Räddningsinsats:

Hjälp bina med ett vildbihotell

Bamburör – fäst dem
så att de inte rör sig.

Liten träbit.

Stort vedträ.

Vildbi-lyxhotell av träbitar och
ihåliga växter, fläder, hallon, vass.

”Bitropolis”.

Ett vildbihotell kan se ut på flera sätt och tillverkas av olika material.
Köp ett färdigt eller bygg själv. Det viktiga är att de kommer upp!
Hjälp vildbina så hjälper de dig

Så funkar vildbihotellet

• Hjälp till att minska vildbinas bostadsbrist med vildbihotell. Det finns
cirka 270 arter av vilda bin i Sverige
och en tredjedel av dem är rödlistade
och är hotade eller minskar kraftigt.
• Bina pollinerar blommor så att det
blir frukt, bär och mera blommor. De är
livsviktiga för oss och hjälper oss att
få mat.

• Många vilda bin behöver hål att bo
i, 3–10 mm i diameter och minst 6 cm
djupa, helst 10 cm djupa. Hålen ska inte
vara genomgående.
• Olika biarter och andra steklar använder vildbihotellet under hela året.
Låt hotellet sitta uppe året runt och
rensa det inte eftersom det innehåller
övervintrande bin. Efter några år kan
du byta ut en del av bomaterialet och
successivt fylla på med nytt.
• Bina lägger flera ägg och matpaket
av pollen till sina larver i bohålen.
Larverna utvecklas till flygfärdiga bin
och flyger ut nästa vår.
• Var inte rädd att bli stungen – solitärbina är mycket fredliga.

Bygg det – hur enkelt som helst!
Du behöver bara en träbit som är minst
10 cm tjock och en borrmaskin, med
3–10 mm borr. Borra hål och se till att
hålens kanter är släta. Eller bygg det av
bambu eller andra ihåliga växter.
• Ett vildbihotell kan också målas med
giftfri färg, men måla inte i hålen.
• Sätt ett finmaskigt hönsnät 5 cm
framför vildbihotellet för att hindra
småfåglar att nå bina.
Så placerar du vildbihotellet
Soligt – i söderläge.
Skyddat – gärna regnskyddat.
Synligt – så att du enkelt kan
spana efter små bin vid boet.
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Rödmurarbi vid sitt bo.

Tapetserarbi på strålöga.

Flyttar bina in?
Ja, oftast fungerar det, testa själv! Du
ser om det är bebott genom att rören är
igenmurade med blad, kåda eller lera.
Rapportera ditt vildbihotell på
www.räddabina.nu

Väggbin vid bohål.

