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1 Det er ikke mye Magne Flåten på Kaldnes ikke vet om insekter og
deres liv. Her er han med sitt anbefalte insekthotell fra Via Færder. 2
Her ser vi hvordan hornmurerbier (Osima bicornis) har murt igjen
åpningene til sitt leilighetskompleks på Holtane på Tjøme. 3 To
hornmurerbier fotografert i Sundveien 14 på Kaldnes. Hun-bien og
murmesteren nederst. 
Foto: Sven Otto Rømcke og Magne Flåten

hotell-liv
Det er som regel
vellykket med insekthotell. Det er bare så
vanskelig å se det.

11. april fortalte Øyene om innkjøp av insekthotell. Senere har
det vært tvil om det var vellykket. Det skjer nesten ingenting
der. Nå kan insektspesialist
Magne Flåten fra Kaldnes fortelle hvordan vi kan se at det går
bra. Av Norges 207 bie-arter, er
det bare én art som ikke lider
under bolignød. Det er den importerte honningbien, som får
dekket sine behov i ferdigbygde
bikuber. De 206 andre bie-artene har det ikke så greit. Det hogges og ryddes i hager og skog.
Boligproblemene deler de med
svært mange andre insektarter,
som alle trenger et trygt sted å
legge eggene sine. Insekthotellene er et slikt trygt sted.
Øyene fikk en svært grundig
innføring i bienes og andre insekters familieliv og paringsvaner. Det fører for langt å gjengi
alt her. Det viktigste er at om
det virker stille rundt insekthotellet, går det trolig riktig bra. Vi
kan nok se ett og annet insekt
på vei inn eller ut, men enda
viktigere er det å følge med på
om rørene er murt igjen. Ja,
murt igjen. Flåten bruker biene
som eksempel, fordi de illustrerer livet i insekthotellet så godt.
For murerbier og andre insektarter murer igjen røret når
det er fylt med nylagte egg og
fôr til larvene. Og ikke bare det.
– Eggene får hver sin leilighet
fylt med mat, og leilighetene er
skilt med murvegg. De innerste
leilighetene er for hun-biene og
de ytterste for han-biene. Hanbiene skal nemlig først ut. De
skal forberede seg på å pare seg
med hun-biene når de kommer. Moren kan på finurlig vis
styre om hun legger hun- eller
han-egg, forteller Flåten.
Murveggene krever leire,
og den leiren finner biene ofte
et godt stykke unna. Til tross
for lange flyturer med små leirmengder, finner hun-bien tilba-

ke til det riktige leilighetskomplekset. Hva så når det ikke finnes et insekthotell i nærheten?
– Det finnes andre hull der
ute. De er laget av treborende
billelarver. Men når det er færre
råtne trær å lage hull i og færre
biller, er det viktig at vi mennesker supplerer med insekthoteller, sier Magne Flåten.
Han forteller at det er svært
mange arter som kan tenkes å
sjekke inn på et insekthotell.
Biene er mest aktuelle, men det
kan komme arter som veps,
marihøner og gulløyer. Mange
insektarter trenger beskyttelse.
Magne Flåten har særlig sans
for insekthotellene fra Via Færder. Så har han også designet
dem selv, og de lages ved snekkerverkstedet hos Via. De gir
bedre mulighet til å følge med
på hva som skjer i hotellet. Her
kan man trekke ut innmaten.
Og så er sidene laget av pleksiglass, slik at man kan følge
med på hotellets indre liv. Når
det er sagt, har han mye pent å si
om den industriproduserte varianten Øyene viste i april. Magne Flåten er i utgangspunktet
dataingeniør. Men han har tilegnet seg solide biologikunnskaper. Derfor kaller han seg biomangfoldsarbeider. Til daglig
jobber han for Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold). Der arbeider han med
artsdatabasen i en stilling som
er finansiert av det offentlige.
Det er ikke bare Øyene som interesserer seg for insektliv og
insekthotell. I en firesiders reportasje i Dagens Næringsliv
oppfordret Dave Goulson, professor i biologi ved University of
Sussex, alle med en hageflekk
eller en liten balkongkasse, til å
plante med tanke på insektenes
overlevelse. Goulson minner
om at 40 prosent av verdens insektarter står i fare for utryddelse og legger vekt på at det er
viktig å velge de riktige plantene. Kattemynte, hollandsk lavendel og valurt er hans tre favoritter. Løvetann er fin mat for
en ny generasjon murerbier.
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