Långa eller korta tungor
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Vuxna humlor suger i sig nektar. Nektar är
en söt vätska som finns inne i många blom
mor. Hos vissa blommor finns nektarn långt
inne i blomman och då måste humlan ha
en lång tunga för att komma åt den.
Men varför finns det nektar i blommor?
Jo, när humlorna suger i sig nektar så fast
nar pollen på humlan. När humlan sedan
letar mer nektar i en annan blomma, så kan
pollen från den första blomman fastna på
den nya blomman. På så sätt hjälper hum
lan till att befrukta blomman. Det är därför
vissa blommor gömmer sin nektar så att
bara humlor med långa tungor kommer åt
den, för då är chansen större att de sedan
flyger vidare till en blomma av samma art
och lämnar pollen där.
Fast det finns humlor som lyckas kom
ma åt nektar som sitter gömd trots att de
har kort tunga. Vill du veta hur?

Sök på YouTube efter
”Humlor som tjuvar
nektar”, så kan du
titta på denna video:
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Stora drottningar
Svarta, röda eller randiga
Många av humlorna som lever i Sverige
är randiga i gult och svart eller svarta
med en röd bakkropp. Färgerna funge
rar som en varningssignal för till exem
pel småfåglar. Ät inte mig jag smakar
inte gott!
Vissa humlor är nästan helt svarta.
Den svarta färgen gör att humlan kan ta
upp mer solvärme och snabbare värma
upp sin kropp.

Har du tänkt på att man på våren kan se
stora humlor som surrar omkring? Det är
drottningen som har sovit hela vintern och
nu är på spaning efter ett bra ställe att lägga
sina första ägg. Hittar hon ett övergivet
sorkbo blir hon glad för det är en bra plats
att bygga sitt bo i.
På sommaren är humlorna lite mindre,
för då är drottningen kvar i boet och lägger
ägg medan de humlor som kallas arbetare
är ute och letar mat till larverna som finns
i boet.

Hjälpa humlorna
Eftersom humlor äter nektar behöver
de såklart många blommor där de bor.
Så har du möjlighet kan du alltid plan
tera växter som just humlor gillar. Men
humlor blir också törstiga av att flyga
fram och tillbaka till boet och det är inte
alltid så lätta att hitta vatten för en liten
humla. Om du vill kan du då göra ett
eget litet insektsbad.

Lägg till exempel små stenar eller kulor i en form
med låga kanter. Fyll på med vatten. Ställ formen i
närheten av blommor där du vet att humlor och
bin brukar finnas.

