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Att skilja på humlor, bin, getingar och blomflugor  
(Anna Persson, Biologiska Inst, Lunds universitet. anna.persson@biol.lu.se) 
 
Bin, getingar och blomflugor blandas ofta ihop och många tror att alla grupper kan eller är 
benägna att stickas så fort de kommer nära. Så är inte fallet. Humlor, bin och getingar har alla 
en gadd, men det är endast sociala getingar och bin som sticks i någon större utsträckning och 
detta endast om de hamnar i en trängd situation, t.ex. om man trycker till dem. Blomflugor har 
ingen gadd och är helt ofarliga. Här följer en kortfattad beskrivning av de olika grupperna och 
hur man kan skilja dem åt. 
 

Bin och getingar tillhör gruppen steklar och 
kroppen är segmenterad och delas in i tre delar: 
huvud, mellankropp och bakkropp. Översta 
segmentet på mellankroppen kallas krage och de 
nedersta på bakkroppen kallas rumpan. De olika 
segmenten kan ha päls av skiftande färg och det 
är detta som ger de olika arterna sin 
karaktäristiska teckning. Humlor och bin har 
ibland päls som är svart, gul, orange eller vit.  
 
 

Humlor 
Humlor är ganska lätta att känna igen, vilket gör dem roliga att studera. De är stora, håriga bin 
som samlar pollen på sina bakben. Humlor kan stickas, men de gör det mycket ogärna och 
bara när de blir provocerade genom att man råkar klämma dem eller om man skadar deras bo. 
Sticket känns ofta brännande och man kallar det ibland för att humlor ”bränns”. Smärtan går 
oftast över på 30-60 minuter.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Honungsbi 
Vanliga hounungsbin (”tambin”) finns det ofta ganska gott om. 
Biodlare håller dem i kupor där det kan finnas 30 000 individer och 
kolonin är flerårig. Honungsbin är mindre och smalare än humlor 
och de har en spetsigare bakdel med kortare päls än vad humlor 
har. De förekommer ofta i stort antal på samma plats eftersom de 
är bra på att meddela varandra var det finns gott om blommor. 
 
            Ett honungsbi på aster 

Exempel på hur olika humlor kan se ut. 
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Solitära bin 
Det finns nästan 300 arter av solitära bin i Sverige. Många är väldigt små, svåra att lägga 
märke till och ser inte alls ut som ett bi. Några är lite större, håriga och mer ”bi-lika” dock 
väldigt sällan så stora som ett hounungsbi eller en humla. De samlar pollen antingen på 

benen eller på 
buken.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blomflugor 
Blomflugor är inte steklar, utan flugor. De har alltså ingen gadd och kan inte stickas. 
Några av blomflugorna liknar dock humlor, dvs. de är både håriga och ganska stora. Man 
kan skilja dem från riktiga humlor genom att titta på antennerna som är mycket kortare 
och fjäderlika, jämfört med humlans långa ogrenade antenner. Flugorna ögon ser också 
annorlunda ut, de går ihop mitt uppe på huvudet medan humlor och bin har separata ögon, 
ett på varje sida huvudet. Dessutom flyger blomflugor på ett särskilt sätt, de kan ”hovra”, 
stå stilla i luften som en kolibri. 
 

          
 
 
Getingar 
Det finns flera olika arter av getingar, men dessa är lätta att skilja 
från humlor och bin. Getingar har ingen päls och är oftast skarpt 
tecknade i gult och svart. De har också den typiska ”getingmidjan” 
och en mycket spetsig bakdel. Det finns både sociala och solitära 
getingar. Getingar samlar inte pollen och besöker därför inte 
blommor. De är istället rovdjur som bl.a. äter bladlöss, spindlar och 
insektslarver. 
       
           

Huvud av en 
blomfluga med 
ögon som möts 
uppe på huvudet. 

Geting 

    

          
 
          Exempel på olika solitära bin som är mer eller mindre ”bi-lika”. 


