En bi er ikke bare en bi
Bier bestøver blomster. Bier kan stikke. Bier laver honning. Eller det vil sige,
faktisk har kun hunbier en brod, og kun honningbier har et stort lager af
honning. Bier tæller knap 300 forskellige arter i Danmark, og honningbien er
bare én af dem. Nogle bier bor i samfund, mange er enlige mødre, og atter
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andre lægger æg i andre biers reder. Men alle bier lever af pollen og nektar,
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og alle bier har ét sikkert kendetegn: Deres pels har hår med sidegrene. Det
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lyder som en nørdet detalje, men den giver god mening; pollen hænger
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nemlig bedre fast på forgrenede hår, som derfor er ideelle til at indsamle og
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sprede det. Over 90% af verdens planter afhænger af insektbestøvning for at
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sætte frø og frugt. Uden bier ville vi have en kedelig verden uden jordbær,
æbler og græskar.
Mens foråret for hver dag folder sig ud i nye farverige blomsterflor, brummer
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humlebierne ivrigt omkring, og jordbierne bygger reder i jorden. Og så er
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der vejbierne, buksebierne og alle de andre bier. Maj måneds Tænkepause
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summer af liv.
KONTAKT FORLAGET
unipress@unipress.au.dk eller

“Bier er mine yndlingsdyr. De er pelsede, arbejdsomme, elsker
blomster og passer godt på deres små. Deres samspil med
blomsterplanterne startede længe før, mennesker blev til.
Men i nutiden er vores levegrundlag vævet tæt sammen med
biernes. I denne Tænkepause giver jeg et indblik i biernes
verden og deler min fascination af disse både sympatiske og
nyttige insekter.”
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– Yoko Luise Dupont
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