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Danmarks fauna af bier
I Danmark er der registreret 288 arter af 
bier. De fleste af dem er uanseelige og gør 
ikke meget væsen af sig, hvorimod andre er 
velkendte af næsten alle mennesker. Den bedst 
kendte bi er honningbien, som biavlere holder 
i bistader. Men også humlebierne er velkendte, 
og dem er der 29 arter af i Danmark. De øvrige 
258 arter består af en stor gruppe af meget for-
skellige arter med hver deres særegne levevis.

Sociale eller enlige bier
Bier kan være sociale eller de kan være enlige 
(solitære) eller noget derimellem. Til dem med 
social levevis hører humlebierne og honning-
bierne. Boet består af en dronning og hendes 
afkom af arbejder bier og nogle hanner. 

Hos de enlige bi-arter lever hunnen alene og 
udfører selv alt arbejdet med redebygning og 
indsamling af føde til afkommet. Nogle arter 
danner kolonier, uden et egentligt samarbejde 
mellem hunnerne, mens andre udviser en eller 
anden form for samarbejde om beskyttelse af 
rederne eller indsamling af føde. 

Hvor bor bier?
Hovedparten af bi-arterne har deres reder i 
jorden, hvor de enten selv graver reden ud 
eller benytter eksisterende huller, eksempelvis 
yngler humlebier gerne i gamle musereder 
i jorden. Andre bi-arter placerer deres reder 
under bark, i forladte sneglehuse, i hule plan-
testængler og stråtage, i billegange i dødt træ 
eller i revner i murværk. Bi-hunnen lægger sine 
æg i celler – ét æg pr. celle. Hver celle forsyn-
es med en madpakke, som larven lever af, 
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når ægget er klækket. I en rede kan 
der være adskillige celler sammen, 
eksempelvis kan man finde lange 
rækker af indemurede celler i hule 
plantestængler. 

Bier og blomster 
Bier lever af nektar og pollen fra 
blomster, og bierne bestøver blom-
sterne. Mange afgrødearter og et 
stort antal vilde blomster er helt eller 
delvist afhængige af bestøvende 
insekter for at kunne danne frø – og 
dermed formere sig og overleve. 
Bierne er de vigtigste og mest effek-
tive bestøvere der findes. 

Bier og mennesker
Hovedparten af alle de plantearter, 
som indgår i den mad vi mennesker 
spiser, bestøves af bier. Det er især 
frugt, bær og grøntsager, som skal 
bestøves af bier for at give et ordent-
ligt udbytte af en god og velsmagen-
de kvalitet. Uden biernes hjælp ville 
vores kost være fattig på variation 
og glæde. Uden bierne ville naturen 
være fattig på blomster – og måske 
fattig på en masse andet… 

Derfor: Pas godt på bierne og gør 
en indsats for at hjælpe dem. I  
folderen ”Hjælp bierne – de har brug 
for det!” kan du læse om, hvad du 
kan gøre for at hjælpe bierne.
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kBier har eksisteret i længere tid end mennesket. Det menes at bierne som 

selvstændig gruppe er opstået for mere end 40 millioner år siden. Og i 
denne lange periode er mangfoldigheden af vilde bier og blomster udviklet 
sideløbende og i samspil. Bierne er tilpasset blomsterne, og omvendt. 
De vilde biers og de vilde blomsters indbyrdes afhængighed er grundlaget 
for en meget stor del af naturen og dens mangfoldighed. Hvis blomsterne 
forsvinder, dør bierne. Hvis bierne er væk, sætter blomsterne ikke frø og 
frugt, og så forsvinder de også. Naturen og dens blomster kan ikke  
undvære bierne.

Vilde bier i Danmark er en landsdækkende forening, der arbejder for at 
skabe bedre levevilkår for vilde bier i Danmark samt styrke den folkelige  
interesse for vilde bier. Vilde bier i Danmark samarbejder med andre 
grønne organisationer, myndigheder og virksomheder til gavn for  
Danmarks vilde bier. Hvis du har lyst til at være med, så klik ind på  
www.vildebieri.dk, hvor du også kan læse mere om Danmarks vilde bier. 
Du kan kontakte os på info@vildebieri.dk eller på tlf. 9386 1223.


