(Bi)ologi
med Navet
Biologisk mångfald är värd att bevara
Begreppet biologisk mångfald används för att beskriva hur livet på jorden varierar.
Den biologiska mångfald vi ser idag är resultatet av miljontals år av evolution. Den
har skapats av naturliga processer och människans påverkan och omfattar växter, djur
och mikroorganismer. Den 22 maj uppmärksammas den biologiska mångfalden på
jorden lite extra i och med att FN har utnämnt denna dag till internationella dagen för
biologisk mångfald.

Människan påverkar den biologiska mångfalden både positivt och
negativt. Att skapa nya naturreservat är positivt, men t ex nya,
stora vägbyggen, föroreningar och överfiske påverkar negativt.

Läs mer om biologisk mångfald i Sveriges
miljömål, www.miljomal.se

Människan är helt beroende av att den biologiska mångfalden ger
upphov till livsnödvändiga varor och tjänster som t ex mat, kläder och
byggmaterial.

Bin – ett livsviktigt exempel!
Tack vare de olika bin vi har i vår närhet (t ex honungsbin, humlor och vildbin) har
vi mat på bordet (och vi äter ju inte bara honung) – minst 75 procent av all mat vi
äter inom EU är beroende av pollinering från dem. Om inte bina hade funnits skulle
vi få äta mest ris, majs och olika sädesslag – växter som pollineras med vinden. Utan
bin skulle kött troligen bli en bristvara eftersom djuren äter växter. Förutom det vi
äter så pollinerar bin förstås även växter som är viktiga för att vi ska få rent vatten,
markbindning och bättre koldioxidbalans. Våra bin är i nuläget hotade – flera arter har
redan försvunnit helt och över 100 arter av de 289 vi har i Sverige är utrotningshotade.

Ta gärna reda på mer om varför
många bin dör!

Spionera på en humla
Du behöver: En solig vårdag, humla som flyger i din närhet (lättare
att hitta i närheten av blommande växter), papper och penna,
tidtagning på mobil el liknande, förstoringsglas eller förstoringsapp
på mobilen.
1. Ta fram papper och penna.
2. Bestäm dig för en humla som du tänker följa, håll blicken fäst på
den hela tiden.
3. Dra ett streck för varje blomma den landar på. Hur många blommor
hinner humlan med på 5 minuter? (jämför gärna flera humlor med
varandra - hinner alla med lika många blommor?)
4. Titta närmare på humlans kropp när den sitter stilla på en blomma.
Använd förstoringsglas eller en förstoringsapp på mobilen. Var fastnar
pollenkornen på humlan? Kan du se varför den är en så viktig hjälp i
växternas pollinering?

Vem tar över rabatten på natten?
Du behöver: hållbar burk, brädbit, sten, planteringsspade eller annat
tillbehör som kan gräva hål i marken.

Humlan gillar humleblomster
Humleblomster är en av humlans favoriter. De växer
ofta på marker som tidigare varit betade eller slagna
och har ofta svårt att klara sig i konkurrensen med
andra växter och kan till slut försvinna. Här kan vi
människor hjälpa till!
Leta upp några Humleblomster i din närhet och
repa bort ”ogräset” runt dem så att de kan växa till.
Gå tillbaka till din Humlerestaurang med jämna
mellanrum för att se om humlorna har hittat dit!

1. Gräv ner burken enligt bilden. Var noga med att kanten på burken
är under markytans nivå.
2. Placera träbiten ovanför burkhålet som regnskydd och skugga.
3. Lämna burken ute över natten.
4. Hur många olika arter har du fångat i din burk? Är det någon art
som du har flera av?

Detta sätt att studera vad som rör sig på natten kan användas för att
undersöka vilka djur som är vanliga i en viss miljö. Om du t ex har
fångat en trädgårdsjordlöpare betyder det att det även finns rikligt
med mindre djur i miljön som den kan äta eftersom den är ett rovdjur.

Nästa gång blir det sommarlovsaktiviteter…

