
Skillnaden mellan getingar och bin

Utseendemässiga skillnader

Flygande insekter som älskar det du äter

Skillnaden på bostäder

... och så lite om svärmar

Våra svärmfångare får ofta rycka ut på olika surrande varelser. Viktigt att veta är att svärmfångarna enbart kan vara behjälpliga när 
det kommer till svärmar av honungsbin. Men för en ovan person kan det kanske vara svårt att veta vad det rör sig om. Här kan du 
läsa mer om skillnaderna mellan våra de vanligaste randiga pollinatörer - Getingar och honungsbin.

Getingen har ofta en gulare färg med svarta in-
slag, har knappt någon behåring och ser blank ut 
på håll. 

Biet har en mjukare gul till orange färg med 
brunaktiga inslag. Biet är oftast lite hårigare, även 
om ett äldre bi kan ha nött bort mycket av sitt hår 
efter hårt slitande i bikupan och flygande ute när 
den pollinerar.

På sommaren är det härligt att sitta ute och fika med bullar och saft. Oinbjudna flygande gäster kan förstöra för många människor 
som njuter av fika i solen. De som oftast besöker fikabordet är getingar som gärna är med och delar på både kakan och saften. Bina 
är lite mer kräsna och tycker oftast inte att saften är tillräckligt söt utan håller sig hellre bland blommorna för att flitigt samla in nektar 
och pollen för att ta med sig hem till sin bikupa. Är det däremot dåligt med mat i blommorna så kan det hända att man hittar bin på 
söta frukter och bär som börjat jäsa.

Bin är vegetarianer på det viset att de inte alls är intresserade utav att besöka gillfestens köttbitar. Getingarna älskar kött för att ta 
med sig det hem som mat till sina larver. Vuxna getingar lever mest på nektar och annat sött. Så har du besök av flygande insekter 
som är intresserade av dina köttbitar så är det garanterat getingar. 

Getingar bygger sina egna bon av trä som de tuggat. Place-
rar dem under exempelvis under ett tak och liknar en boll av 
papper.

Honungsbina trivs bäst i sina fina kupor som de fått av sina 
biodlare. 

Bin som svärmar kan liknas vid ett flyttlass. Det är oftast på försommaren som bina svärmar då det blir för trångt hemma i kupan. 
Det kan då hända att samhället lyckats föda upp en drottning som sedan får för sig att ta med sig ett gäng bin för att bilda ett eget 
samhälle. Det är en helt naturlig företeelse i en bikupa. 

När bin svärmar kan det upplevas lite obehagligt och skrämmande om man inte har 
kunskap. Men, bin som svärmar är oftast väldigt fredliga. Inne i svärmen sitter nämligen 
drottningen som de följt med på nya äventyr. Deras främsta mål när de svärmar är att 
hitta en ny boplats och det är där binas fokus ligger. Svärmen landar ofta i ett träd nära 
bikupan de precis lämnat. Därefter skickas det ut spejarbin som har till uppdrag att leta 
reda på en ny fantastisk boplats. Det kan gå snabbt för svärmen att förflytta sig och ser 
du en svärm som hänger i ett träd eller liknande så kommer de troligtvis inte sitta kvar 
så länge. Då är det läge att kontakta Svärmtelefonen så en biodlare kan komma ut och 
fånga in svärmen. 

Ser du en svärm som flyger i luften, då kan inte svärmfångaren göra så mycket. 
Det är först när svärmen placerat sig i en klump någonstans som den går att samla in.

Sist men inte minst. Bin är fredliga varelser allt som oftast inte sticks i onödan - 
de använder enbart sin gadd i självförsvar och dör kort efter.

                    VAR RÄDD OM ALLA VIKTIGA POLLINATÖRER

Både bin och getingar har sex ben och två par vingar. 

0766-86 07 01
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