
Landningsplats för bin
Balkonger kan bli mer än en uteplats med
vackra blommor. De kan bli näringskällor för
pollinerande insekter och landningsplatser som
de flyger mellan. Området mellan Gärdet och
Lill-Jansskogen, som tillhör Nationalstads-
parken, är en smal midja som hindrar
pollinerande insekter att ta sig från den ena
delen av parken till den andra. Nu ska den
midjan breddas.

Hjälp bina flyga omkring
Här kommer alla balkonginnehavare i området
in i bilden: att tillsammans medverka till att
bina kan förflytta sig och att Nationalstads-
parken blir en pollinerarvänlig park. Men då
gäller det att plantera växter som är
nektarrika, som har gott om pollen och som
insekterna dras till. Gör balkongen till en grön
uteplats med balkonglådor och krukor.

Lämpliga balkongväxter
De flesta blommor ger nektar och pollen,
särskilt korgblommiga: ringblomma, solros,
vädd, tusensköna, astrar, gerbera, bolltistel är
som magneter. Lobelia, honungsfacelia,
kantnepeta, kattmynta gör sig bra på
balkongen. Kryddväxter gillar alla bin. Tomater
behöver pollinering, liksom gurka och squash,
så där hjälper bina till. Så en fröblandning
med vilda blommor. Tidigt blommar scilla,
vårlök, krokus. Bli inte ledsen om maskrosor
dyker upp, de ger god nektar.
Vissa blommor gillar vi, men inte humlor och
fjärilar. Det gäller petunia, tulpaner,
pelargoner och många rosor. Fråga i
växtbutiken. Växtetiketter kan säga om
blomman är bivänlig. Gå runt på utomhusdelen
i butiken, då ser du vilka blommor bina
besöker.



Sitt still och betrakta
Ta dig tid att följa livet på balkongen. Vi har
270 arter av bin och humlor och många
fjärilar. Vilka besöker din balkong?

Pollinerarvänlig park
Projektet Pollinerarvänlig Park har som mål
att göra Nationalstadsparken till en oas för
pollinerande insekter. Det drivs av Förbundet
för Ekoparken, Kungl. Djurgårdens
Förvaltning och Vetenskapens Hus, delvis med
stöd av medel från Länsstyrelsen.

Kontakt: info@ekoparken.org

Kontakt för Balkonger - landningsplats för bin:
Maria Cosnier:
maria.cosnier@uandwe.se

Pollinerarvänlig Park:
Märtha Angert Lilliestråle:
martha.a.lilliestrale@gmail.com
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