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Disposition

Indhold

• Hvad betyder de vilde bier for os ?

• Hvem er de vilde bier og hvordan lever de?

• Hvad kan vi gøre for de vilde bier?



Bier og blomster

• Bier lever af nektar og pollen
– Nektar giver energi

• Honningbier laver honning af nektar + lidt pollen

– Pollen giver protein, mineraler, vitaminer mv.

• Bier bestøver:
– Mange afgrødearter

– Et stort antal vilde plantearter

– Bestøvning er nødvendig for at planterne sætter frø og 
frugt

• Bierne er de vigtigste og mest effektive bestøvere



Bier og fødevarer

• 84% af afgrøderne i Europa 
bestøves af insekter og 
andre dyr

• Især frugt, bær og 
grøntsager bestøves af bier.

• Værdien er 14,2 milliarder 
Euro pr. år

• 78% af alle vilde blomster 
bestøves af insekter og 
andre dyr

• Vilde bier står for omkring 
2/3 af al bestøvning





Hvem er de vilde bier?



Vilde bier



Hvor mange bier i Danmark?

• I hele verden 

over 20.000 arter

I alt 292 arter af bier er 

registreret i Danmark

29 arter af 

humlebier

1 art 

honningbi

262 arter solitære bier





Familier og slægter

• Korttungebier

• Gravebier

• Vejbier

• Sommerbier

• Bugsamlerbier

• Langtungebier

Silkebier maskebier jordbier 

strithårsbier skægbier glansbier 

båndvejbier smalvejbier blodbier 

buksebier høstbier oliebier hulbier 

gnavebier tornbier saksebier murerbier

harpiksbier panserbier krukkebier uld-

bier bladskærerbier keglebier hvepse-

bier perlebier pragtbier filtbier lang-

hornsbier vægbier sørgebier humlebier

tømrerbier honningbier.

• I alt 33 slægter af bier i Danmark



Hvordan ser en bi ud?

(tegneøvelse)



Gætteleg: Hvem er jeg?
Hvad er forskellen mellem bier, hvepse, myrer og fluer?

De fleste bier har  
mange hår, så pollen

klistrer fast

Ingen hår eller 
kun meget lidt

2 vinger4 vinger

Erlebniswerkstatt Wildbienen entdecken

Bier

Myrer

Fluer

Hvepse

Modul 2



Hvad er en bi?
(Hvad er forskellen mellem bier, hvepse og fluer?)

• Bier hører til samme gruppe som myrer 
og hvepse.

• Bier har grenede, fjerformede hår, som holder 
på det indsamlede pollen.

• Første fodled på bagben er fladt

• Kaldes pollenkurv hos nogle biarter

• Hannerne kan ikke stikke
Modul 2



Hvordan lever bierne?

I en stor familie (Sociale bier): 

Dronning, arbejdere og hanner 

Honningbier og humlebier

”Single mor” (enlige bier)

Hun lever alene og udfører alt arbejdet selv

Solitære bier



Opgave + Leg





Hvor bor bierne?



Jordboende solitære bier



Bladskærerbi



Hvad har bier brug for?

• Mad - blomster (hvilke 
blomster skal de bruge?)

• Steder til reder ( i jorden, i 
hule planterør, musehuller)

• Hjælp til bier?

• Passe på og pleje deres 
levesteder

• Plante blomster

• Bygge reder til dem (Hvad er 
vigtig her?)

• Undgå sprøjtemidler



Hvad truer bierne?

• Mangel på føde

• Mangel på levesteder

• Pesticider

• Konkurrence

• Sygdomme

• Klimaforandringer

• Ekstreme vejrhændelser



Blomster i haven



Solitære bier

Gulbåndet jordbi Orange jordbi



Kilde:Wildbestäuberfreundliche

Landwirtschaft

Erdnistende Wildbienen

Wildbee.ch



Bygge reder

• Reder af tagrør og andre 

hule plantestængler

• Reder i træ med borede 

huller



Levevis

• Blåhatjordbien søger kun 

efter pollen på Blåhat

• Hunnerne udgraver en rede 

i 20-30 cm´s  dybde. I 

reden anlægges 4-6 

sidegange med et 

redekammer i hver

• I løbet af sin levetid 

anlægger hun højest 3 

reder, hvilket betyder, at 

hun maksimalt producerer 

12 – 18 unger

Blåhatjordbi han



Levevis

• En fuld ”lastet” blåhatjordbi
bærer ca. 30.000 pollenkorn 

• Der kræves omkring 
300.000 pollenkorn til  
opfostring af en enkel larve

• En hun kan derfor kun nå at 
etablere et enkelt 
redekammer på en dag – og 
kun hvis vejret er godt

Blåhatjordbi hun



Andre bestøvere

• Der er også andre end 

bierne, der udfører 

denne vigtige opgave

– Svirrefluer

– Sommerfugle

– Hvepse

– Biller

– Diptera

– Flagermus, kolibrier…



Hvordan hjælper man bierne?

• Plant for bier

– Stauder, frugttræer, 
buske, pil, kløver mv.

• Skab en blomsterhave i 
haven

– Bierne mangler ofte 
blomster midt på 
sommeren

• Lav uforstyrrede 
områder i haven – krat 
og kompost



Foldere om vilde bier


