
Quiz om bin
 

Quizet består av tio frågor med tre svarsalternativ.  
I de flesta fall finns bara ett rätt svar, men ibland finns flera. 
 
Skriv ner dina svar på en lapp eller på mobilen. 
 
Svaren på frågorna finner ni på sista skylten. 

Lycka till!
 

Illustratör: Lina Ekstrand



Hur många biarter (olika sorters bin) 
finns det i Sverige? 

      1  ca 270
     X  ca 27
      2  ca 2700
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Hur stor del av Sveriges  

biarter är hotade?

      1  En tiondel 
     X  Alla
      2  En tredjedel



Vilken ekosystemtjänst*
hjälper bina oss med? 

      1  Nedbrytning
     X  Jordbildning
      2  Pollinering
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* De gratistjänster som naturen gör och som är till nytta för  
oss människor. Vi människor är helt beroende av dessa tjänster.  
Kan även kallas naturens nyttor eller naturnyttor.



Hur stor del av maten  
vi äter har pollinerats? 

      1  En tiondel
     X  En femtedel
      2  En tredjedel
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Vad har bina nektar till? 

      1  Bygger bon
     X Dricker
      2  Matar ungar med
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Vad har bina pollen till? 

     1   Mata sina larver
    X  Imponera på partner
     2   Bygga bon
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Vad är viktigt för bina? 

  1   Att det finns många olika sorters blommor 
 X  Att det finns gott om blommor  
          från tidig vår till sen höst  

  2   Att blommor är gula
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Hur kan bin påverkas  
av bekämpningsmedel? 

  1  De kan pollinera extra bra  
 X  Bina kan bli förvirrade och  
     få svårt att hitta 
  2  Larverna kan påverkas så 
        de inte växer som de ska
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Vilken växt är bra för bina? 

       1  Havre
      X  Sälg  
       2  Råg 
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Vad kan människor göra  
för att hjälpa bina? 

  1   Ha mer blommor i jordbrukslandskapen
 X  Sluta med skadliga bekämpningsmedel
  2  Se till att det finns mycket blommor  
          från vår till höst i våra trädgårdar
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1  1  Ca 270

2 2  En tredjedel

3 2  Pollinering

4 2  En tredjedel

5 X  Dricker

6  1  Matar sina larver

7  1  Att det finns många olika   
    sorters blommor. 
X  Att det finns gott om blom- 
     mor från tidig vår till sen höst.

Svar
8 X  Bina kan bli förvirrade  

     och får svårt att hitta.   2  Larverna kan påverkas  
     så de inte växer som de ska.

9 X  Sälg

10   1  Ha mer blommor i  
     jordbrukslandskapen.  
X  Sluta med skadliga    
     bekämpningsmedel.  
 2  Se till att det finns mycket   

          blommor från vår till höst 
               i våra trädgårdar. 

Läs mer på Räddabina.nu


