Vi kan alla hjälpa pollinerarna
De sju åtgärderna här nedan kommer att hjälpa
pollinerande insekter och den ekosystemtjänst de ger oss
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Plantera pollinerarvänliga blommor och växter
En rik flora gynnar bin, humlor och andra insekter. De behöver näring
från tidigt vår till sen höst. De första blommorna som bina besöker är
krokus, vårlök och scilla. Hassel och sälg ger också tidig påfyllning
av näring. Senare är maskrosor och vitklöver bigodis. Om du odlar
kryddväxter exempelvis rosmarin, gurkört, lavendel, kungsmynta och
timjan kommer bina att hitta dit. Fruktträd får hjälp med pollineringen.
När hallon och björnbär börjar blomma blir bina glada. Lindarna besöks
av alla sorters bin. Man brukar höra ett dovt surr av tusentals insekter
om man står under en lind i slutet av juli. Senare på sommaren är
astrar både vackra och nektarrika. Bra hjälp är att så en äng med vilda
blommor om utrymme finns.
Insekter och andra djur sprider blomfröer och hjälper blommor att
bli pollinerade. Detta samspel bidrar till en rik mångfald av blommor.
När du köper fröer och växter fråga i butiken vilka växter som är
pollinerarvänliga. Eller titta i butikens utomhusavdelning vilka blommor
som pollinerarna besöker.
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Låt det växa vilt
Lämna ytor där det får växa som naturen vill. Nässlor, tistlar och
maskrosor är viktiga för olika pollinerare och fjärilslarver. Låt platser
som ingen sköter vara ifred. Det uppskattar insekterna.

Klipp inte så ofta. Klipp inte för lågt
Kortklippta gräsmattor är inte värdefulla för insekter.
Prova att klippa gräset varannan gång mot vad du brukar
göra. Ställ klipphöjden högre så att vitklöver, maskrosor
och brunört går fria. Eventuellt kan man göra gångar i
gräset där man klipper kort. Lämna gräset i fred under
fruktträd. En rik flora under träden gynnar pollineringen.
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Undvik bekämpningsmedel
Pollinerande insekter påverkas negativt av bekämpningsmedel.
Honungsbin tappar orienteringsförmågan och hela bisamhällen
försvagas. Bekämpningsmedel är en av orsakerna till den bidöd som
drabbar många länder. Dessutom vandrar dessa medel upp genom
näringskedjorna. Fåglar och andra djur som äter insekter påverkas.
Till sist även vi människor.
Ska man få bort ogräs eller skadeinsekter använd medel som finns
naturligt i naturen. Använd kokhett vatten till exempel.
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Sätt upp insektshotell eller hyr en bikupa
Insektshotell kan man köpa i växtbutiker eller göra själv. Borra
hål i vedklabbar eller bunta ihop bambustavar. Sätt ett tak över
så att insekterna inte blir våta. Det ska finnas olika stora hål,
från 5 till 20mm, de ska vara minst 15cm djupa. Det går också
att borra upp hål i stubbar.
Att hyra bikupa eller be en biodlare ställa ut en bikupa är ett
alternativ till att själv bli biodlare.
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Låt död ved ligga kvar
Många pollinerare finner boplatser innanför bark och i hålrum
i träd. Det finns även insekter som behöver död ved för sin
livscykel. Låt därför grenar och träd ligga kvar på marken,
även om grannen tycker det ser ovårdat ut. Lövhögar och
komposter ger skydd och är också platser för övervintring.

Viktigt med barmark
Hela 70% av de vilda bina boar i marken. Humlor
använder sig ofta av gamla musbon i marken för
att föda fram nästa generation. Har du områden i
trädgården där det finns små hål, stanna en stund,
kanske ser du ett bi flyga iväg eller krypa in.
Skrapa av gräsytor för att få barlagda jordytor eller
anlägg sandbankar där bina kan borra ner sig. Låt det
gärna vara i söderläge så att de får det varmt.

LET’S GET STOCKHOLM BUZZING
För mer information: bzz@binistan.nu

