
Bygg ett vildbihotell

Så bygger du vildbihotellet

1. Samla torra strån av vass. Kapa stråna 
så att de blir ungefär 15 centimeter långa. 
Du kan använda sträcket eller en linjal som 
mått. 

2. Stoppa vassen i konservburken. Det får 
bli trångt, så att vassen hålls stadigt på 
plats även när du vänder burken upp och 
ner. Det är viktigt att ena kortsidan är 
öppen och den andra tilltäppt så att bina 
kan krypa in och lägga ägg i rören. 

3. Placera boet på en varm, vindstilla plats, 
men inte i direkt sol. Tänkt på att boet ska 
hänga vågrätt så att det inte regnar in. 
Nu kan vilda bin flytta in! 

Här följer instruktioner till hur du bygger eget ”vildbihotell”. Många vilda 
bin trivs bäst i ihåliga bon där de kan krypa in. I boet kan de lägga sina 
ägg och föda upp sina larver. 
Hjälp bin att hitta en boplats genom att hänga ett bihotell i trädgården!

Förberedelser och material

Du behöver: 
• En tom konservburk
• Strån av vass
• En bit snöre 
• Sax

15 cm

Faktaruta: Blommor behöver bin

Blommor lockar på bin med sina vackra färger och söta 
dofter.  Blommor är binas restaurang, som bjuder på 
sockerhaltig nektar. Det är den bina äter. I gengäld hjälper 
bina att pollinera blommorna.  

I blommorna finns det ett pulver som kallas pollen. 
Pollinering kallas det när ett pollenkorn förs från en blomma 
till en annan blomma. Pollenkornet fastnar i den nya 
blommans pistill. Då kan ett frö bildas. Från fröet kan en ny 
blomma växa.

När ett bi äter söt nektar från en blomma fastnar det 
samtidigt små pollenkorn här och där på dens kropp. Dessa 
pollenkorn flyttas med biet till nästa blomma som den 
besöker. Då säger man att biet pollinerar blomman.  
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