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Det var først en af de sidste dage i maj, 
jeg opdagede det. En solrig morgen 
spise jeg morgenmad på østterrassen. 
Jeg undrede mig over, at mejserne i år 
havde droppet mine to redekasser. Så 

var det, at jeg så, at humlebier fløj ind 
og ud af hullet i blåmejsekassen. Jeg gik 
tæt på og konstaterede, at det var en 
mørk jordhumledronning, som har 
taget bolig i kassen. Arbejdere var i 
fuld gang med at samle nektar og pol-
len til larver og dronningen inde i kas-

sen. Formentlig var der allerede flere 
kuld arbejdere. 

Det gjorde mig glad, selv om dron-
ningen ikke havde indtaget den nedgra-
vede pragtbolig, jeg så møjsommeligt 
havde lavet i sensommeren 2015 til en 
mørk jordhumlesronning. Hun havde 
valgt en bolig i næsten to meters højde.  

Jeg satte mig hen i hjørnet og be-
tragtede arbejdernes færden i temmelig 
lang tid. Og jeg kunne se, at de samlede 
føde i purløgene, som netop var gået i 
blomst, i salvieblomsterne og ikke 
mindst i den hvidblomstrende klatre-
hotensia på plankeværket lige uden for 
boet. 

I de følgende uger var der et sum-
mende liv i haven. Især i bedet med 
blomstrende storkenæb. 100 var der 
måske. Arbejdere fløj ind og ud af mej-
sekassen. De var i krydreurtebedet, 
hvor timianen nu blomstrede, og også 
nabohaverne. 
 
Overvintret i en krukke 
Så kom jeg i tanke om et mysterium i 
foråret. En af de første lune dage i 
marts opdagede jeg, at der var et mær-
keligt hul i jorden i krukken med et 
oliventræ, der havde overvintret i læ på 
vestterrassen. Det er selvfølgelig en 
humledronning, som sidste efterår har 
gravet sig ned og overvintret dér. Og 
jeg er næsten sikker på, at det er hende, 
som er flyttet ind i blåmejsekassen.  

Det er måske også hendes liv, jeg 
reddede senere på måneden. Hun var 
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blev fanget indvendig i et stort vindu-
esparti over åbningen mod syd. Hun 
kunne ikke se anden udvej end at flyve 
gennem to lag glas for at komme ud. 
Med en kost gelejdede jeg hende ned, 
og hun forsvandt gennem åbningen ud 
i solskinnet i haven. 
 
Der blev stille i haven 
Sidst i juni var lavendlerne ved at 
springe ud – humlebiernes livret. Men, 
men, men …..  

Omkring den 20. juni var der blevet 
stille i haven. Ingen summen og brum-

men. Jeg kiggede på mejsekassen. In-
gen humlebier. Heller ikke næste dag. 

Men der var dog en enkelt humlebi 
i timianen. Den lettede og fløj hjem 
hen over naboens hus.  
 
Fandt resterne af dronningen 
Efter nogle dage åbnede jeg forsigtigt 
kassen. Nogle 2-3 cm lange gullige lar-
ver med et mørkt hoved søgte skræmte 
at bore sig ind i rederesterne. Selve 
humlebiboet er bygget ind i resterne 
fra en mejserede. Ikke en humlebi var 
at se. Ingen larver. Ingen æg. Kun nog-

le indtørrede pollenkugler. Boet sad 
fast på – ligesom limet til – kassens 
frontparti, som man åbner kassen med. 
Med en skruetrækker åbnede jeg for-
sigtigt klumpen med borester. Inde 
midt i lå de sørgelige rester af dronnin-
gen i fire stykker. Med en pincet tog 
jeg dem ud.  

Det eneste liv kom fra en del larver, 
der boede i en tunnelagtig rede helt 
ude ved frontstykket. Jeg fjernede re-
den fra træstykket, og 12-15 larver 
kravlede febrilsk rundt og søgte ly.  
 
De satans voksmøl 
Det var ikke humlebilarver. De er kor-
tere, kommaformede og hvide, og når 
de har skriftet ham for sidste gang, er 
de på størrelse med hestebønne – altså 
noget buttet og ca. 1½ cm.  

Jeg googlede mig på http://
www.bumblebee.org/nestboxes.htm 
frem til, at det var voksmøl-laver, som 
er en af humlebiernes værste fjender. 
Et møl har lagt æg i humlebiboet, og 
larverne har ædt humlebiernes forråd, 
ekskrementer, æg, larver og selve dron-
ningen. 

De satans voksmøl, må man vist 
godt have lov til at sige. 
04.07.2017 

Sådan så møllarve-reden lige efter, at 
den var fjernet fra fronttræstykket. 

Sådan ser møllarve-rede ud på http://
www.bumblebee.org/ Bemærk larven 
nede i højre hjørne. 
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