Humle bingo
Se om du kan få pladen fuld af humlebier og dem der ligner. Sæt et hak ved de dyr du finder.

Her er en kort beskrivelse af humlebier og dem der ligner – god fornøjelse.

HUMLEBI
Humlebien har håret krop, og forskellige
arter kan adskilles på deres mønstre
af sorte og gul/orange tværstriber på
kroppen. Der er 30 arter af humlebier
i Danmark. De er oftest fredelige dyr,
der flyver omkring og samler pollen og
nektar. Hvis de føler sig meget truede,
kan hunnerne strikke. Med deres gule
og sorte striber, fortæller de eventuelle
rovdyr, at de kan stikke, så de må heller
passe på.

BI
Der er mere end 100 forskellige bier i
Danmark, fx jordbier, hvepsebier, vejbier,
murbier, bladskærer-bier, honningbier og
de enlige bier. Alle bierne signalere med
deres stribede kroppe, at de kan være
farlige og kan stikke, så det gør ondt. Det
forstår de fleste rovdyr heldigvis, for hvis
bien stikker bliver dens brod trukket ud
af dens bagende og bien dør. Det sker
fordi biens brod har modhagere.

HVEPS
Der findes forskellige hvepse i Danmark,
men det er i sær almindelig gedehams
man lægger mærke til, når de sværmer
om søde sager i sensommeren. Hvepse
kan nemt kendes fra bier, på deres glatte
krop med hvepsetalje og meget tydelige sorte og gule striber. Gedehamse
kan være aggressive og føler sig hurtigt
truet og vil derfor stikke i selvforsvar.
Modsat bierne, kan hvepsene stikke flere
gange, fordi deres brod er glat. De sidste
år er Stor gedehams blevet mere almindelig. Dens stik klør og svier længe.

SVIRREFLUE
Svirrefluen med sine gule krop med
sorte striber, udnytter fugles respekt
for gedehamse og andre gulstribede,
stikkende insekter. Svirrefluer kan ikke
stikke og kan kendes ved at de bevæger
sig i hurtige ryk, og står stille i luften.
Den dobbeltbåndede svirreflue lever af
bladlus hele sommeren, men overvintre
i det sydlige Europa. Så selvom den ikke
er meget større end 1 cm, kan den flyve
tusindvis af kilometer.

HVEPSEBUK
Hvepsebukken er en bille på 1 - 1,5 cm,
med sorte og gule striber på dækvingerne. Den er ret almindelig i løvskove og
ses oftest ved skovlysninger og i skovkanten. Den lever af nektar og pollen fra
skovens blomster. Hvepsebukke ligner
gedehamsen i både udseende og den
måde den bevæger sig på. Så selvom
den er ganske ufarlig, snyder den mange
rovdyr ved at efterligne gedehamsen.

HVEPSEEDDERKOP
Hos hvepseedderkoppen er det hunnen, der har sorte og gule striber, mens
hannen er mindre og helt mørk. Hvepseedderkoppen lever i åbne områder, hvor
den laver et hjulspind tæt på jorden. Der
er som regel en karakteristisk tykkere
silketråd i spindet fra kanten ind til midten. Her sidder den i midten og venter på
sit bytte. Den lever især af græshopper,
men spiser også andre insekter.

