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Bliv klogere på bier
Tegn jeres bi

Den flyver i (sæt x)

Vores bi lever (sæt X)

________        ________
 solitært           i koloni

Særligt om jeres bi

Søg viden om jeres bi. Det kan fx være om: 
• Udseende
• Hvornår på året den flyver
• Hvordan den lever
• Særlige historier
• Levested

Navn på bi ______________________________________

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Sådan lever bien 
• Nogle bier lever mange sammen. Det kalder man ‘kolonier’. 
• Andre bier lever alene. Dem kalder man ‘solitære’ bier. 
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Levested
Bier har brug for levesteder, der kan give dem føde gennem 
hele sæsonen. De har også brug for et redested inden for 
flyveafstand. Alle bier har nogle bestemte krav til deres 
levested. 

Føde 
Bier lever af nektar og pollen fra blomster. Det er derfor 
vigtigt at vide noget om de planter, som jeres bi får pollen 
og nektar fra. 

Beskriv planten. Det kan fx være, hvordan den ser ud, 
hvornår den blomstrer, og hvor den vokser henne.
 

Vores bi lever af pollen og nektar fra

Et godt redested er

Bier og blomster

Blomsterne laver nektar og pollen. 
Nektar er en sukkersød saft. Pollen er 
blomsterstøv. 

Bien besøger blomsten, hvor den 
suger nektar op med sin snabel. 
Samtidig sætter pollen sig fast på de 
hår, bien har på benene.

Når bien flyver til næste blomst 
spreder den pollen til andre blomster, 
så de bliver bestøvet.

Redested
Bier har brug for et sted at bygge en rede, de kan lægge æg i. Det kalder man også en yngleplads. Det 
kan fx være i huller i træer, mellem sten eller i huler under jorden.

Sådan lever bien 
Nogle bier får nektar og pollen fra forskellige slags blomster. 
Dem kalder man ‘generalister’.  

Andre bier får nektar og pollen fra én specifik blomst.  
Dem kalder man ‘specialister’.

Vores bi er (sæt X)

________        ________
 generalist         specialist


