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Hur klarar sig humlan i jordbrukslandskapet? 
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Flera arter av humlor har utrotats de senaste åren och ännu fler är hotade. Förlusten 
av en av våra viktigaste pollinerare riskerar att få förödande konsekvenser för 
jordbruket och människans framtida matförsörjning. Humlor utför en så kallad 
ekosystemtjänst, alltså en ekologisk tjänst som gynnar oss människor. För att detta 
ska fungera så behöver humlekolonin en kontinuerlig tillgång av blommande växter 
som försörjer den med nektar och pollen. I dagens intensiva jordbruk breder stora 
fält av odlade grödor ut sig. Europas yta utgörs till 40 procent av odlad mark och 
odlingen av raps och solros ökade med 43 % mellan 2002 och 2012. Grödorna slår ut 
i blom under intensiva men korta perioder. De massblommande landskap som dessa 
fält utgör kan fungera som en födoresurs för humlan. Det förutsätter dock att det 
under perioder då fälten inte står i blom också finns tillgång till naturliga habitat med 
blommande växte som humlan kan samla pollen och nektar från. Olika arter av 
humlor verkar kunna anpassa sig till massblommande landskap med varierande 
framgång. Att ta reda på varför är svårt då humlan visar på stora variationer i sitt 
födosöksbeteende, inte bara mellan olika arter utan även inom kolonier av samma 
art.  
 

 
Fält med blommande raps i Essex, England (Bild: Britannica ImageQuest). 
 
Honungsbin producerar som bekant honung men inom jordbruket används de i 
lika hög grad för sin förmåga att pollinera våra blommande grödor. Pollinering är en 
ekosystemtjänst som bidrar till att öka inte bara avkastningen på odlade grönsaker, 
frukter och bär, de ökar även dess kvalitet. Pollinering är med andra ord en direkt 
nödvändighet för att vi människor ska kunna äta en varierad och mättande kost. De 
honungsbin som idag används inom jordbruket har visat sig vara känsliga för 
sjukdomar och har drabbats hårt det aggressiva kvalster Varroan som i stora delar av 
världen har slagit ut hela bisamhällen. I bland annat USA har man även haft problem 
med ett mystiskt fenomen, så kallad colony collapse disorder. Det innebär att kolonier 
av honungsbin utan synbar anledning plötsligt övergivits. Orsaken till dessa plötsliga 
försvinnanden är okänd men man tror att det delvis kan ha att göra med användandet 
av bekämpningsmedel.  
 
Honungsbinas utsatthet innebär att vi även måste kunna förlita oss på vilda 
pollinerare. Bland dessa återfinns vilda solitära bin, flugor, steklar och det sociala biet 
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humlan. Då man börjat studera vilda arter av bin har man sett av även dessa har 
minskat i antal och idag är många arter är akut hotade. Det verkar som att sociala bin, 
alltså de som bygger kolonier, är allra värst drabbade. Humlan är ett sådant bi.  
 
Tidigt på våren då humledrottningen kommer ur sin vinterdvala behöver hon 
tillräckligt med föda för att kunna starta upp en egen koloni. Denna ska sedan 
försörjas under hela säsongen, fram till hösten då det är det dags för nya drottningar 
och hanar att para sig. Om kolonin inte kan finna några blommande växter i sitt 
närområde riskerar den att svälta. 
 
Under våren i Sverige blommar rapsen och senare under sommaren går tomat och 
solros i blom. Dessa fält erbjuder ett överflöd av nektar och pollen till humlor på jakt 
efter föda till sig själva och till resten av kolonin. Frågan är om dessa landskap 
verkligen är en tillräckligt stabil födoresurs för humlan?  
 

  
Humla på vitklöver (vänster) och solros (höger)  

(Bilder: Britannica ImageQuest) 
 
Det finns över 250 olika arter av humlor och de uppvisar en stor variation vad 
gäller födopreferenser och flygländ. En vanlig art i Nordamerika är Bombus 
vosnesenskii som kan flyga över 1 mil för att pollinera eftertraktade blommor. I 
Europa är humlan Bombus terrestris vanligt förekommande. Även om den helst håller 
sig inom 200 meter från kolonin så kan individer flyga uppemot 2 km för att hitta 
”rätt” föda. Humlan har nämligen förmågan att bedöma hela landskapet för sedan 
besluta sig för att pollinera blommor i närområdet eller flyga längre sträckor för en 
annan blomma. För det är inte bara vara antalet blommande växter som har betydelse 
för humlan utan även vilken sorts växter som finns och när de blommar. Dessa arter 
kan alltså, tack vara sin flygförmåga, tidigt besluta sig för att stanna kvar i närheten av 
kolonin eller flyga längre för att pollinera mer avlägsna blommor. Det skulle kunna 
vara en förklaring till deras framgång.  
 
En annan teori som har presenterats som en möjlig orsak till varför vissa humlor 
minskar i antal är att de har långa tungor. Dessa arter verkar särskilt tycka om 
ärtväxter, till exempel rödklöver. Detta kan ställa till problem då klövern inte finns i 
lika stor utsträckning idag. I Sverige har utbredningen av rödklöver minskat med så 
mycket som 90 % sedan 1970-talet. Många långtungade arter som fanns i klöverfält 
för 50 år sedan har man inte lyckats hitta idag. Minskningen av klöverväxter kan 
alltså vara en förklaring till förlusten av vissa humlearter, men denna teori håller inte 
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hela vägen. Det finns nämligen ett fåtal långtungade arter som faktiskt ökat i antal de 
senaste åren.  
 
Humlan är en komplex art som uppvisar stor individuell variation, både mellan arter 
men även inom kolonier av samma art. Där skiljer sig individer åt vad gäller storlek, 
hur lång de flyger och vilka blommor de föredrar att pollinera. Svaret på varför vissa 
humlor minskar i antal är sannolikt lika komplicerat och kanske lika individuellt. 
Förlusten av en art har möjligtvis en annan orsak än förlusten av en annan. De humlor 
som studerats mest och som man därför har stört kunskap om är de som finns i stora 
antal i våra odlingslandskap. Man vad säger egentligen deras födosökande om de 
humlor som saknas i landskapet? Fler studier skulle behöva göras på andra arter av 
humlor, de arter som faktisk är i behov av räddning.  
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