Humleholken

I trädgård och park för humlor i Uppsala län

Humleholken – bara ett
komplement
I Uppsala län finns omkring 25
humlearter.
Humlor anlägger bon i öppna skogar,
bryn, på öppna gräsmarker,
dikeskanter eller gamla stenrösen. Det
är viktigt för humlor är att sådana
miljöer sparas och underhålls.
Humleholkar kan vara ett komplement
där drottningar också kan anlägga sina
bon.

Humleholken – studera
humlesamhället nära
Genom att konstruera humleholkar får vi
möjlighet att studera humlors
samhällsutveckling på nära håll, och bekanta
oss med humlans liv.
De bor i håligheter mellan stenar, rötter, i
murken ved eller fjolårsvegetation. På våren
ses drottningar leta bon, där hon använder
både syn och luktsinne. Hon söker efter
mörka hål med gamla mus- och sorkbon, det
multnande innanmätet i en gammal ek, eller
gamla fågelbon.

Humleholken - ritningen
Här presenteras ett förslag på hur man kan
konstruera en humleholk. Att tillverka en
humleholk innebär fyra moment:
1. Konstruktion av ett lagom stort, torrt,
mörkt och hålrum med ett ingångshål som
lockar humledrottningar.
Ett hålrum kan ju skapas på många olika sätt, en
plastlåda, eller en upp-och-nervänd blomkruka,
en stövel, eller som vi visar här – en holk i trä.

2.

3.

Inred holken så att den är bekväm och
funktionell med ett utrymme där hon kan
ta hand om sina ungar och ett rede där
drottningen kan ruva de första äggen.
Placera humleholken skyddat men så att
humledrottningar hittar ingången.

Bra redskap för
humleholksbygget
Börja med ett par brädlappar
•
•

22* 900 * 143 och
22* 300 * 194 mm

Bra redskap vid tillverkningen: Såg,
hammare, vinkelhake, tumstock,
penna, skruvdragare, torks, borr (x
mm och x mm), rundrasp,
slippapper, ett par tvingar, skruv 12
stycken 35 mm och 4 stycken 30
mm.

Förborra för skruvarna
Mät och rita en bård 1 cm från
kanterna på bottenplattan.
Använd gärna 3 mm borr. Borra ett
hål 1 cm in vid varje hörn på
bottenplattan. Borra även ett hål
6,5 cm från kanten, 1 cm längs
framakanten (och bakkanten). Man
förborrar för att träet inte ska
spricka när man drar i skruvarna.
Föreslagen placeringen av skruvar
ger flexibilitet i var man i nästa steg
vill placera ingångshålet.

Tvinga samman botten med
en sida och skruva ihop
Placera bottenplattans hyvlade
sida utåt och sidans hyvlade sida
inåt. Humlor gillar inte ströljus,
det är därför värdefullt att göra
boet ganska tätt. Det ska dock
finnas ventilation, humlor är inte
så rumsrena. Använd lämpligen
35 mm skruv.

Tvinga samman bakrespektive framstycke med
bottenplattan, skruva ihop
Det kan vara lite svårt att få bort gliporna.

Skruva även fast den andra
långsidan på samma sätt. Fäst
sidan i front och bakstycke med
skruv 1 cm från övre
vägghörnet.
Nu är boets ytterväggar klara!

Taket - fäst en bit byggskiva
under takbrädan
Använd gärna lite kortare skruv,
omkring 30 millimeter långa.
Plattan under taket skapar ett
slags foder som hindrar ströljus
från att tränga ner. Humlor vill
som sagt ha det mörkt. Detta
hindrar även att hindra regn att
sippra in.

Borra hål som ingång
Välj lämpligt läge beroende på var
du vill placera din holk. Här
används 30 mm borr för att kunna
dra igen om en slang (se nästa
bild). Om ingen slang används
rekommenderas en dimension på
ca 20 mm i diameter. Denna
dimension fungerar för humlor
men hindrar fåglar att etablera sig.
Observera att borrning bör göras mellan skruvarna!

För igenom en slang
Slangen bör inte vara alltför lång, men
den hindrar ströljus från att komma
in.
En lagom längd för slangen kan vara genom att
testa så att två pekfingrar som sticks in från
vardera sidan av slangen möts på mitten.

Humlor vill ha det mörkt i sitt bo. Här
används en 30 mm bred slang. Det är
bra att bearbetat slangens insida med
en fil och klä gärna delar av den med
mossa invändigt.
Egentligen behöver ingångshålet bara
vara 20 mm i diameter.

Inred med strö, mossa, gräs
– anlägg ett rede
Humlor är kräsna när det gäller val av bo.
Klä insidans golv med mossa och gräs.
Gör ett rede, med en grop ungefär med
form och storlek som en tennisboll. Här
fungerar förstås gamla mus-, eller
fågelbon. Men det går även att trycka till
mossan, eller ringla gräs med händerna.
Drottningen lägger sig sen i och ruvar de
första två äggen i redet. Hon alstrar
värme med vingmuskulaturen och
inreder med en urna med nektar, som
drottningen placerar invid redet.

Avluta boets inredning med
att placera en tuss fetvadd
Det går även bra med stenull
som har fiber i alla riktningar
(men inte så gärna glasull, som
ju har fibrerna i plan).
Humlorna tycker om att bulla in
sig i den varma bomullen för att
spara värme, och kanske även
för att hindra ströljus från att
komma in.

Ingången görs inbjudande
med mossa och spån
Forma gärna ingången som en
tratt med vegetation, mossa
eller jord. Använd slangen smart.
Ibland klipper man av den så att
den blir en gång invändigt,
ibland passar det bättre att låta
den leda in till boet.
Slangen bör vara ca 2 dm lång, men annars så kort
som möjligt.

Gör ingången synlig och
inbjudande
Humlor är kräsna när de väljer
bostad och har ett mycket väl
utvecklat luktsinne. Det kan därför
hjälpa till att spraya ingången med
humleparfym, det vill säga
musspray, med doft av sork, mus,
fågelbo eller det multnande
innehållet från en gammal ek. Här
fungerar säkert även gammalt strö
från hamster eller kanin lika bra.

Humlor i Uppsala län

Specialiserad boparasit

Mörk jordhumla (Bombus terrestris)
Ljus jordhumla (Bombus lucorum)

Jordsnylthumla (Bombus bohemicus)

Kragjordhumla (Bombus magnus)
Skogsjordhumla (Bombus cryptarum)

Jordsnylthumla (Bombus bohemicus)

Blåklockshumla (Bombus soroëensis)

Broksnylthumla (Bombus quadricolor)

Rallarjordhumla (Bombus sporadicus)
Ängshumla (Bombus pratorum)

Ängssnylthumla (Bombus sylvestris)

Vallhumla (Bombus subetrraneus)
Trädgårdshumla (Bombus hortorum)

Trädgårdssnylthumla (Bombus
barbutellus)

Klöverhumla (Bombus distinguendus)
Stenhumla (Bombus lapidarius)

Stensnylthumla (Bombus rupestris)

Gräshumla (Bombus ruderarius)
Haghumla (Bombus sylvarum)
Hushumla (Bombus hypnorum)

Hyssnylthumla (Bombus norvegicus)

Åkerhumla (Bombus pascuorum)

Åkersnylthumla (Bombus campestris)

Mosshumla (Bombus muscorum)
Backhumla (Bombus humilis)

Humlor i Uppsala län
I Uppsala län finns omkring 25
humlearter. Det går bra att få
åtminstone fem av dem i
humleholk. Ljus- och mörk
jordhumla, stenhumla,
ängshumla och hushumla. Alla
dessa arter har kort tunga och
uppträder gärna i
trädgårdsmiljö.
Alla dessa arter har var sin
boparasit som lever på att ta
över drottningens bo och som
använder arbetarna som
slavar.

Mörk jordhumla, en stor och
tidig art som har förmåga
att råna djupa blommor
Mörk jordhumla är en stor svart
humleart med ett par brungula
tvärränder. Drottningen börjar
flyga tidigt, och ses ofta i gamla
grustäkter. Humledrottningar äter
upp sig på nektar efter vintern för
att kunna flyga. Pollen behövs för
äggproduktionen. Mörk jordhumla
kan ibland bilda ganska stora
samhällen med 40-200 individer.

Ljus jordhumla, en
springande korttungad
humla
Alla jordhumlor har kort tunga, dvs de
når inte ner i de djupaste blommorna.
Honorna stärker sig gärna med nektar
från blåbär. Både honor och arbetare
besöker gärna ljusa och grunda växter.
Som nektarkälla nyttjas bland annat
lönn och vitklöver. Bra pollenväxter är
vitklöver och brudbröd. Samhällena
blir inte så stora som mörk jordhumla.
Kanske 40-100 humlor.

Stenhumla gillar stenrösen
Stenhumla är en opportunist
som gärna söker bon i steniga
miljöer, men även i gamla
husgrunder. Drottningarna
uppträder typiskt på våren när i
backsippebackar. Stenhumlans
bon blir ganska stora. Arbetarna
ses ofta besöka vitklöver och
käringtand.

Ängshumla
Ängshumla är en vårart som i
huvudsak bor i öppna skogar. De
ses ofta i blåbärsskogar. Man kan
tänka sig att denna art var
utbredd i de luckiga skogar som
skapades genom plockhuggning,
lövtäkt och där betesdjuren gick
i skogen.

För hushumla placera holken högt
De är nästan bara hushumla som
bygger bo högt över marken. Eftersom
humlor är klumpiga flygare är det
värdefullt att tillverka ett ”fluster”, det
vill säga ett slags landningsbana vid
ingången. Holkar för hushumlor görs
vanligen utan (20 mm i diameter) eller
med invändig slang. Reden utformas
bäst med gamla fågelbon. Ingångshål
mitt på husfasader är ofta attraktiva.

Bevaka samhällets
utveckling
Öppna inte boet för tidigt innan
honan kommit till ro i redet.
Därefter går det fint att öppna och
kika till boet då och då. Humlorna
kan bli lite oroliga, men förstår
aldrig vad som händer.
Genom att glänta försiktigt kan du
bevaka så att inte parasiter tar över
humleboet. Sen är det ju kul att se
hur boet utvecklas.
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