
Vi har masser af bier og brombasser, fordi vi har sørget 
for at skabe levesteder til dem. Hvis du ser en bi, der 
flyver rundt alene, så er det nok en vild bi og den kaldes 
en ”solitær bi”.  Det er ligesom et træ, de står helt alene 
ude på en mark, det kaldes et ”solitært træ”. Der findes 
omkring 292 forskellige arter af vilde bier i Danmark. 
Pragtbuksebi, vårsilkebi og blåhatjordbi er nogle af 
navnene på vilde biarter, som findes i den danske natur. 
Ligesom sommerfuglene lever de vilde bier af nektar og 
pollen og de er meget flittige væsener. De har brug for 
steder at overvintre samt læ og masser af føde indenfor 
flyveafstand. 

Du kan se, at vi har sat læ op for bierne rundt omkring. 
Vi har også sørget for, at lade mange vilde blomster 
blomstrer her på BaneGaarden, sådan at der er føde til 
de vilde bier. Forskellige slags blomster – biodiversitet – 

er nødvendig. Var der kun én slags blomster – eller 
slet ingen – ville vores vigtige bier ikke kunne leve og 
bestøve. De vilde bier har ingen dronning eller hierarki 
sådan som vi kender det fra honningbier, da alle hun-
bierne er lige og kan få børn. De fleste arter bor sam-
men men hver for sig, ligesom os mennesker der bor i 
etageejendom. Jordbier bygger reder under jorden og 
graver hver deres underjordiske gange på en varm og 
bar plet. Nogle arter af bier kan også finde på at slå sig 
ned i forladte sneglehuse eller i stråtækte tage, hulrum 
i gamle træer og siv. Der er også nogle, som gerne vil 
bo i forladte bygninger og i træværk. Det er derfor, det 
er så vigtigt at huske, at vildskab og rod er en god ting. 
Det kan de vilde bier lide. Vi har hængt sjove kasser op 
rundt på BaneGaarden hvor disse bier er velkomne til at 
slå sig ned.

Har du 
set en ensom 
bi herude?
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