Hvis biene forsvinner...
— Vi må samarbeide godt. Vi gjør det for biene!, roper en elev før det settes i gang å
borre hull, klippe og knyte. 3. klasse ved Sande skole i Vestfold skal sammen lage sitt
første insekthotell med veiledning av Janne Lepperød fra Kunst i Skolen.
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— Er det noen av dere som liker epler?
— Vet dere hvordan epleblomsten ser ut
før den blir et eple? Mange stemmer si
ja. Ivrig, men lavt. — Er det noen av dere
som har epletrær i hagen? — Da vet dere
at når våren kommer og det er blomster
på epletrærne, da kan dere høre biene
summe ivrig. Og hva er de på leit etter
da?
Janne Lepperød forteller om nektar og
insektpollinering mens hun viser frem
utvalgte fotografier tatt av biolog og
fotograf Carll Goodpasture. Bildene har
tidligere vært en del av Goodpasture sin
store utstilling The Vanishing Pollinators.
De fargesterke og detaljrike bildene viser
insekter som pollinerer planter og elevene legger merke til ørsmå detaljer de
ikke ville hatt mulighet til å oppdage ute i
naturen, som ørsmå pollenkorn som har
festet seg til biens kropp.

Janne Lepperød (over) viser fotografier av
© Carll Goodpasture i første økt. Bildet over
heter Honningbie. Bien sanker føde i en
georgine, og bærer med seg en ladning pollen.
Bildet er tatt på Tøyen i Oslo.
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Jordhumle, © Carll Goodpasture. Jordhumla
søker føde på en purpursolhatt. Bildet er tatt i
Urtehagen på Blindern, Oslo.

«Hvis biene forsvinner …» er en vandreutstilling som turnerer i Den kulturelle
skolesekken Vestfold. Utstillingen er laget
av Kunst i Skolen.
Pollinerende insekter, slik som bier, veps
og humler forsvinner raskt og i stort omfang. Men hva er årsaken til insektdøden?
Det kan være at det ikke er nok mat eller
at de blir eksponert for sprøytemidler. De
pollinerende insektene er helt nødvendige for at de fleste av våre nytteplanter
skal kunne gi oss frukt, bær og grønnsaker. Blir disse insektene borte vil mange
av de matvarene vi setter pris på forsvinne. Insekter utgjør også hovedføden
til en rekke fugler, pattedyr, amfibier og
leddyr, og er viktige i nedbrytningen av
organisk materiale. Et endret kulturlandskap, klimaendringer og et ensidig industrielt landbruk er også med på gjøre livet
vanskelig for våre pollinerende hjelpere.
Med et insekthotell legger vi til rette for
at pollineringen går lettere og vi bidrar til
biologisk mangfold.

Øverst: I innledende økt tegner elevene en
humle kun ved å se på fotografiet, ikke på tegnepapiret. Nederst: For at trestokken skal holdes
stødig når det borres må en god sittestilling og et
fast grep til, erfarte mange elever.

Det knytes, klippes og borres hull. Etter
en innledende økt er elevene i gang med
å lage sitt helt eget insekthotell. — Husk
å hjelpe hverandre når dere borrer hull,
minner Janne elevene på. I grupper på
fire arbeides det konsentrert. For å få det
til må alle bidra og hjelpe til. En elev må
holde, mens den andre borrer hull. Mens
en knyter, må de andre holde takrør og
bambus på plass.

Mange innfallsvinkler

Å lage insekthotell er en fin inngang til å
snakke om miljø, bærekraft og etikk. Fag
som gjerne kan inkluderes er naturfag,
samfunnsfag, matematikk samt kunst
og håndverk. Å lage insekthotell kan lett
tilrettelegges etter aldersnivå. Designet
på selve rammen kan lages enkelt eller
komplisert. Skal eldre elever arbeide med
tematikken kan design og arkitektur trekkes inn i større grad.

Materialer

Et ideelt insekthotell for norske forhold
består av trestokker og noen gamle
murstein. Diameteren på hulrommene
bør være forskjellige, helst 4, 6 og 8 millimeter, da er hullene tilpasset størrelsen
på insekter som holder til i Norge. Bor 6
til 10 cm dype hulrom. Innimellom stokker og murstein legger du hule strå og
eventuelt noen kongler. Desto mer ulik
type kvist du bruker, jo flere ulike arter
vil bli interesserte. Alle slags hule, tørre
stengler og strå kan brukes, for eksempel
takrør, kvann, løpstikke, sibirbjørnekjeks,
hyll og bambus. Tørre stengler kan samles
inn om vinteren eller tidlig vår.
Det er viktig med et vanntett tak over
boligen. Hotellet bør også utstyres med
noen små leirklumper her og der. Insektene tar med seg litt leire inn i hulrommet, og lager en celle rundt egget. Det er
lett å se når et «hotellrom» er leid ut: da
er åpningen murt igjen med leire. Om
hullet er helt åpent, er rommet ledig.
Insekthotellet bør ikke males, impregneres eller lakkeres. Kjemikaliene kan
gjøre at insektene blir skeptiske.

Plassering

Det aller viktigste for å få insektene til å
bruke hotellet er plasseringen. Insekthotellet skal stå lunt og solfylt og bør
derfor plasseres sørvendt, gjerne foran
en murvegg. Insektene setter pris på sol
og varme. Hvis ingen sjekker inn på hotellet, bør du flytte det til et sted med mer
sol og mindre vind. Det må helst være
pollen- og nektarrike planter i nærheten
som for eksempel kløver, oregano/bergmynte, seljetre, frukttrær eller lyng.
På kunstiskolen.no kan du se en film om å
lage insekthotell. Du kan også lese mer
om vandreutstillingen «Hvis biene forsvinner...» som er en av flere utstillinger
Kunst i Skolen leier ut.

Etter at elevene har jobbet en 40-minutters tid
er det klart for å legge alle stokkene og de løse
rullene med bambus og takrør inn i rammen
som er snekret på forhånd.
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