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Blommor för humlor och andra pollinatörer

På åkern odlas växter som är rika på pollen 
och nektar. Bovete och honungs ört är ettåriga 
växter som blommar år 2020. Följande år tar 
kummin och olika ärt växter vid. Pollen och 
nektar blir till flygbränsle åt humlor, bin och 
fjärilar, men också mat åt insekternas larver. 

När insekterna landar på en blomma fastnar 
pollen på deras kropp, och när de flyger vidare 
flyttar de pollen från blomma till blomma. 
Det kallas pollinering och är nödvändigt för 
att växerna ska kunna bilda frön och frukter. 
Utan pollinatörer skulle det med andra ord 
bli mindre frukt och bär i våra trädgårdar, 
och sämre skördar av raps och åkerbönor på 
bondens åkrar.

Odlingen har skapats i samarbete mellan Läns-
styrelsen Stockholm och lantbrukarna Rolf och 
Ove Öhlin i Angarns-Lundby.

Odlingen framför dig är en jättelik 
matsal! Här serveras pollen och nektar 
åt hungriga humlor, bin och fjärilar. 

Växternas nektar samlas i blomman. Blomman 
ser olika ut hos olika arter, en del har djupa 
blommor, andra grunda. Djupa blommor, eller 
”blommor med lång blompip” som botanikern 
säger, föredras av humlor med långa tungor. 
Blomor med kort blompip besöks av honungsbin 
och andra insekter med kortare mundelar. 
Kummin har öppna, grunda blommor som 
besöks av olika typer av 
parasitsteklar. 

Mörk 
jordhumla
Buff-tailed 
Bumblebee

På åkern framför dig odlas växter som ger pollen 
och nektar åt humlor, bin och fjärilar. Insekterna 
är värdfulla pollinatörer som bidrar till växternas 
fortplantning. Utan pollinatörer skulle våra skördar av 
bär, frukt och grödor blir sämre.  

Vallhumla
Short-haired Bumblebee

I området 
har vi också satt 

upp biholkar. 
Ser du var 
de sitter?

Kummin
Caraway

Käringtand
Common Bird’s-
foot-trefoil

Påfågelöga
Peacock

Åkerhumla
Common Carder bee

Gul 
sötväppling
Ribbed Melilot

Nässelfjäril
Small Tortoiseshell

Honungsört
Phacelia

Honungsbi
European Honey 
bee

Bovete
Buckwheat
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Vitklöver
White Clover

Rödklöver
Red Clover


