
tur  planten katteurt (Nepeta × fasse-
nii ’Blue Wonder’) tiltrækker mange 
individer af humlebier (4-5 arter 
indgår i det røde felt i figuren), en 
håndfuld arter af enlige bier og 
mange individer af honningbier 
(gule felter i figuren). I vejbedene 
ses en del enlige bier på kulturplan-
terne kalmaris (Kalimeris insisa), po-
meranshøgeurt (Hieracium aurantia-
cum) og storkenæb (Geranium spp.), 
men også svirrefluer og billearter 
bruger disse planter som fødekilde. 

Planter fra kurvblomstfamilien er 
ofte vigtige pollen- og nektarkilder 
for korttungede enlige bier, mens 
arter fra læbeblomstfamilien er vig-
tige fødekilder for f.eks. bier med 
længere tunge såsom humblebier. 
Nogle insekter er aktive over meget 
lange perioder. På Langeline kan 
man f.eks. være heldig at se foura-
gerende humlebier sidst i oktober, 
hvor katteurt stadig blomstrer. 

Mulighed for merværdi
Vores undersøgelser viser, at klima-
tilpasning gennem blomsterrige vej-
bede kan bidrage til en merværdi – 
ikke kun for mennesker, men også 
for byens plante- og dyreliv. Vejbe-
de har stort potentiale for at under-
støtte den grønne infrastruktur. 
Selv små blomsterrige biotoper kan 
fungere som levested og fødekilde 
for mange insekter og fugle. 

Vi fortsætter dataindsamlingen fra 
vejebedene i 2018 og igangsætter 
flere forsøg, der beskriver bedenes 
betydning for naturen i byen. Det 
understøttes med systematiske plan-
teforsøg på Københavns Uni ver si-
tet, der undersøger, hvordan plan-
tevæksten påvirkes af filterjord som 
vækstmedie – se Videnblad 04.03-
18. Forsknings projektet afsluttes i 
efteråret 2018.
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Figur 1. Resultater af målinger i vejbedene på Langelinie i Odense. Til venstre blanding A 

og til højre blanding B. Skalaen fra grå til rød viser det samlede antal gange, bestøvere 

besøgte en blomst i den pågældende planteart i juni/juli 2017. Hvide felter viser, at plan-

ten ikke er med i den aktuelle blanding. I blanding A er Kalimeris incisa (kalimeris) den 

mest besøgte art for honningbier og bestøvende fluer. I blanding B er Nepeta fassenii 

(katteurt) den meste besøgt art for humlebier, enlige bier og honningbier.

Tabel 1. Eksempler på økosystemtjenester, der understøttes af planter i vejbedene på Lan-

gelinie i Odense. Rød: Kvantitative målinger på Langelinie. Grøn: Kvalitative observationer 

på Langelinie.

Økosystemtjeneste 
– kategori

Funktion Dyregrupper

Bestøvende insek-
ter, f.eks. humle-
bier og enlige bier

Andre insekter,
f.eks. marie-
høns

Edder-
kopper

Fugle

Regulerende og 
opretholdende 
økosystemtjene-
ster

Pollen/nektarkilde  

Byttedyr/fødekæder   

Solbadning/ 
støvbadning   

Overvintringssteder  

Kulturelle 
økosystem-
tjenester

Giver æstetisk værdi   

Giver rekreativ værdi   

Understøtter 
interaktion mellem 

mennesker og natur

 
F.eks. produktion 

af honning
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