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Pollinering

= transporten av pollen 
från den hanliga 
ståndaren till den 
honliga pistillen



Pollinering

88 % insektspollinering, 11 % självpollinering, 1 % vind
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Ekosystemtjänster

= de tjänster som ekosystemet 
och dess organismer utför och 
som vi människor drar nytta av 

MEA 2005. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and human 
well-being: scenarios. Island Press, Washington, D.C., USA.

POLLINERING



Pollinering

• Minst ¾ av alla odlade och vilda växtarter är helt eller 
delvis beroende av insektspollinering

• Minst  av skörden globalt sett kommer från grödor 
som till någon del pollineras av insekter

Ollerton et al. (2011) Oikos; Klein et al (2007) Proc R Soc B



Vem pollinerar?

vilda pollinatörer
honungsbin

• Både vilda insekter och honungsbin bidrar till 
grödpollineringen och kompletterar snarare än 
ersätter varandra

Garibaldi et al. (2013) Science



Pollinatörer

Viktigaste:

• bin

• blomflugor

Andra grupper:

• skalbaggar och andra flugor

• fåglar och fladdermöss

Klein et al (2007) Proc R Soc B



Pollinatörer – bin

• I världen:

– bin (20-25 000 kända arter)

– humlor (över 250 arter) är också bin!

– honungsbin (7 arter)

• I Sverige:

– honungsbin (1 art)

– humlor (nästan 40 arter)

– solitärbin (ca 250 arter)

ArtDatabanken





Humlans år

Prys-Jones & Corbet (1991) Bumblebees. Cambridge University Press.

boet etableras

arbetare föds

drottningen övervintrar

drottningen 
söker föda

hanarna dör

samhället utvecklas 
och växer sig större

nya drottningar 
och hanar föds 
och parar sig

boet kan tas över 
av snylthumlor



Olika pollinatörer för olika grödor

Vårraps Rödklöver

humlorandra insekter

tambin

blomflugor

tambin

humlor

andra insekter

Bommarco, Marini & Vaissière (2012) Oecologia; Bommarco, Lundin, Smith & Rundlöf (2012) Proc R Soc B



Olika beroende av insektspollinering

100 %

14 %

Rundlöf, Reidinger, Renner, Holzschuh, Steffan-Dewenter & Bommarco (2013) STEP 
d li bl



Hur går det för pollinatörerna?

Bommarco, Lundin, Smith & Rundlöf (2012) Proc R Soc B

Vinnare:

Förlorare:

Jordhumlor och Stenhumla

Åkerhumla, Trädgårds-
humla och Klöverhumla



Carvalheiro et al (2013) Ecol Letters



Förändring i funktionell sammansättning

Rödklöverns blompipslängd:
8-9 mm (beroende på sort)

Pollinatörernas tunglängd:
Honungsbin 4-5 mm

Humlor 5-15 mm
(beroende på art)

Bommarco, Lundin, Smith & Rundlöf (2012) Proc R Soc B



Vikande och mer variabla klöverskördar
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Bommarco, Lundin, Smith & Rundlöf (2012) Proc R Soc B



Pollineringskris?



Vad behöver pollinatörer?

• Vilda bin behöver boplatser, alla bin behöver blommor:

• nektar som flygbränsle till de vuxna individerna

• pollen som föda till larverna

•

• Boplatser

•

blommande grödor

betesmarker

obrukad
kantzoner blomremsor



Vad behöver pollinatörer?

april maj juni juli augusti

sälg raps vitklöver rödklöver
vilda blommor



Naturbetesmarker som källor

Ekroos, Rundlöf & Smith (2013) Landscape Ecology



Varierande landskap och mindre växtskyddsmedel
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Mellanbygd             Slättbygd

Landskapstyp

Ekologisk
Konventionell

Odlingsform

Rundlöf, Nilsson & Smith (2008) Biological Conservation

Slättbygd

Mellanbygd



Blomremsor för humlor och bin



Rödklöverfröodling för humlor



Vad kan vi göra?

• Lantbrukaren

– Mer naturliga miljöer som boplatser 
(betesmarker, skogsbryn, småbiotoper)

– Blomrika miljöer för födosök (blommande 
grödor, kantzoner, ängar)

• Trädgårdsägaren

– Mycket blommor (helst inhemska) med 
olika blomningstid, färg och form

– Material för boplats och övervintring; 
ihåliga pinnar, mossa, sandfläckar, biholkar

Foto: Åke Rudoff



maj.rundlof@biol.lu.se
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