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Bin runt husknuten
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Trädgårdsentomologi är en gren på stark fram-
marsch. Den står i kontrast till stora expeditioner 
mot avlägsna mål där man hoppas hitta märkvär-
diga arter. Speciellt står den i kontrast till resor 
till kända lokaler där man ska hänga in vissa 
på förhand uttänkta rariteter. I trädgården går 
man förutsättningslöst ut och ser vad som finns 
där man står, gläds över myllret av liv och bör-
jar se samband i det lilla. De flesta, denna boks 
författare inkluderad, förvånas av hur mycket 
det fanns. Inga tunga rariteter rapporteras från 
trädgården... ännu. Men totalt hittades 36 arter 
som kunde identifieras på foto.

Ingemar Fries har i hela sitt yrkesliv på SLU 
sysslat med bin, och framförallt med honungs-
biet och med biodling. I och med det uppblom-
made intresset för ekosystemtjänster har bina 
med sin pollinerande verksamhet blivit riktigt 
i ropet. Man har även uppmärksammat att det 
inte bara är honungsbin som utför tjänsterna 
utan även en stor rikedom av vilda bin. Och det 
var nog mycket för att se, lära och fascineras av 
denna mångfald som denna bok blev till. Inge-
mar har helt enkelt skrivit om och fotograferat 
sin egen trädgård. En större del av boken tar oss 
månad för månad genom året och dess skiftnin-
gar i växtlighet och pollinerarfauna, naturligtvis 
med fokus på de växter som är viktiga pollen och 
nektarresurser för bin och humlor. Mångfalden 
av bin avporträtteras på foton, till vilka Ingemar 
haft Erik Sjödins hjälp för artbestämning.

I den inledande hälften av boken finns dess-
utom en hel del matnyttigt om bin och biodling 
generellt. Allt från hur man praktiskt går till väga 

om man vill odla bin, till nyheter från forsknings-
fronten vad gäller bin. Bland annat får man veta 
hur långt man kommit för att förstå den plötsliga 
bidöden som rapporterats från USA. Du får även 
veta att linden inte är giftig för humlor. Det är 
andra orsaker som gör att man ofta hittar massor 
av döda humlearbetare under träden.

Jag gillar både den vetenskapliga populär-
rapporteringen i denna bok och det småskaliga 
angreppssättet att gå ut i sin trädgård. Texten tar 
även upp en del andra lite oväntade stickspår, till 
exempel får man sig plötsligt ett recept på mask-
rosvin till livs. Och efteråt känns det som man 
fått en del rolig läsning och att man har lärt sig 
en hel del om bin.
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