av neonikotinoiderna och lättare infekteras av olika 

patogener, kan det leda till att hela bestånd dör i än snabbare takt vilket gör det svårt att ens 

försöka bekämpa infektioner. Den bidöd av tambin som sker runt om i världen, och som är 

vida känd vid det här laget, beror på en kombination av flera ogynnsamma faktorer. Bland 

annat patogener och bekämpningsmedel, en kombination som naturligt förekommande 

pollinatörer också kommer i kontakt med. Den största skillnaden är att ett sjukt tambisamhälle 

eventuellt kan räddas genom olika förebyggande åtgärder och bekämpning när angrepp av en 

patogen är konstaterad. När naturligt förekommande pollinatörer drabbas finns det inga 

åtgärder att sätta in. Det är problematiskt att de grödor som behöver pollineras besprutas med 

ämnen som skadar pollinatörerna.  

 

Artrikedomen 

Eftersom att en artrikedom av pollinatörer har visat sig leda till en stabilare och produktivare 

pollination (Rogers, Tarpy & Burrack 2014, Hooper et al. 2005, Balvanera et al. 2006, 
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Haddad et al. 2011). Bland annat genom att naturligt förekommande pollinatörer många 

gånger är effektivare pollinatörer och ger en bättre avkastning i odlingar samt har visat sig öka 

pollinationseffektiviteten hos tambin genom att de ändrar sitt pollineringsbeteende när 

naturligt förekommande pollinatörer är närvarande, men också då en mångfald ger en 

försäkran. Dör en art ut eller minskar drastiskt så finns andra arter där som kan tänkas 

pollinera växterna istället. Så är det förstås en stor förlust för artrikedomen, och de fördelar 

som den för med sig, om tambina konkurrerar ut eller på annat sätt minskar mängden av andra 

pollinatörer. Vad man också bör ha i åtanke när man diskuterar artrikedom och konkurrensen 

mellan tambin och naturligt förekommande pollinatörer är att när de naturligt förekommande 

pollinatörerna, som specialiserar sig på vissa växter och trivs i vissa habitat, minskar kan detta 

leda till att de växter som pollineras av dessa pollinatörer även de minskar i förhållande till 

andra växter (Biesmeijer et al. 2006). Introducerade bin har även visat sig försvaga 

allmäntillståndet på inhemska växter (Roubik 1996, Gross & MacKay 1998). Medan de kan 

öka pollinationen av invasiva ogräs som inte tillhör den inhemska floran (Barthell et al. 2001, 

Stout, Kells & Goulson 2002). Detta skulle potentiellt kunna innebära av introducerade bin 

både försvagar den inhemska floran och samtidigt ökar mängden exotiska växter. Detta kan i 

sin tur eventuellt leda till att de naturligt förekommande pollinatörerna blir av med sina 

vanliga födokällor helt och hållet och om de inte lyckas anpassa sig till den nya floran kan det 

ha förödande konsekvenser för deras överlevnad. Att vissa växter minskar till följd av att 

vissa arter av bin minskar skulle också kunna bero på det omvända. Att exempelvis större ytor 

än tidigare odlas vilket minskar ytorna av naturmiljöer där dessa växter tidigare funnits till 

förmån för stora monokulturer, vilket i sin tur leder till att pollinatörerna minskar. Vad man 

får fråga sig är: vilket kom först? Stora monokulturer i sig är problematiskt då hela den 

arealen som odlas blommar ungefär samtidigt vilket innebär att stora ytor kommer att vara 

tomma på föda när blomningen är över och om annan växtlighet inte finns i närheten, 

exempelvis på grund av ogräsbekämpningen som utförs på odlingen, finns det ingen föda att 

få tag på. En del bekämpningsmedel är även de en bidragande faktor till att bin runt om i 

världen dör, vilket gör monokulturen till en ännu ofördelaktigare livsmiljö för bin. 

 

Sammanfattningsvis 

Många studier som handlar om inverkan från tambin tar upp specifika arter av naturligt 

förekommande pollinatörer, vanligen humlor, kanske då dessa finns lätt tillgängliga som 

kommersiellt odlade pollinatörer. Om det visar sig att patogenerna även sprider sig till 
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solitärbin finns det en potentiell risk för att många arter skadas, kanske till och med dör ut om 

det vill sig illa. Den minskade tillgången på föda har en uppenbar effekt på humlorna i 

Scotland, men är det en ihållande effekt som minskar på populationsnivån? Troligen då minde 

humlor ger mindre föda vilket leder till färre larver, eventuellt kan de anpassa sig. Den tydliga 

effekten på humlor innebär att solitärbin troligen påverkas minst lika illa, dessa kan inte ens 

flyga längre bort för att eventuellt hitta en annan födokälla. 

 

Bör tambin förbjudas helt och hållet? 

Tambin har sina fördelar, bland annat vad gäller det faktum att de är flyttbara och går att 

utöva viss kontroll över men även på grund av den honung de producerar. Honung anses vara 

väldigt nyttigt och konsumtionen av den samt andra produkter från bin (ex. bivax) lär inte 

upphöra inom den närmsta framtiden. Bör vi ha dåligt samvete för att vi konsumerar 

produkter från tambin i och med att deras användning och utplacering sker utan restriktioner 

och kan påverka de naturligt förekommande pollinatörerna? Möjligen, men skulle tambinas 

utsättning regleras så ser jag inga problem i vare sig användningen av produkterna eller 

användningen av tambin som pollinatörer.  

Möjligen kan det konstateras att friska tambin faktiskt lämpa sig i jordbrukssammanhang på 

grund av de fördelar som finns med bikupor och deras flyttbarhet, men man bör ha uppsikt på 

de naturområden som är lokaliserade i närheten av dessa odlingar så att den inhemska faunan 

och floran inte saboteras. Även i urbana miljöer kan odlade tambin tänkas vara lämpliga då de 

boendehabitat som används av naturligt förekommande pollinatörer är begränsade i sådana 

miljöer, å andra sidan finns det då en risk att de få individer och samhällen som finns i den 

urbana miljön konkurreras ut. 

 

Men det finns kanske också andra sätt att öka pollinationen av sina grödor än att använda just 

tambin, så länge dessa inte består av väldigt stora monokulturer med tanke på 

begränsningarna vad gäller avstånd från boplatsen. Man kan försöka gynna naturligt 

förekommande pollinatörer genom att skapa miljöer där dessa trivs och kan överleva, 

exempelvis genom att skapa områden runt odlingarna där det finns en mångfald av växter och 

potentiella boendemiljöer. Man kan även bygga såkallade insektshotell genom att t.ex. borra 

varierande storlekar av hål i virke av olika slag och placera ut runt om i odlingen/trädgården. 

Eftersom att en del naturligt förekommande pollinatörer verkar vara effektivare pollinatörer 

än vad tambina är så kanske tambina egentligen inte behövs för att pollineringen ska vara 
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tillräcklig i alla lägen och i alla odlingar, eller eventuellt inte behövs i samma antal om en 

artrikedom uppnås, eftersom att tambinas pollineringsbeteende förändras/effektiviseras när 

andra arter är närvarande. Men jag saknar studier som tydligt visar på detta. Jag saknar även 

studier som någonstans avgör när tambin är enda alternativet, vi har länge matats med att 

tambin är de viktigaste pollinatörerna och att vår matproduktion kommer att gå under om 

dessa försvinner. Skulle tambina dö ut, finns det då inga möjligheter att gynna de naturligt 

förekommande pollinatörerna så att dessa kan ta över ”ansvaret”? Vi skulle någon stans få 

lägga om jordbruket, sättet som vi odlar på bland annat vad gäller monokulturer och 

bekämpningsmedel, för att en sådan övergång skulle vara möjlig. Vilket leder in på en helt 

annan debatt, klarar vi av att producera tillräckligt med mat för att mätta alla om vi går över 

till ett mer hållbart jordbruk som gynnar mångfald? Jag vill tro att det är möjligt. Å andra 

sidan, vore det inte synd om en hel kultur/brukningsform går förlorad på grund av att vi fasar 

ut tambin till förmån för naturligt förekommande pollinatörer? Det finns sannolikt någon form 

av mellanväg där både naturligt förekommande pollinatörer och tambin kan samexistera och 

användas. Men det behövs mer forskning för att avgöra på vilket sätt tambin kan användas 

utan att vi riskerar de naturligt förekommande pollinatörerna. Oavsett så är det uppenbart att 

tambina ha en inverkan på de naturligt förekommande pollinatörerna vad gäller tillgången på 

näring och deras hälsa. Naturligt förekommande pollinatörer, och då framförallt humlor, blir 

färre i närheten av bikupor samt väljer att söka sin föda på annan plats (Forup & Memmott 

2005, Walther-Hellwig et al. 2006) och patogener är tydligt överförbara från tambin till 

humlor (Fürst et al. 2014, Graystock et al. 2013). Hur stor denna inverkan är och i vilken 

utsträckning den håller i sig samt hur populationsnivån påverkas i längden är däremot oklart, 

även här behövs flera långvariga studier. Men utsättningen av bikupor bör ändå, i min 

mening, ske med stor eftertänksamhet till dess att potentiellt negativ långvarig inverkan är 

ordentligt utredd. Och med tanke på den inverkan som är påvisad bör bikupor inte placeras ut 

i naturområden med hög mångfald där stora förluster av flera olika arter, till och med 

rödlistade sådana, skulle kunna ske.  
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