


   BÄRFIS

Äpple

Äpple är en frukt som maskar bor 
i, och som människor mustar. Det 
finns många olika sorters äpplen, 
i Sverige är sorterna Aroma, Ingrid 
Marie och Cox Orange vanliga. 

Äppelträd är boplats för fåglar och 
insekter, och hjälper till att ge 
jorden i marken näring.





   BÄRFIS

Blåmes

Blåmesen är en fågel med blå 
mössa och gul väst. Den älskar att 
äta spindlar och insekter i träden. 
(Den kan äta jättemånga bladlöss 
till exempel.) 

Blåmesar blir ofta bra kompisar 
med talgoxar och andra småfåglar. 
På vintern när det är snålt med mat 
hjälper de varann. 





   BÄRFIS

Humla

En insekt som ser för klumpig ut 
för att kunna flyga. Humlan flyger 
gärna i stigar och spår, och följer 
dofter. 

Humledrottningen går i ide på vin-
tern. På våren när hon vaknar letar 
hon upp en plats att bygga bo och 
föda nya humlor på.

Humlorna tycker mycket om nekta-
ren från kungsmynta och vallört.





   BÄRFIS

Bladlus

Bladlusen är en slags liten lus som 
andra insekter älskar att äta. 

Bladlöss sitter ofta på baksidan av 
blad och suger i sig näring. När de 
sugit ut näringen ur bladet blir bla-
den ofta skrynkliga. 

Eftersom de suger näring från 
bladen får inte bladlössen bli för 
många. Därför är det bra att ha 
många nyckelpigor i närheten - de 
älskar att käka bladlöss. 





   BÄRFIS

Daggmasken

Daggmasken är en blind lövätare 
som bajsar ut bra jord. Den kan äta 
upp till tre löv om dagen och för-
vandla det till jord. 

Daggmasken rör sig genom att dra 
ihop och sträcka ut kroppen. Och 
andas genom huden. En annan spe-
ciell grej med daggmasken är att 
den är hane och hona på samma 
gång.





   BÄRFIS

Smultron

Smultron ser ut som en liten jord-
gubbe. Fast smaken på smultron 
är något alldeles speciellt. Smutro-
nens blad kan man koka te på. Och 
vill man ha bättre jord är det bra att 
plantera smutron - för de är bra på 
att täcka jorden och skydda den.





   BÄRFIS

Vallört

Vallört är en växt med stora blad 
som täcker marken så att gräset 
inte växer. 

Vallörten är toppen att plantera! 
Den hjälper till att göra jorden 
bättre genom att den har väldigt 
djupa rötter som drar upp näring 
från djupt ner i marken. Dels blir 
jorden uppe vid marken mer nä-
ringsrik. Och dels har ogräs svårt 
att växa vid vallörtens starka rötter. 
Humlor älskar vallörtens nektar, 
och andra insekter gillar att bo i 
vallörtens stora blad eller använda 
dem som paraply när det regnar. 





   BÄRFIS

Fjäril

Fjärilen är en insekt med vingar 
och snabel. Med sin snabel suger de 
nektar och andra flytande safter. 
Fjärilar föds som ägg, men hinner 
bli larver och puppor innan de blir 
färdiga fjärilar. Om du vill ha myck-
et fjärilar i din trädgård är det bra 
att låta det växa brännässlor. Fjäri-
lar gillar att lägga ägg i nässlorna. 
Du kan också göra fjärilsholkar som 
fjärilarna kan övervintra i.





   BÄRFIS

Blomfluga

Blomflugan ser ut som en geting 
men är inte alls farlig. Den låtsas 
helt enkelt vara geting - så att an-
dra kryp ska akta sig och inte äta 
den. 

Blomflugan flyger lite som en heli-
kopter: den rör sig snabbt men står 
ibland still i luften.





   BÄRFIS

Citronmeliss

Citronmeliss är en ört som används 
ofta för att laga mat. 

Om du gnuggar på citronmelissens 
blad kan du känna doften. Bi tycker 
särskilt mycket om den doften. Där-
för brukade man förr gnida in biku-
por med citronmelissblad. 





   BÄRFIS

Gråsuggor

Gråsuggorna äter sånt som löv och 
multnande trä, och förvandlar det 
till jord när de bajsar. 

De gillar att leva många tillsam-
mans i skugga och mörker. Därför 
kan man ofta hitta dem om man till 
exempel lyfter på en stubbe. Hittar 
du inga kan du locka dem till dig 
med potatis. Gråsuggor älskar 
potatis!





   BÄRFIS

Nässlor

Nässlor är nyttigt och bra till 
mycket! Av nässlor kan du göra 
smarriga soppor, wokar eller 
omelett. Du kan också göra tyg och 
starka trådar av nässlor. 

Nässlor sticks för att försvara sig. 
Det är undersidan på bladen som 
sticks. Så ta på dig handskar och 
plocka nässlor! 





   BÄRFIS

Nyckelpigan

Nyckelpigor finns i många olika fär-
ger och med olika många prickar. 
De övervintrar i nässlorna och äls-
kar att käka bladlöss. 





   BÄRFIS

mycel

Mycelet är den ”underjordiska” 
delen av svampen. Det ser ut som 
ett stort nät av små små luddiga 
trådar, och det kan bli flera hundra 
år gammalt och växa sig väldigt 
stort och långt. 

Mycelet är som en osynlig kraft 
under jorden. I myceltrådarna leds 
näring runt i marken och hjälper 
alla växter genom att ge dem nä-
ring.





   BÄRFIS

Röda vinbär
Röda vinbär är både vackra och goda 
att göra gelé av till exempel. Vill du 
odla dem är det enkelt - ta en liten 
gren från en vinbärsbuske och sätt 
den rakt ner i marken. 

Vinbären blir klara i juli och augusti. 
Men om du inte ser några bär kan du 
ändå lista ut om det är en röd eller 
svart vinbärsbuske: Skrapa på barken 
på grenarna. Lukta. Känner du doften 
av svarta vinbär? Om den inte doftar 
starkt alls är det en röd vinbärsbuske.

Röda vinbär är en buske, och buskar 
är bra för små djur och insekter. 
De får skugga och skydd i 
buskarna.





   BÄRFIS

Kungsmynta

Kungsmyntan är konstigt nog inte 
als släkt med vanlig mynta. Egent-
ligen känner fler igen den på sitt 
andra namn: oregano. Eftersom vi 
brukar ha oregano som krydda på 
pizzan. 

Kungsmynta (eller Oregano) är bra 
att odla eftersom den inte bara är 
god, utan sprider sig lätt och ger 
mycket mat åt både bin och insek-
ter.





   BÄRFIS

Ringblomma

Ringblomman kan du äta! Prova 
i tex. omelett, soppor, frukt- och 
grönsakssallad. Det blir både gott 
och vackert. De är lätta att odla och 
kan blomma ända tills frosten kom-
mer på sena hösten.


