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Hoi! In de winter zie je weinig insecten.

Hommels vliegen naar bloemen. Met hun

Ze kunnen niet tegen de kou. Sommige
overwinteren op een warm plekje. Zoals
hommel-koninginnen. Dat zijn grote dikke
hommels. Vaak slaapt zo’n koningin in een
leeg muizenhol. Vroeg in de lente wordt ze
wakker. Bzzzzzzt... en ze vliegt weg.

lange tong zuigen ze er nectar uit. Het is
een spulletje dat zoet smaakt.
Slurp, slurp… Nectar is hun eten.
Sluip naar een hommel die op een bloem zit.
Zie je haar lange tong?
Soms gaan hommels diep in een bloem
zitten. Ze schuilen voor de regen of ze
slapen er een nachtje.

Ga op een zonnige lentedag kijken of je
hommels ziet. Neem dit boekje + een
potlood mee. Wees niet bang, hommels
steken nooit als je gewoon naar ze kijkt
en ze niet aan het schrikken maakt.
Vanaf februari/maart zie je de dikke
hommel-koninginnen. Daarna komen er
steeds meer hommels.
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Er zijn veel soorten hommels. In

Volle tas Als de hommel op een bloem zit,

Nederland wel een stuk of twintig. Ze
hebben een eigen streepjescode. Mét en
zonder gele strepen. Een wit, zwart of rood
achterwerk. Zoek een hommel en bekijk
haar jasje. Teken op deze bladzij de strepen
in de hommel en schrijf de kleuren erbij.
Kleur de hommel later in.

blijft er stuifmeel aan haar jasje hangen.
Dat is een poedertje uit de bloem, meestal
geel. Ze borstelt het met haar pootjes bij
elkaar en stopt het in een ‘tasje’ aan haar
achterpoten. Volgeladen vliegt ze terug
naar het hommelnest. Het is eten voor de
jonkies.
Vaak kun je dat stuifmeel aan haar
achterpoten zien hangen.
Kijk maar of je dat ziet.

Zoek een andere hommel. Heeft ze
dezelfde streepjescode of is het een andere
soort?

Als je tegen een rijp wilgenkatje tikt,
zie je een wolkje stuifmeel.
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Andere insecten Er zijn ook vlínders

Post Jammergenoeg geen

die hier overwinteren, net als de hommels.
Ze schuilen in een schuurtje, op een zolder,
tussen dorre blaadjes of planten. De
citroenvlinder, de dagpauwoog en de kleine
vos zijn zulke vlinders. Al in februari/maart/
april vliegen ze op zonnige dagen rond.
Op welke datum zie jij de eerste vlinder
vliegen?

post van jullie dit keer. Wel
van de KNNV, vereniging
voor veldbiologie, over een
hommel-onderzoek. Iedereen
kan meedoen. Stuur je naam
en adres plus een postzegel
van € 0,39 naar:
K N N V-Hommelproject 2003
Postbus 19320, 3501 D H Utrecht
Dan krijg je een mooie hommel-zoekkaart
toegestuurd met een formulier om in te
vullen welke hommels in jouw buurt
rondvliegen.

Kom je op je wandeling nog andere
insecten tegen? Een lieveheersbeestje?
Dat overwintert ook.

Je kunt bij de knnv ook een leuke kinderhommelkrant aanvragen. Je hoeft alleen de
verzendkosten te betalen.
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Doe je mee? Een

raadsel: Noem de
naam van een hommel
met de volgende
streepjescode: wit – zwart
– geel – zwart – geel. Stuur voor 1 mei 2003
de oplossing + een zelfgemaakte tekening
van deze hommel naar Het Limburgs
Landschap. We zijn benieuwd!
Hommel-weetje Soms zit de nectar heel

diep en kan een hommel er niet bij. Dan
boort ze een gaatje in
de bloem zodat ze er
wèl bij kan. Zo’n
gaatje kun je zien
zitten.

Stichting het Limburgs Landschap
postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon [077] 473 75 75
fax [077] 473 75 76
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Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
Deze kinderbijlage is mogelijk gemaakt
door de Nationale Postcode Loterij

