
LITE HUMLEFAKTA 

 
 
Humlor är sociala insekter, d.v.s. de bor i samhällen med drottningar, hanar och arbetare (sterila honor). Det är bara drottningarna som överlever vintern och 
som bildar de nya samhällena på våren. Detta är möjligt genom att de befruktats sommaren innan. 
 
Liksom bin är humlor viktiga pollinatörer. De är av stor betydelse för jordbruk och trädgårdsodling, men även för vilda växter, som t.ex. blåbär. 
 
Det är bara drottningar och arbetare som har gadd. Giftets effekt känns brännande, och därför hör man ibland att humlor ”bränns”. Detta är alltså en 
missuppfattning. Humlor har inget att brännas med. 
 
Vissa humlor, s.k. snylt- eller gökhumlor, har inga egna arbetare utan erövrar andra humlors bon och utnyttjar deras arbetare. (Se stensnylthumlan ovan.) 
 
 
Göran Holmström, författare till boken Humlor har gett oss tillåtelse att använda  humlebilderna med tillhörande text, här något modifierad av utrymmesskäl. De schematiska 
bilderna är hämtade från Artdatabankens humlesida  www.artdata.slu.se/Humlor/Index_humlor.htm 
 
 

HUMLOR  I TRÄDGÅRDEN 

Ängshumla - bärbuskarnas pollinatör 
Ängshumlan är en mycket vanlig art som 
kommer igång tidigt på våren. Den pollinerar 
många av trädgårdens bärbuskar, liksom 
skogens blåbär och lingon. 

gul krage orange rumpa 

Åkerhumla - humlan med många utseenden 
Åkerhumlan är vanlig i hela landet. Eftersom den 
har ganska lång tunga, söker den gärna nektar i 
ärtväxter, som har djup blompip. Det är nog den 
humla som varierar mest i utseende. 

orangebrun 
mellankropp 

aldrig vit 
rumpa 

Hushumla - humlan i väggen 
Om du har humlor som bygger i husväggen, så är 
det förmodligen hushumlor. De är ganska en-
samma om att bygga så. Och de gör ingen skada. 
Humlesamhället varar någon månad och sen är 
det över. 

orangebrun 
mellankropp 

vit rumpa 

Jordhumlorna är de humlor man oftast ser. De är 
väl lite av ”den typiska humlan” med svart, gult 
och vitt. I själva verket är det flera olika arter, 
som är mycket svåra att skilja åt.  

Stenhumla - hona 
Stenhumlan är en av våra vanligaste humlor. 
Drottningen är stor och svart med blodröd 
rumpa. Mellankroppen är slät som sammet 

Stensnylthumla - mord i humleboet! 
Överallt i naturen finns det snyltare som lever på 
andra. I humlornas värld heter de snylthumlor. 
De liknar precis vanliga humlor – och det är 
också poängen. När humlesamhället är i full 
gång med sina flitiga arbetare, smyger sig 
snylthumledrottningen in. Hon har kraftiga käkar 
och dödar boets egen drottning och låter sedan 
boets arbetare föda upp hennes egen avkomma. 
Snylthumlorna har alltså inga egna arbetare och 
samlar inte pollen. Av snylthumlor finns bara 
drottningar och hanar. 

Stenhumla 
klara vingar 

Stensnylthumla 
mörka vingar 

Humlehanarna 
saknar gadd och kan inte 
stickas. Man kan hålla dem i 
handen utan risk.  
 
När hanarna blir störda 
markerar de detta genom att 
vifta med ett av mellanbenen 
(bilden längst till vänster). 
 
 

Av de ca 40 humlearter vi har i Sverige finns ett 20-tal i Karlskoga 
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http://www.artdata.slu.se/Humlor/b-pratorum.htm
http://www.artdata.slu.se/Humlor/b-pascuorum.htm
http://www.artdata.slu.se/Humlor/b-hypnorum.htm
http://www.artdata.slu.se/Humlor/b-pascuorum.htm

