BLOMSTER OG INSEKTER
Blomster er ikke blot en fryd for øjet, men de er også
meget vigtige, hvis man vil have et rigt insektliv i haven. Derfor kan man med fordel vælge træer og buske,
der sætter masser af blomster, men man kan også lade
en del af haven stå som blomstereng.

HJEMMEHØRENDE BLOMSTER
Ligegyldigt om man vil etablere en blomstereng, et
blomsterbed eller plante en masse blomstrende buske,
er det vigtigt at man kun vælger arter, der oprindeligt
vokser her i Danmark. Når man arbejder på at øge biodiversiteten i haven, skal man nemlig ikke blot tænke
på insekter og fugle men også på planterne. Ved at give plads til de hjemmehørende planter
i haven, i stedet for at lade pladsen være optaget af kulturplanter, giver man derved det vilde
planteliv et boost. Man risikerer heller ikke, at eksotiske haveplanter spreder sig til omkringliggende naturområder.

BLOMSTERENG

Hvis man gerne vil etablere en blomstereng i sin have, er
det vigtigt at man væbner sig med tålmodighed. Blomsterengen opstår ikke fra den ene dag til den anden,
og man kan være nødt til at luge en del af de meget
aggressive arter ud. Ellers kan man risikere at området
gror til i brændenælde, gråbynke, tidsel eller andre hurtigt voksende arter, der lynhurtigt vokser op og skygger
for de mindre og langsommere arter.

ETABLERING
Til blomsterengen vælger man et lysåbent areal af
haven, hvor der ikke er meget aktivitet. Blomsterengen
tåler ikke ret godt for meget trampen rundt og skal helst lades være i fred indtil hen i juli
måned. Vil man gerne gå en tur i sin blomstereng, kan man med græsslåmaskinen slå nogle
små trampestier.

Under etableringen kan man enten blot lade de vilde
blomster selv kolonisere området, eller man kan vælge
at så en frøblanding. Det er dog vigtigt, at arealet ikke i
forvejen er tilgroet af mange af de hurtigt voksende og
aggressive arter, da blomsterplanterne derved kan få
meget svært ved at få fat. Faktisk kan det være godt, at
lade området stå brak et par sæsoner inden man anlægger sin blomstereng. Er der rigtigt meget plantevækst,
kan man udpine jorden ved at slå området i både juli og
september (evt. igen i november) og derefter fjerne det
afslåede fra området. Det kan f.eks. blive til en
glimrende kompostbunke.

PLEJE
Selv når blomsterengen er etableret, skal man stadig holde godt øje med aggressive arter.
Selvom tidsler og brændenælder er glimrende insektplanter, kan de meget hurtigt overtage
et område. Hvis man altid sørger for at have et par gode havehandsker med, når man besøger
engen, kan man efterhånden hive de uønskede planter op med roden.
Blomsterengen skal slås med le, græstrimmer eller maskine i slutningen af juli.
Lad urterne ligge et par
dage og smide deres frø
og fjern derefter afklipMANGE INSEKTER OVERVINTRER, OG DET KAN TAGE
pet. Præcis som ved
FLERE SÆSONER AT ETABLERE EN BESTAND. DISSE
etableringen kan det
INSEKTER KAN FORSVINDE IGEN, HVIS BLOMSTERENvære en idé at slå omGEN MIDLERTIDIGT NEDLÆGGES. DERFOR ER DET
rådet igen i september.
Især hvis området er
GODT AT PASSE PÅ SIN BLOMSTERENG ÅR EFTER ÅR.
meget næringsrigt.

TIPS OG TRICKS:

INSEKTER

En stor rigdom af insekter er essentielt for en høj biodiversitet i haven. Insekterne bestøver
planterne, nogle af dem holder bestande af mere uønskede insekter nede, og de er næsten
alle glimrende føde for nogle af alle de fugle og pattedyr, som vi gerne vil have i haven.
For at man kan tiltrække en masse insekter, gælder det om at haven er så varieret som
muligt. Sørg for, at der er masser af forskellige planter og etabler gerne tætte krat og grenbunker, som insekterne kan yngle og skjule sig i.

Læs mere om at danne boliger til insekterne i ”Insekthoteller”
Find alle tips og tricks på www.skandinaviskdyrepark.dk

SOMMERFUGLE
Sommerfugle er utroligt smukke, og de fleste vil gerne
have masser af sommerfugle i haven. For at tiltrække
sommerfuglene skal man plante blomster med masser
af nektar som f.eks. storkenæb, alm. gederams, blåhat,
røllike og stor knopurt. Der findes også en busk, man
kalder sommerfuglebusk, og som ganske rigtigt er glimrende til at tiltrække sommerfugle, men som ikke er
hjemmehørende i Danmark.
Slåen, vrietorn og alm. gedeblad er til gengæld glimrende
og hjemmehørende sommerfuglebuske. Derudover er de
også værtsplanter for flere af sommerfuglenes larver, og
hvis man virkelig vil have en sommerfuglerig have, skal man også tænke på sommerfuglenes
ynglemuligheder. Sommerfuglene yngler kun på hjemmehørende danske arter som f.eks. alm.
hvidtjørn, brændenælde, alm. syre, pil, violer, humlesneglebælg og græsser der får lov til at
sætte frøstande.

BIER
Bier lever udelukkende af pollen og nektar, og de er
derfor fuldstændig afhængige af en hel masse blomster for at overleve. Bier er også meget vigtige at have
i nærheden af sin nyttehave, da det ofte er dem, der
bestøver vores afgrøder. Men hvad end man planter af
afgrøder, er det ikke sikkert, at der er nektar og pollen
i nyttehaven hele sæsonen. Det er derfor vigtigt, at
der er blomstrende planter hele sæsonen i resten af
haven, hvis man vil sikre en god bestand af bier. Især
tidligt blomstrende planter kan være med til at sikre
bierne i haven til resten af sæsonen. Pil blomstrer allerede i marts/april og har masser af nektar og pollen
til bierne. Forårsløgplanter som krokus, vintergæk og erantis giver også tidlig mad til bierne.
I løbet af sæsonen er store blomstrende træer som fuglekirsebær og æbletræer fantastiske
for bierne. Det samme er bærbuske som solbær, ribs, jordbær og hindbær og bierne holder
også meget af krydderurter som f.eks. timian og merian. Fælles for mange af de planter er, at
de også leverer lækre frugter og bær til haveejeren og de vilde fugle.

