Kungsmynta och Lavendel. På sensommaren uppskattas Bolltistel,
Kronärtskockor, Kärleksört, Rosenflockel, Stjärnflocka, Stånds,
Syrenbuddleja, Temynta och Veronika.

Örter
Timjan i alla former uppskattas när den blommar på
försommaren. Man kan behöva kontrollera var man
sätter fötterna om man går i en matta av backtimjan.

Blommor

Kvanne

Både bin, fjärilar, blomflugor och humlor älskar Oregano; både den
inhemska Kungsmyntan och den vita grekiska.
Lavendel är en annan favorit och humlor är också väldigt glada i de
blå salviablommorna.
Isop är mycket omtyckt, men kan även vara värdväxt för vissa
fjärilslarver, så är man rädd om
den kanske man måste hålla lite
koll där.
Några andra växter som också
är uppskattade bl.a. är:
Alla lökblommor
(speciellt Gräslök), Myntor,
Gurkört, Citronmeliss, Kyndel,
Koriander och Kvanne.
Örtagården vid Varnhems
Klosterkyrka >

För pollinerare
Kjell Eklind

Ängsväxter

Olika favoriter

Många ängsväxter är magneter för pollinerare. Vissa växter har också
blivit så specialiserade att de bara kan pollineras av vissa bin och
humlor.
Rödklöver pollineras bara av humlor med lång tunga, men en del bin
biter hål baktill på blomman för att nå nektarn. Blåklockor pollineras
av ett litet solitärbi som heter just Blåklockebi och som gärna sover
över i blomman.
Solvändan konkurrerar med ett överflöd av pollen som lockar bina,
men har ingen nektar.

Många fjärilar har vilda växter och ogräs som värdar för sina
larver. Men många odlade växter är också favoriter, vilket inte
alltid är lika uppskattat.

Man kan plocka frön från vilda blommor och så i sin trädgård för att
locka in pollinerarna. Kanske räddar man på så sätt en växt som håller
på att försvinna. Kontrollera bara att växten inte är fridlyst eller
skyddad, då kanske man inte ens får ta frö.

Låt även koriander gå i blom om ni vill locka fjärilarna. Av de
vilda växterna finns bl.a. Fackelblomster, Gullviva, Hundkex,
Höstfibbla, Maskros, Kaprifol, Rödklint, Sälg, Tibast,
Åkervädd och Ängsvädd som favoriter.

Förslag på ängsväxter till en rabatt eller äng:
Kornvallmo, Vädd-, Röd- och Blåklint, Åkerklätt, Prästkrage, Akleja,
Blåklockor, Gullvivor, Tjärblomster, Nattljus, Gulsporre, Rödblära och
Färgkulla. En hel del vickerarter och vialer är också vanliga.
Torrare ängar kan även innehålla Mandelblom, Kärleksört, Harklöver,
Smällglim, Kattfot, Lin, Brudbröd, Fibblor, Backnejlika och
Kärringtand.
I blötare ängar kan det växa Älggräs, Borsttistel,
Smörboll, Gökblomster och Fackelblomster.
Blomfluga
på Fältvädd
Gräshumla/Haghumla
på väddklint

De vuxna fjärilarna föredrar alla starkdoftande och färgrika
växter. Syrenbuddleja kallas ofta för fjärilsbuske. Andra
favoriter är Gullris, Gurkört, Kantnepeta, Kärleksört, Lavendel,
Martorn, Mynta, Oregano, Rosenflockel, Rosenstav, Röd
solhatt, Röllika, Temynta och Timjan.

Humlor
Plantera växter för humlor på ett soligt ställe som
även är vindskyddat. De vill också ha säkra källor
som är nektarrika och kontinuerliga. Plantera gärna
flera växter i grupper som avlöser varandra i blomningen.
Humlorna pollinerar som bäst från midsommar till
Röd solhatt
mitten av augusti.
&
Temynta

På våren föredrar de Blåstjärnor, Gullvivor. Krokusar och
Revsuga. Sedan är Lupiner, Myntor, Nepetor, Rosenplister,
Rosor och Salvia favoriter. Fingerborgsblommor kallas ibland
för humlelador eftersom humlorna ofta surrar i varje blomma.
Anisisop, Backtimjan, Honungsfacelia, Hjärtstilla, Stockros och
Strålöga är sommarfavoriter, fast i topp ligger

