
Eko10giska iak‖agelser ёver nigra humlearter(Bombus

Latr.) vid Staloluokta inom Padjelanta nationalpark,
LuIe lappmark

Av HANS‐ ERIK BERGWALL

Padjelanta nationalpark avsattes 1962 och ir med sina 1 950 kn12 dct
stёrsta naturreservatet i Europa. Padjelanta donlineras av vidstrickta lig_
fjillsomriden salllt sjё arnaヽアastenjaure och Virijaure.Bland de hё gfj五 1l sonl

pl alla sidor vaktar grinserna kan nimnas Sarektopparna och Sulitellna―
massivet. Kalkhaltig berggrund (framst kё li_och seveskiffrar)har gynnat
en rik flora pl lninga lokaler,vilket sedan linge lockat botanister till trakten.

Fttltarbetet utf6rdes under juli nlinad 1964 vidヽ ririjaures 6stra strand(se

skiss)och intresset riktades alltsi mot fj11lhunllorna och deras beteenden.
Syftet med undersё kningen var att studera och insalnla huΠ 1lor pi nigra
utvalda lokaler inolllll ett begrinsat stycke fjillnatur.Sllunda ville jag si vitt
mёjligt fi ett begrepp om artrikedom,populationernas utveckling,flygvigar,
flygtider och b10mval, liksom ev. skillnader i valet av biom och biotop hos
olika arter.Dessa beteenden studeras realistiskt endast oΠl de sitts i samband
med viderleken och dess skiftningar.

Undersё knings10kalerna valdes med tanke pl de tvi vanligaste biomen i
trakten;fjttllhed och fittllbj6rkskog,och kOm att ligga pi sydsluttningen av
fjallet useb Titir(se skiSS).InOln lokalerna kontrollerades sedan hun1lornas
aktivitet enligt fёljande progranl:

1. Under sivll stabil solll vixlande vttderlek kontrollerades lufttemperaturen
Varie halvtimme.VindHktning och vindstyrka.Nederbё rd.Max.och min.
temp.under dygnet kontrollerades kontinuerligt.

2. Blomval noterades nar si var inё jligt,liksom tidpunkter fё r fingst.

3. Sivida detta ej inverkade pl de ekologiska studierna,infingades lned hiv
si lninga exemplar solll mё iligt fOr att erhiHa en representativ salnling ur
distriktets bestind av hurlllearter. Dirvid kunde man ocksi fl en upp‐
fattning om de kvantitativa relationerna.

4. Observationer ёver arternas a11lninbeteenden.

5。 Speciell uppmirksamhet ignades fragan huruvida nigon eller nigra artcr
fёredrog nigot av de ovan nimnda biomen.

6. Av stё FSta intresse var likasi att finna hullllebon,fё r att dir kunna gё ra
iakttagelser ёver flygtider under dygnet Och viderlekensinverkan pl dessa
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EKOLOGISKA IAKTTAGELSER OVER NAGRA HUMLEARTER        5

och ёver ёvrig aktivitet utanfё r boet.Dessutonl kunde undersё kningar av
sjllva kolonin ge upplysningar om dess byggnad och ev.avvikelser frin
det normala.

υr2ごθrsσ■nfftθs10karθ r andθ r l・ οr2ιピn口θrrfg ■。nfrorr bθ rdgnα pd Unllα  Tピιir

υ:ご SIα Jο l夕οttια 67,2° rl.brθごご (Sθ ■arfrl s.6)

Loka1 1.800 m ё.h.

Hedsinka i sydsluttning, skyddad frin nordanvindar och i viss min
vistvindar.Empetrunl‐ hed med inslag av Salix_arter och dvirgbjё rk(Betula
nana),Salllt rikligt ined blabirsris(vaCCinium myrtillus).Pa den silurrika
berggrunden vixer dessutom allmint blommor som fjlllsippa(Dryas octo‐
petala)och lappspira (Pedicularis lapponica). Lokalen ligger ca 30 m ёver
den lokala tridgransen Och skiljer sig fran de omgivande hedmarkerna
genonl sitt relativt skyddade lige,vilket gynnat vixtligheten.

Loka1 2.830 m ё.h.

Flack,frin alla viderstreck vindpinad fjallhed 300 m vist lokal l.EInpe‐
trum‐ hed sparsamt bevixt lned Dryas och helt utan 16vvegetation.

Loka1 3. 600 n1 6.h.

Blandad ings_Och hedmark 200 1■■llnder loka1 1,drygt 150 m under den
lokala trtidgransen. Lokalen stricker sig 6ver ett parti indmorinisar och
ir bevuxen bl.a.med Salix,fjill― och dvirgbjё rk,Empetrun■ salnt lingOnris

(VaCCinium宙 tis idaea),det senare ett markant inslag.Hir lig tidigare det
ganlla lappligret,varfё r de angrinsande ytorna ir si gOtt sonl rensade frin
fjillbjё rkskog Och darfё r antagit karaktiren av hed om in grisbevixt pa
vissa delar. Skyddad frin nordan_och vistanvindar.

Loka1 4.625--775 m ё.h.

Fj螢 1lbjё rksluttning mot sё der lllellan lokalerna l och 3. Fё ljande vttxter

var karaktiristiska inom denna lokali Salix,lingonris,stormhatt(Aconitum
septentrionale), SVarthё (Bartia alpina),midSOmmarblomster(Geranium
silvaticunl). InOm detta fttlt lig vir bas.

Lokaler ej kontinuerligt bevakade

Ornriden kring hunllebon utanfёr angiven studieterring.Tillfilliga fingst‐
platser kring Sta101uokta varav en,har kallad Titirloupal,ligger 4 knl frin
huvudlokalerna(Se karta),sanlt en lokal i Rapaselet inolll■ Sareks national―
park。

yddθ rrθ■clts inυ θr■an pd ia12210rnas akι :こガιθι

SolnIInaren 1964 var den kyHgaste pa linge vid virijaure, nigOt sonl
samerna i Staloluokta ofta papekade.I bё rjan av juli lig innu nlycket snё
kvar pi l:igfjillen i Padjelanta, vilket l■ edfёrde en avkylning av de mark―
nira luftlagren och dirmed en fё rsening av vegetationsperioden i omridet.
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Andra bevis pl underskott av varlnluft ges i de glaciarer som undersё ks i
Sarek och Sulitellnao Normalt smilter vinterns snё tillskott bort frin isarna.
Si skedde inte denna soll■ Inar.

RIlera in andra hunllor ir de arktiskt och subarktiskt levande arterna ut_
satta fё r aktivitetshindrande viderlek. En kylig sonlIIlar som den 1964 er‐
bjuder givet宙 s mindre m6jligheter fё r humlorna att samla tillrickligt med
pollen och nektar fё r stё rre kolonier.Dessas antal och storlek torde lninska
under dylika betingelser saΠ ltidigt soΠ■risken fё r lllisslyckade bosattningar
ёkar. Visserligen stiger svarigheterlla att studera insekterlla pi filllet i
samma takt som temperaturen sjunker och vinden tilltar,men samtidigt
kanske just iakttagelserna under denna sonllnars karva viderlekssituation
kan ha ett visst virde fёr undersё kningen.under svira perioder utsitts ju
de olika arterna fё r stora pafrestningar,Och en selektiv utrensning av lnindre
anpassade iger runl sonl ett led i evolutionen.

Vad giller hull1lornas aktivitet under olika viderleksbetingelser kan a11‐
mant sigas att flygfrekvensen ar stё rst i vackert vider bide per tidsenhet
och i fraga om antalet verksanlllla tilnmar pl dygnet. Diremot avtar inte
nektarturerna i sa hё g grad solll lnan kan vinta i simre vider.Liga tempe_
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EKOLOGISKA IAKTTAGELSER ёVER NÅGRA HUMLEARTER        7

raturer under annars dragliga fё rhillanden tycks inte avskracka hulll1lorna

ninlnvirt,onl temp. hiller sig ёver 6‐ graders‐ strecket. Lig temp. i kombi‐

nation med kraftig blist inverkar dock i hё g grad pi flygaktiviteten,sikert

beroende pl att hull1lornas kroppstemp. under kylig vinds inverkan kan
sjunka under det tolererade virdet.(Luftfuktighetens inverkan i sanllnan‐
hanget ej inberiknad。 )Vid l■inga tillfillen kunde lllan ocksi se att vinden

stiller till besvir med orienteringen tillbaka till boet, men detta tycks inte
inverka negativt pl hulnlornas insallllingsiver. Regn tolereras nlinst. Det
kunde litt observeras di regnskurar dё k upp under annars vackra dagar.
Blonlfilten blev di med ens nistan 6de frin att ёgonblicket innan ha varit

flitigt Omsvirmade av hunllor. Denna tendens marktes iven vid obetydliga
regnskurar. I tabell nr 3 6ver flygfrekvensen vid ett hunllebo framgir det
ocksa ritt klart,att just regnet ir den vttderleksfaktor som inverkar inest pl
aktiviteten utanfbr boet. Helt naturligt koIIIIner reaktionen pl en regnskur
en stund efter det regnet bё rjar falla och salnlna reaktionsfё rdrёjning ager

runl nir regnet upphё rt eller on■ solen tittar fram.

En jimfё relse ll■ ellan de tvi dagarnas observationer visar, att villigheten

識牌柳t洲樹器営灘∫痛r熙欝KL撚鼻L鑑i transporttjinst.Fё ljande dag,di vil
ju flitigt ined hinsyn till den lilla, 1l arbetare starka starnlnen,varav hё gst

構l椰搬革謂鮮獄Ⅷ 轟祇∬鮮灘囃:

ledes ta med i berak」 ngen att boets fё rrid av honung och pollen efter den
Ogynsanllna fёrsta dagen var uttё lllt och att svilten och/eller virdinstinkten

drev lninga arbetare ut fё r insalnling.17° temp.torde dock inte bloΠ llnorna

sti till tjinst ined si mycket nektar.Den fё rsta observationsdagens kraftiga

vind kan dessutom ha nedsatt boets innertemp., varvid hull■ lorna stannar

kvar i boet f6r att varma agg och kOkOnger solll ir ёΠltiliga fёr nedkylning.

Boet lag ninlligen nira markytan med endast en dnl‐ tjock vegetationsfilt

ёver sig Och ett avkylande block vid ena 》viggen》 . I alla hindelser stir

viderlekens skiftningar till stor del bakom hulnlornas itgirder och aktivitet
i och utanf6r boet.

IIun1lorna har rykte on■ sig att 》arbeta i fttlt》 under viderleksbetingelser
avskrickande fbr tambiet.Foxヽ Vilson(Free&Butler 1959,sid. 113)som
under feln irs tid studerade hun1lors beteende pi fruktblo■ llnor konstaterade,

att insekterna sanllade pollen och nektar under de lnest varierande viderleks‐
fёrhillanden frin kallblist,storm,tungt lingvarigt regn till sn6-∝h hagel‐

byar. De var dock Πlindre aktiva i regnigt och blisigt vider, ibland envist

krypande frin blolnlna till blollllna med stor svarigheto Att marka ar att
denna population till stё rre delen bestod av unga drottningar, och Astrid
Loken har konstaterat att dylika hull1lor besviras obetydligt iven av hirda
regn. 》In general it seems true to say that rain has nluch less effect at the
beginning of the season than it does at the end》 (Free&Butler 1959, sid.
113). De 》solitira》 drottningarna och dc fё rst klackta arbetarna blir sa

illa tvungna att arbeta.

De drottningar son■ sporadiskt kunde observeras pi nlina undersё knings‐

lokaler tycktes dock reagera fё r regn om in i nlindre grad ttn arbetarna.
Eηιο″οι.rs.ノ″ク.θ r.″ .」 _4,ゴθ7θ
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(Detta gttller fё rsta hilften av juli som iag betraktar som humlesisongens
bёrjan i Virijaure‐ distriktet detta lr.)

Under senare delen av juli di smi arbetare blev talrikare ёver hedarna,
kunde lnan ibland tydligt se hur de sё kte li undan fjlllvinden.Ett blibirs‐
falt pa loka1 1, som under vackert vAder lockade fler hun1lor in andra
platser i trakten,var patagligt》 rensat》 frin de smi arbetarna under blisiga
dagar,五ven oΠ l solen san■ tidigt lyste.

En nirlnare granskning avs16jade dock,att arbetare fanns pa heden lllen
sugande pl enstaka plantor under buskage av vide och dvirgbjё rk i omedel―
bar narhet av de attraktivare ll■ en vindexponerade blolllfalten. Av sanllllを 1

anledning sigs under blist hun1lor oftare i bjё rkskogszonen och dess skyd―
dande vegetatiOn in ute pa Empetrurn― heden.

Ett undantag frin de ovan skisserade tendenserna intriffade vid en ti11‐
fillig 10kal pl en liten holine belagen i Kitjaurejokk den 25/7.Dttr insanllades

nlellan kl 13 och 13.45 10 st med storleken 10--13 ■1ln. Dessa flё g trots

I躍 島」惜ユど 鳳 1譜lll胤 :t∬;∫器 :LIⅧ :11:ち 黛 翼 雪 1∫蹴
tydligen accepteras i kombination med sonlmarvirme. Tiden och utrust―
ningen medgav inte nirmare studier i det intressanta problemkomplexet:hur
paverkar f6rhallandet lllellan vind,temperatur,luftfuktighet och insolation
hun1lornas nektar‐  och polleninsalnlande och indirekt koloniernas utveck‐
ling?

Obsθ rυ

`ι

ι:Onθ r Oこ,θ rノryθυanor ocFl♭ :θmυαご

Att studera hun1lors flygvanor pi filllheden torde inte tillhё ra de littaste
uppgifternao Soln regel rider en mer eller llllindre kraftig vind, vilket utgё r

det frilllsta hindret vid en dylik undersё kning.Nlan lniste ofta med hё rselns
hjalp 10kalisera en hunlla f6r att sedan f61ja den med blicken. 「ヽindsus i
ёronen gё r att hё rseln ej kan utnyttjas,och en hunlla i god ll■ edvind hinner
ofta 》vissla fё rbi》 innan man fitt ёgonfaste, observationerna har darfё r

bedrivits pi nektarlokaler dttr utsikten att kolnma hun1lorna nirmare in pl
livet givetvis var stё rst. Nar ett exemplar uppticktes stod man ofta infё r en
valsituation.Endera fingas hurl■ lan in och infё rlivas lned artsanllingen,eller

Ocksa hoppas n■ an kunna fё lia dess beteende och liter den flyga. I bida
fallen kan en intressant iakttagelse undgi upptackt. Att fё rsёka konlbillera
blda metoderna visade sig alltfё r optilnistiskt.

F6rs6ken att lita insekterna vigleda lllig till ett bo var lё nlё sa. Vid
loka1 l sigs visserligen lninga hulnlor flyga ut ёver dalen efter fё rrittat virv
och spec.i vackert vider pl hё g h6jd,nlen under lika betingelser anlinde
huII1lor till och limnade nektarplatsen i alla viderstreck likasi pa ritt stor
hёjd ёver lnarken.Under lnulet vider daremot hё ll de sig titare intill nlarken,

nlёjligen av den anledningen att djuren fick nlindre ljus fё r sin orientering
och dirfё r behё vde》 se efter noggrannare》 ..llan har nalllligen visat att hurll‐

lor orienterar sig n■ ot blomn■ orna visuellt i fё rsta hand(Free&Butler 1959,
sid. 105), Inen givetvis har iven luktsinnet betydelse. Enligt de fa observa―
tioner man har, skune hul.11。 r vara nigOt lllindre trogna en och sanllna
blomart in vad tambiet ir(op.C・ ,Sid.117).

Blomkonstansen pl loka1 l var dock tydlig under hela juli minad, dar
sadana arter som BOmbas barιθclιus och B. arpinIIs envist besёkte blibirs_
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EKOLOGISKA IAKTTAGELSER OVER NAGRA HUMLEARTER        9

bestinden iven sedan t.ex.Drvas octopetala och Pedicularis lapponica slagit
ut.Blott vid enstaka tillfillen sigs hlln110r besё ka dessa blolllinor sonl dock ar

tvi av karaktarsvixterna kring Virijaure.Vidare pipekas i litt.att 》huΠllor

med fёrkarlek besё ka djupa och oregelbundet formade bloHllnor》 .Blibirs_
blollllinan ir iu lnyCket liten oCh regelburLden men passade indi bittre fё r

dessa huΠ 1lor. Salixarterna bё rjade sin blomning i Πlitten av juli och borde
nled sina stora och doftande blomsanllingar lockat hunllor till sig i stё rre ut―

strickning.Under aterstoden av minaden observerade jag endast 3 exemplar
pi videblol■ mor,vilket kan tyda pl en klar blomkonstans p1 loka1 l under
observationsperioden.Undersё kning av pollenb6rdorna hos ett par exemplar
av B. αlρ inIIs tagna pi blibir visade, att 99 0/o av pollenet kolll frin bli‐
barsb10m, medan resten utgjOrdes av Salixponen. De senare behё ver ej ha
uppsalnlats pi Salix,utan kan mycklet vil indirekt ha hamnati pollenkorgen
t.ex.frin blibirsbestindets blad och blommor.ヽ アaccinium vitis idaea skulle
alltsi enl. observationerna ha f6redragits franlfё r Salix― , Dryas‐  och Pedi―

cularis lapponica― bloIIlinor.Å 10ka1 3 donlinerade lingonris,blibう r saknades
helt.Daremot fanns rikligt med vide,lappspira,fj■ 1lsippa samt nigra be―

stind av Kung Karls spira(Pedicularis sceptrunl carolinum).Humlorna fё rc―

drog dock lingonb10mstret sonl pl denna ligst beligna lokal Aven betraffande
blomkonstans ersatte blibirsblonll■ orna. Farre arter och individer obser―
verades emellertid pa loka1 3.

Karaktaristiskt fё r loka1 4,belagen i fjillbjё rksbttltet,var dess stё rre sorte‐

ring av blomarter. Httr tillkolll frinsett blibarsris de 》djupa》 blo興nlorna:

stormhatten (AconituΠ l septentrionale)och SVarth6 (Bartsia alpina), vilka
slog ut i Πlitten av juli. Efter nagra dagar fick B. consο brinIIs 》smak pl≫
Aconitum fё r att under aterstoden av undersё kningsperioden vara blonl―
konstant.(Denna iakttagelse stimmer vil med A.Lokens observationer ёver

denna art.)POllenanalys ur en B. consο brintts'pollenbё rda visade stor pro―

cent frin Pedicularis lapponica. Hulnlan fingades dock innan Aconitunl
bloΠIInadel lbland kunde lllan ocksi se den pl Bartia alpina mё jligen be‐

roende pl att blonllnan i byggnad pinlinner om Acontiumblollllnan. NIera
sillan sigs andra arter pl dessa vixter.B.consObrご nas verkar ocksi speciellt

limpad att suga i de diupa b10mhalsarna tack vare sitt lingsmala huvud
och sin linga snabel.

Aven oll■ silunda manga iakttagelser tyder pl en viss blomkonstans hos
vissa av de pl hed och i bjё rkzon fёrekonllnande hun1lorna(Spec.Bo corlsο―

brfrlas och B. Jα ppο nicIIs), gё r jag givetvis inga ansprik pl att ingiende
ha studerat fё rhillandena i detta avseende. Det fital vixter som hulnlorna
har att vllja av kan skenbart ge ett intryck av blomkonstans, eftersom i
andra sidan varje bestind ofta ar utbrett ёver stora ytor. Som antytts ir
mёjligheterna, att ensam bedriva jttmfё rande studier ёver blomval och i
synnerhet flygvanor, ytterst begrinsade. Iakttagelser av flygtider under
dygnet har blivit ojimna och resultaten har piverkats av okontrollerade
faktorer.Tendensen ir att hun1lorlla ej utnyttjar de ljusa polarnatterna till
insanlling i den utstrickning lnan kunde fё rnloda.Under gynnsamnla vider‐
leksbetingelser var hunllorna verksallllllla fralll mot 2 1-tiden,varefter aktivi―

teten utomhus avtog helt si nar sOm pi strё hunllor sonl mahinda tappat
orienteringen eller av annan orsak dr6jt sig kvar. Silunda fingades den

E′″ο272ο ′rs J″σθゴ″ r-4,ゴθ7θ



10                    HANS‐ ERIK BERGWALL

10/7 vid 23.30-tiden en 3.α IPfrlヴ οrnlビ S―♀pa Dryas drygt 1000 111 ё.h.Emeller‐
tid intar ju drottningarna en sirstillning genOm sin st6rre tolerans mot
ogynnsamma yttre faktorer.

Bθυαttning aυ  flunlθbon pd′′dIIhθαθn

Det skulle drё ja anda till den 23 juli innan det f6rsta hulnleboet upp―

ticktes.Under en rekognosceringstur pl en fjillhed bellgen s6der om Viri‐
jaure l km sё der om Staloiokks utflё de,sig jag av en slump en humh
flyga in i ett hil beliget lnellan nigra lllindre skifferblock,ёvervttxta med
krakbirsris och dvirgbj6rk.Efter en stund kom ytterligare en liten huIIlla
inflygande och saken var klar:antligen ett hulnlebo.

Kl 14.00 vidtog observation av flygtider Och alllnttnna beteenden hos saΠ l‐

hillsmedlernlnarna. Fё rhillandellla torde ha varit idealiska med sol, 23°  i

skuggan och svag sydostlig vind. Efter en tilllines uppsikt stod det klart
att samhillet iniste vara mycket litet.En stor hunlla,sannolikt drottningen,
harntade nektar nigra ginger medan under salllllla tid endast en mycket
liten arbetare setts anlinda lastad med pollen. Boet observerades ti11 15.30,

霧 柵 為暉Ttti謂
‐観Mn悧mфmhtta h耐∝

28Ъ ]・Fl鵠F譜1:樹 I∬‰′tS:職翼鶴l詰amSttlittli誡
tttF署

魅 1飛rⅧ
tilS誌

湘 漑I淑鷺濯:二itttTttll覇∫島彙
l‖壼nξTdfl乳f猟需壇麗∬艦虚IIil][:I慧 :FmaS艦もょ:lii蹴 :

署:lSh繁闇:Ptts精‰fL∬ISill■ ttl露≒鍵留臨よ猟器ll

lttl鋼lЪl肥lttl盤I轟器縄11鶏猛」::ち榔嘲:∫∬‰器盟i

』:思サ∬驚臨∬響盤謝1器轟肌酬盤]W・ふ∬亀漁
喘31棚晶品認温i協議fttl.1誌1亀盟猟織i胤響:irお

嵐:躍 1:譜ЪぽF糧∫∵Ъ計思厳彎需11風緊ettthil譴稿
Rliltiliffielmeterochiterkolnfё

rstefterettparininuterunders6kande‐

恥鵠錯[ll謂乳「鷺闘』鵬∬規ξt器1鯖ttWJtti孵箪篤豊
用:1議轟r楓慇trttrttT:L∬翼:瀧:l識甑.Ъ認Ⅷ慾
露盟l:httr麗#11.IF盤il∬l=h:lvlT星∫欝tttt.12飢 rTt需囃:

『
ly::λ肥雷撚 et盤窯ё肥llettp罵:Tlol鳴lTTLttb諾殿

l:∬常::r,糊l」畷Ittttta電器11留撫批£∬::鷲afa耐

rulドt∬
dRltT∬

f買11産鮒∬卜電:鮒 f」「警サ巧:1ヽ1隠殿1『LF棚
E"′ο″ο′.rsノ″ク,1.″ .′―̀

,1'7θ



EKOLOGISKA IAKTTAGELSER OVER NJ.GRA HUMLEARTER 11

utlimnad it fjallvindarna, vilket kanske bttst visar sig i de tundrapolygon―
filt sonl ar vanliga i omridet.Dylika fttlt tyder pi stindig tjile i sedillllenten.

lllotsvarande bildningar iterfinns llarmast pi tundrorna i Sibirien och Alaska.1

Boet,som betecknas 》Bo I》 pa kartan,visade sig vara det intressantaste
fyndet frin undersё kningarna med en ovanlig samhillsordning, Inen mer
om detta senare. Betraffande flygtider o.a. observationer, se tab. 1.

Bo nr 2 hittades den 30 juli 500 m vist Staloluokta lappliger med in_
gingen mot 6ster under ett av dvirgbjё rk ёvervuxet block. Aven detta bo
uppticktes av en tillfallighet utanfё r de egentliga undersё kningslokalerna.
Kolonin var har nigot stё rre och tillhё rde B.aIPゴnas(den kring Virijaure van‐
ligaste typen av arten: svarttecknad med gulrё d teckning fr.o.m. det andra
abdonlinalsegmentet).Boet studerades under tvi dagar,hela tiden i ogynn―

郡.ξ網誘:錯:出詳:嘱1:'IWitti激轟 魔鳳翼1及尋晶1甘

Till detta kom regnskurar med jimna mellallrum,sol endast kortare stunder.
Hunllorna syntes dock inte nimnvirt avskrttckta av ovidret,utan f16g tidvis
livligt mellan bo och nektarfllto Det sellare var alltfёr avligset f6r en be‐

stimning av blomvalet. Arbetarna flё g genOmgiende med vinden frin boet
liksom arbetama i Bo I, och hade ibland vissa svirigheter att genast iter―
finna boingingen vid iterkomsten, i den fё r en hunlla verkligt besvarliga
motvinden. De kunde lnissa boet med 5 till 10 meter, Inen hittade snart
boplatsen igen efter nigra orienteringscirklar.ヽアid ett par tillfillen itervinde

en hunlla salnlna vig den kOInlnit,utan att ha hittat boet.Det f6refё ll som

om den ville reorientera sig efter vagmarken lings den invanda flygrutten.
Hunllan hittade ocksi ritt vid nista fё rsёk.ヽたid ett tillfille valde en hetrll―
vindande arbetare fel block (Snarlikt det ratta)Och det drё jde en god stund
innan hon kolll underfund ined sitt nlisstag.Det ar lnarkligt att dessa insekter

ej f16g vilse oftare ёver en hed si rikligt bestr6dd med fё r ett minskligt
6ga identiska block,sirskilt som de dessutom hade att kimpa mot en kraftig
宙
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Observationerna hade pigitt sedan kl 10 111ed en till■ mes uppehill.F61jande
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lingre aktivitetstiden torde vara den nigot hё gre temp.och att solen lyste
under kvillstill■ inarna.Flygtider i tab.2.

Ej sillan fbrekolll att mer in en hun■ la limnade eller itervinde till boet
saΠltidigt eller llled korta mellanrum.Enl.Blackith sker passagen ut och in
i korta utbrott och ej soln inan kan tro i en nagotsinttr jttmn strё m.Orsaken
skulle vara att hun1lorna ar tveksamma att ensamma ge sig ut el.in i boets
ingingstunnel. Fё rst nar tillrackligt minga hulnlor salllllats i eller utanf6r
boet sker ut― resp.in― krypning.Aven on■ fi djur flyger,kan ankomsten av
en individ stimulera en annan att ge sig av i motsatt riktning.

K1 21 gravdes boet fram. Det lig inklimt mellan blockets ena sida och
omgivande inoran,salnt hade inrylllts i ett galninalt lilnlnelbo.Tvi arbetare
lig i fё rsvarsstillning pi rygg vid bomynningen.Kolonin bestod av 17 med‐
lernlnar: l skadad drottning, 5 drё nare och ll arbetare samt larver i olika

l Studier av flygfotOn har under senare tid avs10jat ytterligare nigra tundrapolygonfilt

i det norra fiallomridet.(F6rf.anm.)

E,′ο′″ο7 rs ノ″ク.91.″  1-4,197θ



12                    HANS‐ ERIK BERGWALL

席諸騰漉富tcPttFTR齢::tFttrmaTl:llぶ 思
:靡

13 st kokonger,vissa fyllda med honung. De tvi upptickta kolonierna var
ju ocksa betydligt individfattigare in vad fallet ir utanfё r den alpina regio―
nen, dar ko10nierna normalt uppgar till mellan 50--150 ex.l Den korta
arktiska sollllinaren nled hirda viderleksfё rhillanden tilliter ej hunllornas
kolonier att bli ssi stora,lven oln t.ex.BHnck o.ヽ Vingstrand i detta omride
hittat en a“ゴnas_koloni med ca 50 djur.Sommaren 1964 var ju som namnts
ovanligt kylig, vilket ytterligare kan ha reducerat bide antal bon och indi‐
vlder l dessa.

Ary fyp al,bο parasJrislll?En δυθrrasA・ arldθ 口ρριacl‐ι

Drottningen i BO I bestimdes till B.fllJρ θrbο rθ as,en uteslutande alpin art.
Jag tOg di fё r givet att aven de 5 arbetarna tillhё rde samma art, sarskilt
soln deras firgteckning liknade drottningens.Nigra dagar efter det att saΠ l‐

lingen sints till Astrid Loken i Norge, konstaterade hon i brev att ovan‐

1柵胤 鵠 :「T潟 』Ltti錆 :需 ∬ Ъ
a蹴
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鳳 壼
anledning lagt beslag pl en franllnande arts bo och 撃0_uppsittning. Av
observationerna att d6ma utfё rde hon sina plikter som onl det varit hennes
egen koloni(se sid. 10), ja hOn var ju flitigare in arbetarna att fё rse boet
med proviant. I‐ Ion fё ljde tydligen helt sin instinkt att hjilpa till med in‐
sanllandet nar ko10nin ir liten.Denna intressanta upptickt ger upphov till
hypoteser. Beteendet pckar mot vad son■  i engelsk litteratur kallas 》inter―

specific parasitism》 , i detta fall ett slags boparasitism, varvid ♀ utnyttjar
arbetskraften hos en annan art fё r att ni sina syften.

Fenomenet upptrider inom en del grupper bland de sociala steklarna
speciellt Fornlicoidea och アヽespoidea, men iven bland Apoidea, dar sival
intraspecifika son■ interspecifika parasitbeteenden finns noterade. Fё ljande
tabell五 r hillntad ur tidskriften lnsectes sociaux frin en uppsats av japanerna
Sakagalnl∝h Fukushilna:

Typ av parasitisnl:Tピ rrノ dIIFgr fantpο rdr.

APOIDEA:
intraspecifik

Bombus terrestris
B. (Lapidariob.) lapidarius
B. (F'ervidob.) fervidus
R. (Pratob.) pratorum
B. (Subterraneob.) subterraneus
B. (Fervidob.) americanorum

interspecifik

B. terrestris -> B. lucorum
B. affinis + B. temicola
B. (F.) americanorurn -+ B. (Sepa-

ratob.) separatus
B. (Subt.) distinguendus -+ B. (S.) sub-

terraneus

O b lig at o r i sk p e r mane nt b o p ar asit (e g. p ar asit huml o r) .

PsitYrus sPP + Bombus sPP.

l Vissa arter som bygger bOn under nlarkytan kan fa samhillen med 300J00 arbetare.

(0.ヽV.Richards)
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EKOLOGISKA IAKTTAGELSER ёVER NÅ GRA HUMLEARTER       13

Si vitt iag kunnat konstatera finns inga tidigare uppgifter Onl att B.れ ypθ r_

bο rθIIs skulle tillhё ra de tillfalligt interspecifika boparasiterande hull1lorna.

Just flypθrbοrθ as'biologi ir emellertid fё ga kttnd.Denna hunlla tycks dock
skilja sig frin ёvriga alpina arter, genonl att arbetare ar myCket sinsynta,
liksom bon。 (Loken kinner bara till tvi tillf■ llen nir arbetare hittats,upp‐
gifter om bofynd tycks vara bristfttlliga.)

Dessa fakta stiller B.rlypθrbο rθこIs i spec.belysningo Kan det vara nlё jligt

att arten tagit fё r vana att tringa in i andra hulllllearters bon och di med
fёrkarlek hos B.′οrtθ rrIIs, fёr att lita denna arts arbetare ta hand om av‐
konllnan?Av nagon anledning tycks ju fi arbetare utvecklas ur de agg som
drottningen ligger,2 1nen en arbetarkir beh6vs fё r att avkoΠIInan ska kunna
skё tas tillfredsstillande.Har kan genast invindas att alla drottningar lever

solitart innan de fbrsta larverna utvecklats till imagines s01n kan ёverta tran‐
sporttjinsten.Varfё r skulle inte en flypθ rbo「θ

“
s― drOttning klara av sanllna

problem?Det aktuella exemplaret visade trots sin vingskada stor insanllings_

lver.

En bllgetingart,Vθ spα ごybο IIPsA・ビ(Andr6),SOm upptrider i Sibirien,Ost_
asien och Japan, kan antingen bilda bo helt sjilvstindigt sOm andra bil‐
getingar eller ocksi tringa in i redan grundlagda bon av yθ sPa crabrO eller
lllindre ofta lア .χαnfftοριθra.Arten tillhёr alltsi de tillfilliga socialparasiterna

liksom yθ sPIIJa s9“ αmο Sα OCh vissa hun■ lor(se OVan).TrOts sin fё rlniga att
sjilv bygga bo valjer denna bilgeting helst bon av ovannimnda V. crabrο .

V.ご ybο u,slt・i bebor i Japan bergstrakter ovan 300 m ё.h. Bland bilgetingar
tycks endast de tidiga drotiningarna fi sl農 ppa till sina bon. Richards och
lヽreyrauch antar,att det senare uppdykandet av drottningar ined utvecklade
ovarier,och darmed en ёkad iver attfinna en l五 mplig aggliggningsplats,kan
vara en viktig Orsak till begynnande arbetsparasitism bland sociala steklar.
I sj五lva verket tycks det vara en regel att temporhra parasitdrottningar dyker

upp senare in virddrottningarna. Si ar fallet betriffande t.ex.B. fθ rrθ sfrfs

vars senare framkomna drottning tenderar att invadera nisten av samnla art
eller av den nirstiende B.JucIIrurn.Nigra slutsatser i den riktningen kan ej
dras av nlitt lnaterial.Ⅳ Iёjligheten finns dock att liknande faktorer kan ligga

bakoΠl fll」ρθrborθ lls― drottningens handlinb・ ssitt.

Drottningens skadade vinge kan vara ett nlinne frin striden med den
ordinarie drottningen.Hur ar det lnё jligt fё r en drottning attligga beslag pl
en frillllnande arts koloni?Fё r det fё rsta tillhё r flyρθrborθ as― drottningen de
stё rsta av de i fjttllen fё rekollllinande hulnlorna.Hon b6r alltsa ha ett fySiskt
ёvertag vid en kamp med den nlindre′ οltθrrIIs_drOttningen. Fё r det andra
nliste hennes lnotivering att erё vra boet varit inycket stor,kanske beroende
pi att hon flugit vilse och pl detta ener annat sitt fё rlorat sin egen koloni.
Anblicken av hun1lor flygande in i en annan boinging fick henne att instink‐
tivt ge sig in i det okinda,vilket slutade med att hon k6rde ut eller dё dade
boets egen drottning.Eftersonl arbetarna var nyklickta(de hade flugit ytterst
litet vid infingandet)kanske t.o.n■ . oklickta, torde kolonin i ёvrigt inte ha
f6rorsakat nigot stё rre besvir.

e Detta pAminner om de iikta snylt- eller parasithumlorna
arbetarkast.

(PSifyr口sl,SOm hclt saknar

E"ιο″οJ rsノ″ク 9ゴ fr F-4,197θ



14 HANS‐ERIK BERGWALL

Mihinda kan boet ha erё vrats pl liknande shtt, soll■  det japanen K.
Yoshikawa iakttagit i friga onl en PoIビ sfθ s― art:

En drottning av denna art anfbll upprepade ginger tv1 01ika bon sOIn grun―
dats av sallrlina getingart, och lyckades slutligen ur det ena boet kasta ut
drottningen,soln gav sig utan stёrre lnotstind.Dttremot gjOrde den aldsta av
de tre hemnlavarande arbetarna kraftigt inotstind lFIIlen miste snart ge vikcR.
De ёvriga tvi arbetarna var sml och fё ga stridsdugliag Och gav sig
utan strid. Nar de iterstiende arbetarna ltervinde hem en efter en, blev
det en enkel lnatch fёr henne att underkuva dem och att pi si sitt skaffa
sig herravilde ёver hela kolonin: 6 arbetare. Den kom att utveckla sig
framgingsrikt under den nya drottningens ledning. Den galnla drottningen
uppenbarade sig aldrig mer. F6rfattaren antar att den inkraktande drott―
ningen av nigon anledning fёrlorat sitt eget bo,Och att hennes beteende inte
var nigot annat an en kOmpensation fё r avbrottet i hennes livscykel.Beteen―

det pinlinner ocksl om intraspecifika strider fё r ockupation av bon
och byte,observerade hos olika arter av solitira getingar lned den skillnaden,
att hir virden visserligen lltnyttjas lnen ej kastas ut ur sitt bo sonl fallet var
med Porisfθ s_arten.

Naturligtvis kan inga sakra teorier framkastas pi grundval av en enda
observation.Det kan har rё ra sig on■ ett enstaka undantag frin hI」 pθrbο rθ us―

drotiningens normala beteende,som av en slump uppticktes.Ytterligare be_
vis pl ett dylikt beteende krivs fё r att arten ska riknas in bland de sociala
boparasiterna(eller hur fallet ska rubriceras).ObServationen blir emellertid
intressant eftersoll■  hI」 pθrborθ

“
s' biologi ttr ofullstandigt kand. NIan har

hittills antagit att drottningen lever solitart med vissa undantag (Loken).
OIII si ttr fallet nornlalt,skulle dess ovan beskrivna》 parasitbeteende》 kunna
vara ett trevande steg mot ett socialt liv.Ur evolutionssynpunkt kan dttrf6r
ett fortsatt studium av ekologi vara av stor intresse.3

1 flypθr♭οrθ us―boet, som gav intryck av fё rfall,fanns i allt 4 st puppor i
kokonger,en fetrnte kokong var tom.Det vore ju av stё rsta intresse att veta

vilken art pupporna egentligen tillhё rde,Jonθ I′ us eller Flypθ rbο rθ口s.Bestinl―
ningen av puppor ir emellertid svar,man stalls ju heller inte sl ofta inf6r
problem av denna typ. Den lnё jligheten finns ocksi att kolonin var i nt―

d6ende.En viss procent av grundade hullllebon gir antid llnder.Risken fё r

detta torde inte vara lnindre i旬 11ltrakterna dar ko10nierna normalt ir snli
och larverna kanske oftare an annorstades utsatts f6r inatbrist p.goa.ogynn_
sam vaderlek. IIonungsbigarna var dock vilfyllda, sakerligen tack vare
drottningens flit.ヽ /id basen av kokongerna satt ett antal pollenbё rdor fast‐

kletade.Av bokakans utseende att dё ma,hade tidigare en kull klickts,vars
kokonger delvis anvindes som honungsbigare.De gallllla kokongernas antal
var dock st6rre an antalet arbetare i boet, vilket kan betyda att kolollin
ursprungligen varit individrikare.

Prθ sθnfαιゴοn αυごθιゴrtsamraご θ r22α′θrfarθι

Sanllnanlagt insanllades l13 hun1lor, vilka f6rdelar sig pa 9 arter och 4
underarter,sanllliga besthinda av Astrid Loken,BerbOen.

3 NIan kan t.ex. fraga sig

p■ GrOnland, dir inga andra

E″ιοれoJ rs.ヵクθ′.″ r― ′,′θ7θ

hur relationerna mellan B. hgperboreus oc)r B. arcficus iir
humlearter f<irekommer.
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Bonlbus(Hο rtο bοmbus)COnsθ brinus Dahlb.:1l drottningar,l arbetare.

B。 (Agrο♭οmb口s)agrorEIm Fabr.:4 drottningar,varav 3 st ssp.θ rrandssο Л:

Krusem。 (=ssp.arc:Jcas Dahlb.),den fjarde ssp.bご cοJor Sp‐ Schn,(Viri―
jaure ligger pa grinsen inellan dessa tvi underarters utbredningsomriden).

B. (■ rpピI10bο mbLIs)rlIJριrbο rθ IIs Schёnh.: 4 drottningar.

B.(■ rpゴnοbombus)arc″ Cas Kirby ssp.α IPini′ οrlnis Rich.: l drottning och
nlёjligen 2 arbetare.(B.arpinus Och arpご nf′οrmfs hr mycket svara att sir‐
skilja.)

B.(4どρfllο bοln♭ us)αIPJnas L.: 1l drottningar, 5 drё nare och 20 arbetare.
B.(ArpゴnοbombIIs)♭αrfθαι

“
s Dahlb.:12 drottningar,8 arbetare,de flesta av

nfυαIご s― formen.Nigra fi arbetare ar lnera typiska B.bα rιθαιus.

B.(Arρ ゴnobοmbこIs)Jαρροnfc“ S Fabr.:Av dessa tillhё r 5 drottningar och 7
arbetare ssp.scandfnaυ lc“s Friese(saknar Ofta all gul beharing),nledan
iterstiende 5 drottningar och 3 arbetare ar typiSka rappο rtご cas―represen―

tanter.(Antagligen ar virijaure―olnridet iven har grinstrakt mellan dessa
2 ssp.)

B。 (Pralο ♭Ombus)ノοrl`rrus Kirby:4 drottningar och 9 arbetare.
B.(Tθ rrθsfrfbOm♭us)7口 Cοram L.:l drottning.

Bo cOnsο brinIIs'utbredning tycks sammanfalla llled storllllhattens(Aconi‐
tun■ septentrionale).Enligt A.Loken,som ingiende studerat denna arts bio‐
logi och utbredning i Norge, 》arbetar den sillan pl andra vixter nledan
Aconitun■ septentrionale blommar》 .Detta stimmer vll lned egna iakttagelser
i Virijaure‐ omridet.Arten utbreder sig frin Skandinavien genom Ryssland
och Sibirien till Kanltschatka一 Sakhalin一 Vladivostok (bken)。

B. αgrοrarn: Arten ar kind fё r sin mingforlllighet och indelas i nlinga
underarter, av vilka tvi finns i salnlingen:B.agrο rttm θrrandssOnご (=SSp.
αrcオicus),SOm upptrider i de arktiska delarna av Skandinavien och ttr den
vanligaste ssp.norr om polcirkeln, och B. agrorum bご coror, son dels fillns

i vistra och mellersta Norges bergstrakter,dels ar utbredd tillsammans llled

濫 ∬ 留 r::,Pl。電i・
bL硼 Ⅵ珂 auredゞ Hkは Ю 面 l noH ttn pd_

B. λI」ρθrbο rθ IIs ar som tidigare nimnts ganska okll■ d betraffande sitt
sociala liv och sin utbredning. Arten skiljer sig frin andra alpina hun1lor
genom en egenartad blandning av solitirt och socialt beteende, vilket kan
tyda pl att den ligger ett steg efter i utvecklingen.Utbredningen ar i Skandi_
navien begrinsad till den alpina regionen.Pi Grёnland ir den vid sidan av
B.arcribLIs den enda hunllearten(Frison).

B.αIPfrlus:Den vanligaste hunllan pa lnina undersё kningslokaler och helt

翻ll汎#tttW,1置場∬疏ふ雪器∬lボ寧昇糧laWT:R∬ ;

Utbredning:Skandinaviska fjttllkedjan frin nordligaste Lappland till Jttnlt‐
land 一― Harjedalen, hela Norge sanlt de hёgre delarna av Alperna, dir
sisolll glacialrelikt.I Inellanomridet saknas arten helt.

B.αrclicas ssp.α rpfniforlmiS:En sallsynt hunlla lned uteslutande arktisk
utbredning, som tycks vara koncentrerad till fj● llhё gplatin i de centrala
delarna av Norge,Il■ en som alltsi aven fё rekOIllmer i Virijauredistriktet.
Loken har beskrivit ett bo av arten frin Finmark i arktiska delen av Norge.
Arten fё rekonllner iven pi Grё nland.

E"ιο″:ο J rsノ rク .θゴ〃ゴー
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16                    HANS‐ ERIK BERGWALL

Soln tidigare llamnts f16g huvudsakligen drOttnillgar pl undersё knings‐

lokalёrna franl till lnitten av juli minad. Nedanstiende tabell visar klart
detta fёrhillande sanlt ger en fё rklaring till svArigheten att uppticka bon
i bёrjan av juli. Tydligt ttr att de flesta drottningarna klickte sin fё rsta

arbetarkull fё rst efter den 15 juli, och det ar tr。 ligt att vissa drottningar

inte pibёrjade sitt bobyggande f6rrin vid nlitten av minaden.

Anfα

` 

′′ngαdι  drο frninク ar οcrl arbarare l ′rdn dan 5 tifl dan 3f/7.

5/7--15/7     16/7--31/7

9  0    9  軍
B. balteatus .........・ ・・  12    0      0    8
B. alpinus ......・ ・・・・・・・  9   3     1   6
B.consobrinus .......・ ・  7   0     4    1
B. lapponicus  ........・ ・   0   1      3    0
B. lapp. scand. .......・ ・  3   2     0    5
B. hyperboreus .......・・  3   0     0    0
B. agrOrum ......・・・・・・・   3   0      1    0
B. jonellus .… .… ………・  2   0     1    4
B. lucorum . .・ .. .・・・・・・   1    0      0    0
B. alPiniformis ......・ ・・   1    0      0    0

Summa:  41   6     10   24

Fёljande arter togs pl en lokal i Sarek (sydSluttningen av fjttllet Birna‐

::ξ秘'ど蹴胤ミ鶴寵∵l乳:it∬∬留群悧罐s鳳1『胤」踊破
De 8 insamlade exemplaren fё rdelade sig pi 4 arter och en underart, vilket
visar artrikedonlen i dessa trakter.

B. alpinus: 1 drottning
B. balteatus: I drottning
B. lapponicus: 1 drottn., 2 arbetare

B. lapp. scand.: 2 drottn.
B. jonellus: 1 drottn.

Tabell l. Obseruationer uid Bo I (8. hgperboeusl-8. ionellus), Stalolokk, den

1400  (obS b6rjan)  230, svag s.6.vind,sol.
1405  -一    ×  一―              Drottningen.
14.17  -―     ×   ――                   Arbetare med pollenlast.
14.34  ×   一

  一                Drottn.mot¨ der.

14.47  -―     ×   一―                     》  in frin norr.
14.57   ×     ――   ――                        》   mot vister.
1500   -一     ―-   20° ,  svag  sё .  vind
15.12  ×    一

  ―一                Arb.mot前 ster.

1519  ×   一
  

一                Drottn. mot vliSter. AterkOmst frin fё rra

Uppehall i obs till kl
Temp.kl 19 30: 16° .

tllren cj obs.
1)rottn. frin vist utan わollenlast liksom
tidigarc.

1845. Inga humlor syntes till under den fё ljande tinlmen.

l Hun1lor ur undersё kta bon ej medriknade

E"ιο″οJ rsノ″ク 9ゴ rf.1_4,ゴ
'7θ
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EKOLOGISKA IAKTTAGELSER 6VER NAGRA HLIMLEARTER

Fortsatta obseruationer uid Bo I den 28/7 frdn kl 15.00.

13.00   -―

tid l ut l in l  temp・ o.vider  l         anmarkningar

160, byig sydl. vind
delvis sol.

=

*-lo, fri.k sydl. vind o.

:*

14,2o, hird sydl. vind.

13.15

13.17

1323

13.27
13.33
13.35
13.45

13.47

13.52
14.00

14.03
14.12

14.34
14.48

14.58

15.00
15.07
15.25
15.28

1542
1542
16.00
1630
1700

1800
1815

×

×

×

　

×

一　
　
×

×

一
×

　

×

一
×

×

一

一
×

DrOttn. mot vaster, vertikala rё relser med
abd.Klumpig.
Arb. mot 6ster.
Dr. in frin vist efter ngt sё kande i mot_
vinden.
Dr. mot 6ster.
Arb.mot 6ster.
Arb. nled pollenlast, sOkande.

1111:密 ぶ 嶽 ポ tt計器 l譜 .Ve多
Arb. lnot sё der tatt intill marken i mot_
vlnden.
Dr. in frin norr.

Dr. klumpigt mOt 6ster intill marken.

監 鳥 盤ゞ rttPrande uhn pdbLけ
d.

Dr. mot nord6st, tung flykt.
Dr. fran vister.(IgnOrerade mitt kamera
stativ 40 cm fr.ing.)
Dr. ut klumpigt till blibirsblom 40 m frin
boet, dir Jag kunde iakttaga hennes be―
teende(se sid・  10 ff).

Dr. atervinder.
Arb.med Pollenlast.
》  av storleken att dёma sanlllna individ

som ovan.
Arb.m.Pollenlast.

> (nAgot mindre) .

Inga fte. iakttagelser.

)rr.
Ovlder pl viig. Boet framprepareras. Be-
liget under skifferblock i ett gammalt
gnagarbo.

×

一

×

×

一
×

×

一
　

×

×

一

一

一

120, frisk sydl.
13,50, frisk sydl.
140, frisk sydl.
sol.

13。 , frisk sydl.

vind.
vind.
vind,

vind.

Tabell 2. Obseruationer uid Bo II ( B. alpinus), 500 m 6ster Staloluokta,
ごθn 3θ/7 1964ノ rdn A・ : rθ .

tid temp. o. viider anmrirkningar

10.00   -―

10.10   )く

10.11   -―
10.25   -
10.27   -
10.45   -―

2

×

×

5,5° , hard vastl. vind,
tillf. s01.

4,50,halv stOrm o.dis.

4,2° ,halv storm o. dis.

Arbetare mot 6ster.
, frin 6ster.

Arb. frAn tister.

E"′οゎ07 rsノ″ク 9ゴ ″ r-4,ゴ,7θ



18 HANS―ERIK BERGWALL

Obseruationer uid Bo II lorts.

10.50  -一     ―-   5,6°   vid boingingen.
11.00   -―     ―-   5,5。     》      》    .

Uppehall i obs till kl 12.

12.00   -一     ――

12.25   -一      ×
12.37   ×    ――

12.42   -―      ×

13.00   -―
13.45   -―
1355   -―
1357   -―
14.00   -―
14.15   -一

1422   -―

4o, hArd vistl. vind,
tillf. sol o. duggregn.

50, sol.
50, sol.

50, hArd viistlig vind.t ' ' ''
5,2o, h6rd viistl. vind.
5,00,,,,.
(8,5o i direkt sol.)

14.30  -―    ―-   4,5°, hard vistl. vind.

Uppehan i obs till kl 16.

Arb. in frfln tister.
, mot 6ster.

Arb. flyger ca 1 min. kring boet men tycks
ej finna inglngen och ger sig av igen.
Kanske orientering.

Arb. frfln iister.

= 

) ),siikande.

Arb. frAn iister.

Inga humlor synliga.

Ingen aktivitet bland alpinus-humlorna.

Att humlorna tiverhuvud taget flugit idag
[r anmlrkningsvflrtl

一　
一
×

×

一　
一

×   一

16.00  -―    ――

16.30  -―     ――

17.00   -     ‐―

18.00   -―     ――

18.30   -―     ――

19.00   -一     ――

5o, soldis, hArd vind.
4,5o, soldis, hlrd vind,
4,5o, moln o. frisk vind.
40, mulet, avtagande
vind.
3,5o, mulet avtagande
vind.
3,2o, vidrigt viider.

Fortsattcr obseruationer uid Bo lI , Staloluokta, den 3117 1964.

12.00

1206

12.07
1208
1208
12.09
12.11

12.14
12.15
12.20
1223
12.23
12.24
12.25
12.30
1231
12.34
12.35
12.37
12.38
12.38

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

7,1o, mlttl. viistl. vind,
liitt regn.

6,90, mulet och lugnt.

OBS. Om ej annat noteras iir alltid flyg-
riktningen mot resp. fr. iister.

Humla till boet men ej in. (Orientering?)

Efter snabb runda kring boet.

E“ιO″ Oι rs ノ″σ.9ゴ .″ .1-`,ゴ 97θ



Obseruationer uid Bo II forts.

12.40   ×
12.41   -
12.42   ×

12.52   -―
12.52   -―
12.53   -
12.54   -―
12.56  ×

13.00  -―
13.∞  一
13.09   -―
13.09 -
13.09  ×

13.15   -
13.17   -―
13.19   ×

13.22   -
13.24   ×

13.26   -―
13.28  ×

13.30   -―

13.33   -―
13.33  ×
13.41   -
13.42   -―
13.45   ×

13.52   -―
14.00   -―
1401   -
14.01    ×
14.02   -―
14.10   ×

14.19   -―
14.27   -―
14.30   -―
14.41    ×
14.45  -―
14.52   ×

14.53   -―
14.54   ×

14.55   -―
14.56  -―
15.00   -一
15.15   -―
15.15   -―
15.17   ×
15.20   -―
16.21    ×
15.30   -―

16.31  -―
15.32   ×
15.36   -
1538   -―
15.38  ×

15.39   ×

×  一

×  一
×  一
×  一
×  一

―-   7。 ,molnigt,svag vind.  __
×  一              一
×  一

             一
×  一―              ―

―-   6,9。,Inolnigt,svag vind.  __
×  一

×  一

X  ―

Siikande.
(Om ej annat noteras [r flygriktn. alltid
mot resp. frAn iister.)

EKOLOGISKA IAKTTAGELSER 6VER NAGRA HUMLEARTER 19

「
―
―

―
―

―
―

―
―

7o, ngt tilltagande vind,
molnigt.

X
x

70, svag vind.
x

70, svag vind.
V

x

X

_ 7,5o, svag vind.

x
X

7,5o, svag vind, mulet.
X 80, uppklarnande.
×  一

×  ―

―-   80, uppsprickande      ――

molnticke.
×  一―              一

×  ―
             

一
×  ――              一

II"′ο″,ο ′ rs.ノ ′ク ,r.″ r_4,r,ァ θ



20 HANS―ERIK BERCWALL

Obseruationer uid Bo II forts.

15.40  -―
15.49   -
15.50   x
15.56   -―
15.57  ×

16.00   -―
16.02   -
16.04   -―
16.05  ×

16.09   -―
16.11  ×

16.13   -
16.15   -
16.30   -―
16.32   -―
16.33   ×
16.35  -―
16.36  ×

16.39   -―
16.41   -
16.48   -―
16.51  ×

16.55   ×
16.57   )く

1700   -

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

8,3o, sol.

80, regn o. soldis.

(Flygriktning alltid mot resP. fran Oster.)

7o, sol annalkande
regnskur.

17.02   ×     ――   ――

17.10   -―      ×   ――

Avbrott i observationerna till kl 19.30.

19.30 60, uppklarnande efter

19.31    ×
19.41   -
19.47   -―
19.45   -―
2000   -―
20.15   -―

20.30   -一

2100   -一

I timmes regn, svag
vistl. v.

 
X

5,2o, svag vind o. sol.
5,2o, ' ' ) !.
4,9o, svag vind o. sol-
nedgAng iiver Virijaure
4,3o, svag vind o. sol-
nedg[ng 6ver virijaure 

pfibiirjades utgravningen av boet. Inga hum-
lor hade dl synts till sedan 19.47. Boet in-
rymt i gammalt gnagarbo.
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Tabel1 3.Frygノ rθ ttυθlls iノδr■d〃andθ ::rr ιθmp.OCh υa‐dθrrι■υ:ご B.arρ in口s_bο

Pd Empθfrum‐rlθご.s:αJorE10驚:α r964(3θ-3r/7り。65θ m O.fl.

30/7

M M M S S M M s s M M s M M M M

iV  hV hV  hv hv hV  hV  hV hV hV  hV hV  hV hVaV aV

｀
｀

‐
ヽ ノ

″
′

~~″ ´ ´ ″ い
｀

、
、 ___‐ ‐ ‐ ‐

Antd. flygturer per halvtlome.

5

temp.

5

tid:  10

EKOLOGISKA IAKTTAGELSER OVER NAGRA HUMLEARTER

う1/7

M   M  M  M   M  M   K  SR+S

iV   sV  6V  OV   sv  sv   sv  8v  sv

S R R R R S

sV  sV   8v   sv  sv sv

Antal flygtuler per haLvtllune.

０

　

　

　

　

　

５

tenp.

tid: 12 14 ・1   15 16 17

kod: M=nolnlgt R=regn
X=klart LV=vintlstll1a
S=8o11gt sV=svgg yhd

6V=6k6rr6" r'tr.
hV=h!p6 ,116
aV=avt6*"n." 

"trr.

E"ι O″OJ.r3.ノ″ク 91.″ .1-4,197θ
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Summary

The mountain world of Scandinavia has in recent years become a popular
field of study for ecologists because of its often simplified biological struc-
ture, which facilitates research of relationships within an eco-system. My
research in the summer of 1964 at Staloluokta in Padjelanta National Park 1

upon the way of life of occurring bumble-bees concerned on one hand the
importance of the weather for the bumble-bee population "in daily work",
on the other a somewhat closer study of bumble-bee nests and the activity
of the colony members in the neighbourhood of these.

The result of the research accentuates the great importance of unfavou-
rable weather, both for the formation of colonies and for the workers chances
of supplying their offspring with sufficient nourishment. 'fhe most inter-
esting discovery was that of a bumble-bee nest containing two different
species. The queen of this colony, as a matter of fact, turned out to be of
the species Bombus hgperboreus Schiinh., whereas the rest of the com-
munity, consisting of only five workers, were of the species B. jonellus
(Kirby). Since the social behaviour of B. hgperboreus in particular is com-
paratively unknown (workers are, for example, extremely rare) this discovery
gives birth to theories about the motive for the queen's interfering in the
colony of a strange species. While waiting for further material of the same
kind from this species, I have interpreted her behaviour as a sort of tempo-
rary social parasitism, to my knowledge not noticed before in B. hgperboreus.

Flying habits were studied around nests and in flower-fields. By day the
flying activity was prevented only by rain or temperatures under*5o C in
combination with hard wind. All species except one chose lingonberries
(Vaccinium uitis-idaia) and bilberries (Vaccinium mgrtillus) as objects of
nectar and pollen collecting. Bombus consobrinus Dahlb. preferred Aconitum
se ptentrionale (monk's hoods ).
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