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NOEN HUMLER I NORGE

Høgfjellshumle

Markhumle

Humler i høgfjellet, over 8-900 m.o.h

Vanlig Litt uvanlig Vanlig der det er

lusehatt

Lusehatthumle

Humler i lavlandet og oppe i fjellet 

Også høgt til fjells Vanligst i Norge

Lavlandet, kysten

Humler i lavlandet

Meget sjelden,

største i Norge

Ca antall arter i ulike deler av verden

Norge 35     Svalbard 0

Sverige 44   Grønland 2

Island 3       Tyskland 42

Spania 35    Sør -Spania 7 

Fjellene i sentral Asia  60 

Afrika og Australia 0

USA   10 - 25   Japan 8

Fra kart i ” Bumblebee” Dave Goulson



HUMLENES 

FIENDER

Humle drept av kjøttmeis.

Den kraftige, vingemuskelen er 

hakket ut, og resten blir kassert.

Meisene tar humlene lettest når 

de sitter i seljetrær om våren

Humler kan gå i edderkoppenes

fangstnett, særlig de små 

arbeiderne og hannene

Voksmøllens 

larver 

er en alvorlig 

fiende.

I hager i 

England 

kan opptil 

80 % av bolene 

for enkelte 

arter være 

infiserte.

Den verste dreperen av voksne 

humler i industrialiserte land, er

biler og andre motorkjøretøy, 

se forsiden. Maskiner i jordbruk

ødelegger en del bol. 

- Det finnes lite forskning på 

humler i Norge, men i England 

ødelegges humlebol hyppig av 

grevling. 

- Ellers graver nok både røyskatt, 

rev og  flere musearter opp

humlebol. På Island er humlebol 

en viktig matkilde for minken.

- Det varierer sterkt fra art til art 

hvor aggressivt humlene 

forsvarer bolet. Noen forsvarer 

seg nesten ikke.

Massiv humledød !
Ut på sommeren kan man enkelte 

steder finne masse døde humler 

under blomstrende lindetrær i 

parker. Årsaken til fenomenet er 

ukjent, men det er nevnt noen 

teorier:- Kan lindenektaren 

inneholde et giftstoff? -Inneholder 

nektaren mannose (en sukkerart) 

som humlene ikke fordøyer? - Er 

det så sent på sommeren at 

mange humler er gamle og ”dør 

på jobben”?



TRUSLER MOT HUMLENE

Når man leser gamle beskrivelser, forstår man at det fantes flere 

humler før, dels flere individer og dels andre

arter. - At flere arter helt er forsvunnet, er lett å konstatere.

Men nå brer noen arter seg nordover fra Mellom- Europa 

på grunn av klimaforandringene. I Sverige regner man derfor 

med at det finnes 44 arter mot 34 for noen år siden.

Undersøkelser som er gjort spesielt i England og på 

kontinentet, viser at det er mangel på blomster i landskapet 

som er den viktigste årsaken til at humlene går tilbake.

Beitemark, blomsterenger og kantsoner mot åker og bekker 

er blitt borte. Jordbrukslandskapet ser ikke ut som før.

Store kornåkrer og siloslått brer seg så langt øyet rekker

uten en eneste blomst. Grøfter, bekker, kanter 

med busker og kratt er hugget eller gravd igjen.

Områder gjødsles så hardt at gras og nesle brer seg 

på bekostning av blomstrende urter.

To lyspunkt er det likevel: 

Økende hageinteresse i boligområder 

har gjort at blomstene har blitt flere der.

Sprøytemidler i jordbruk og 

hagebruk, samt biltrafikk, er skyld 

i mange humlers visse død. 

Det andre er at veikanter og skråninger mot nye veier blir 

sådd i med blomsterplanter som humlene har glede av.

Noe  fra ”Humlor -alla Sveriges arter”-Gøran Holmstrøm



Dette er trolig nyeste 

fagbok om humler på 

engelsk, denne utgaven

er kommet i 2010

ISBN 978-0-19-955307-5

Humletøfler kjøpt i 

Tottenham Street i London

MORSOMME ”HUMLETING”

”Dukholder”

Pyntehumle fra 

Orlando, Florida

”Hoppehumle”

fra utsalget

i London Zoo

Oppsveivbar 

lykt fra London

Stor pyntehumle

”Flaksehumle” fra

Berlin

Blogg er under utarbeidelse:http:// bodvarso.wordpress.com/



Valle de 

Abdalajís

Går ferien til Andalucía i år? På Posada HumbleBee Home 

kan du bo i landlige omgivelser, men heller ikke langt 

fra små, hvite andaluciske landsbyer.

HumbleBee Home 

drives av 

to norske damer

Det finnes nok 

ikke så mange humler 

der, men de samler 

på

humleeffekter!

”HUMBLEBEE

HOME” 

I

SØR-SPANIA

www.humblebeehome.com

Gratis annonse for

fremming av humlesaken

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=es&q=&sll=37.0625,-95.677068&sspn=31.150864,59.238281&ie=UTF8&t=h&om=0&geocode=Ff-GMwIdK4y4_w&split=0
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=es&q=&sll=37.0625,-95.677068&sspn=31.150864,59.238281&ie=UTF8&t=h&om=0&geocode=Ff-GMwIdK4y4_w&split=0

