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Recension

ökat intresse för de här grupperna kan ju också i
förlängningen leda till ett bredare insektsintresse
där även andra, mer svårbestämda, grupper får
mer uppmärksamhet.
Låt mig börja med att berömma författaren till
en mycket trevlig bokupplevelse! Det går inte att
värja sig mot den entusiasm som förmedlas via
dessa sidor!
Första halvan av boken innehåller flera kapitel humlebiologi som kan vara till stor nytta, för
att inte säga ovärderliga, för en blivande humleskådare. Här har författaren lyckats sammanställa och förmedla mycket av den kunskap som
ofta tar flera år att tillskansa sig själv. Dels för att
den är spridd i litteraturen men också för att den
bygger på observationer i fält. Kapitlen handlar
till exempel om var man kan hitta humlor, vilka
blommor och naturtyper som det lönar sig bäst
att leta efter vissa arter i. Ett annat kapitel behandlar humlornas dygns- och årsrytm. Naturligtvis finns det ett kapitel som ger förslag på hur
man ska planera sin trädgård för att locka till sig
humlor. Det får väl betraktas som en välgärning
och fungerar dessutom lika bra för andra bin och
även fjärilar och en del andra pollinatörer. Framåt
våren ska jag själv äntligen göra slag i saken och
så in en del av de växter som rekommenderas
på min egen uteplats. Texten är skriven på ett
personligt och medryckande sätt och författaren
berättar ideligen anekdoter om humlemöten.
Nycklarna är enkla att följa och karaktärerna
är uteslutande färgsättning på olika kroppsdelar.
Boken innehåller fyra nycklar en för honor av
sociala humlor, en för hanar av sociala humlor
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samt en vardera för drottningar och hanar av snylthumlor. Dessutom finns en “snabbnyckel” till
de allra vanligaste arterna.
Artbeskrivningarna inleds oftast med en stor
färgbild på arten i en blomma av något slag och
sedan avhandlas utbredning och vistelseort, utseende, förväxlingsrisker och kommentarer. Man
känner att man lär sig något när man har läst igenom en artbeskrivning. Kommentarerna består
ofta av en liten anekdot om hur författaren påträffade arten första gången
Samtidigt som illustrationerna är en av bokens
tillgångar så tycker jag också att de är bokens
stora tillkortakommande. Det är gott om stora,
vackra, färgbilder på humlor, tagna av författaren själv. Men även om de ger en habitus-bild
av arten så skulle man önska fler detaljbilder. På
de flesta bilderna sitter humlorna på en blomma,
lite krumma som de ju oftast är. Detta innebär att
man ofta bara ser en liten del av det man skulle
vilja se. Fler enkla teckningar eller detaljbilder
hade gjort större nytta än de ibland lite suddiga
översiktsbilderna. Även jämförelsebilder på artpar som är svåra att skilja hade varit välkomna.
I början av varje artbeskrivning finns också
de klassiska schematiska bilderna av artens färgsättning. En lättöverskådlig översiktsplansch
med alla arterna hade varit lätt att ordna och hade
gjort en mycket bra bok ännu lite bättre.
Sammanfattningsvis är det här ett mycket bra
bok som varmt rekommenderas!
Anders Lindström

