
Förberedelser och material
Ni behöver:
1.     Bambupinnar, ca 15 cm långa. Minst 7 per hotell
2.     Spikar, 6 cm långa.
3.     Snöre, 1 m per hotell.

Det är lämpligt att dela upp deltagarna i grupper om två till tre. Varje grupp ska ha minst 7 pinnar,  
en spik och en meter snöre. Kopiera eller visa upp instruktionen på baksidan.

       Så bygger ni vildbihotellen  
        1.  Använd spiken för att gröpa ur ett hål i varje ände av bambupinnarna, så att bina att kan 

lägga sina ägg inuti.

2.  Knyt snöret så att bambuknippet håller ihop. Det svåraste momentet är att 
knyta tillräckligt hårt så att bambupinnarna inte ramlar ut. Ifall de inte 
lyckas få dem tillräckligt hårt bundna går det att fästa gummiband  
eller buntband i ändarna.

Så hittar ni en lämplig plats för hotellen
Platsen ska helst ha rikligt med blommande växter inom 50 meters radie. 

Låt barnen hitta skyddade skrymslen för hotellen: de ska synas och få sol  
delar av dagen, men inte sitta väldigt utsatt för vind och regn. Fotografera  

platserna för att komma ihåg var ni hängt hotellen.

Det är en fin upplevelse att återvända till platsen t ex efter sommaren för att se om  
hotellen blivit använda. Bina ”murar igen” rören med bitar av blad eller något som 

påminner om torrt klister. När de nya bina flugit ut så finns lite av detta material kvar  
i kanterna av rören.

Instruktion: 
Vildbihotell av bambu
Här följer instruktioner till hur du bygger ”vildbihotell”, där vissa arter av vilda bin kan lägga 
sina ägg och ”matpaket”. 30 procent av alla vildbin lägger sina ägg i denna typ av håligheter. 
Andra gör det till exempel i jordhögar. Det finns såklart ingen garanti att vildbin lägger sina 
ägg i just era hotell. Det är bra att ha med som budskap till barnen från början.

Lycka till önskar vi på Naturskyddsföreningen!

Gillade du det här materialet? 
    På vår webbplats finns mer material om bin:
    www.naturnytta.se




