Hommel schoolkrant

Wat is buzzen?
Wat eten hommelbaby’s
De koningin is het dikst
Waarom hebben hommels een korfje?
Heb je wel eens van koekoekshommels gehoord?

Wat is een hommel?
Hommels zijn dikke behaarde
bijen. Veel hommels hebben
strepen op hun lijf en borststuk, maar er zijn ook zwarte
en bruine hommels. Hommels
hebben 4 vleugels, 1 paar grote
en 1 paar kleine, en ze hebben
6 behaarde poten.
Er zijn ook hommels die wel kaal
lijken, dat zijn koekoekshommels.
Hierover lees je verderop in de tekst.
Hommels hebben een angel en kunnen steken, en ze hebben speciale
achterpoten met een korfje.

Deze krant vertelt het verhaal van de Hommels.
Hoe ze leven, wat ze eten. Het zijn aardige, harige dikkerds die in

Schematische tekening van een hommel

de tuin rondvliegen. Ga snel aan de slag met de opdrachten in deze
krant. Als je de krant uit hebt ben je een echte hommelexpert!
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Opdracht
Zoek eens om je heen naar bloemen die er zo uitzien.
Kun je ze eens goed bekijken? Zitten er ook kleine gaatjes in?
Dan heeft een hommel hier ingebroken.
Als je een tijdje wacht zie je misschien
ook wel welke hommel er naar de
bloem komt. Misschien zie je nog wel
meer slimme insecten die hun tong
door het gaatje steken.

Idee
Hommels helpen
Je kunt hommels helpen door in de tuin de bloemen te
zaaien of te planten waar ze erg van houden: er bestaat een
speciaal zaadmengsel voor hommels of Zonnebloemen,
Lathyrus, bonen of tuinbonen.
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Wat vind ik …
2 Het hommelleven
2 Eitjes en larven, werksters, darren en
koningin

3 Hoe kan je hommels helpen
4 Stuifmeel halen
5 Onderzoek
6 Maakhommel
7 Hommelweetjes en de puzzel
... en vele opdrachten

Het hommelleven

De hommelkoningin wordt vroeg in
het voorjaar wakker uit haar winterrust: ze heeft de hele winter doorgebracht op een beschut plekje. Eerst
warmt ze zich in het zonnetje. Nu ze
weer wakker is, heeft ze honger. Ze
gaat zoeken naar bloemen die bloeien. Hierin vindt ze nectar en stuifmeel. Nectar is een soort suikerwater
dat door bloemen wordt gemaakt om
insecten te lokken.
De koningin bezoekt onder andere
krokussen en narcissen en wilgen.
Ze eet ook het stuifmeel, dat is nodig
om de eitjes te laten groeien.

Werksters

nog een potje, maar hierin doet ze
nectar. Nu gaat ze bovenop het potje
met eitjes zitten en broedt ze zelf uit.
Dat kan omdat hommels van zichzelf
warm zijn, wel 30 graden. Als het te
koud is om naar buiten te gaan om
nectar te zoeken, eet ze uit het potje
dat ze zelf heeft gevuld.

Eitjes en larven

Koningin zoekt naar nectar

Als ze genoeg heeft gegeten gaat
ze op zoek naar een plekje om een
nest te maken en eitjes te leggen. Dit
kan een plekje in het gras of onder
bladeren zijn, maar ook in een oud
muizenholletje, onder een stapel
dakpannen of in een nestkastje. Als
de koningin een goed plekje heeft
gevonden gaat ze op zoek naar stuifmeel.
Van was maakt de koningin een
potje, waar ze het stuifmeel in doet.
Hierop legt ze eitjes. Dan maakt ze
eitjes

jonge larven

Uit de eitjes komen kleine larfjes.
In hun larvenwiegje eten ze van
het stuifmeel, en van hun moeder
krijgen ze nog meer: nectar en vers
stuifmeel. Na ongeveer 10 dagen
gaan de larven zich verpoppen, elke
larve heeft zijn eigen cocon. Een pop
is een soort slaapzak, waarin
de larve zich veranderd in
een hommel.
Na twee weken komen
er jonge hommels uit
de cocons. Dit zijn
allemaal werksters;
het zijn vrouwtjes
die geen eitjes leggen.
Werksters lijken veel op de koningin, maar ze zijn kleiner. Ze gaan de
koningin helpen: ze halen nectar en
stuifmeel, en bouwen larvenwiegjes
en voorraadpotten van was. Nu hoeft
de koningin dat niet meer te doen.
Die gaat nu alleen nog maar eitjes
leggen en de kleine larfjes verzorgen.
oude larven

De werksters vliegen steeds maar
heen en weer. Er komen steeds meer
potjes met stuifmeel en nectar, en
steeds meer potjes met eieren en
larven. Sommige hommelvolken zijn
klein, zo’n 50 hommels, maar er zijn
er ook die wel 600 hommels hebben. Een nest met een hommelvolk
noem je een hommelkolonie.
Werksters hebben verschillende
taken: nectar en stuifmeel verzamelen, opruimen, of voor de larven
zorgen. Sommigen staan zelfs op
wacht als soldaat bij de ingang
van het nest! De meeste werksters
worden maar drie weken oud. Er
moeten dus steeds nieuwe hommels
bijkomen. De koningin legt dan ook
veel eitjes. In juli en augustus zie je
de meeste hommels, dan zijn de
nesten het grootst.

Darren
en koninginnen
Op een gegeven moment komen
er ook mannetjeshommels uit de
cocons tevoorschijn. Deze worden
darren genoemd. Ook worden er
nieuwe koninginnen geboren.
Nu wordt het wel erg druk in het
nest. Omdat het zo druk is wordt er
veel gevochten. Maar ook de darren
en jonge koninginnen vliegen weer
uit. De darren zoeken elke dag naar

pop

jonge koninginnen
om mee te paren.
’s Avonds kruipen ze weg op een
beschut plekje, en de volgende dag
gaan ze weer op zoek.
Jonge koninginnen werken eerst
in het nest en daarna vliegen ze
weg. Als ze met een dar gepaard
hebben gaan ze veel eten. Als ze
lekker dik zijn zoeken ze een goed
plekje voor de winter. Meestal is
dat een holletje in de grond of
tussen afgevallen bladeren. Daar
blijven ze zitten tot het weer lente
wordt.
Het is dus belangrijk voor hommels
om afgevallen bladeren in de herfst
niet weg te halen!!!

Koekoek!

Er zijn ook hommels die zelf geen
nest bouwen, die worden koekoekshommels genoemd. Er zijn alleen
koninginnen en darren. Je kan ze
herkennen doordat ze veel minder
haar hebben, en geen stuifmeelkorfjes aan de poten. Ook brommen
ze harder dan gewone hommels.

Koekoekshommels zijn
heel brutaal: ze breken
in een hommelnest binnen en vernielen dan eerst
de eitjes en larven van de
hommelkoningin. Dan leggen ze
hun eigen eitjes en laten de werksters
van het nest hun jongen verzorgen.
Sommige van deze koninginnen steken eerst de echte koningin van het
nest dood, maar het komt ook voor
dat de koninginnen samen in het
nest zitten. Maar de koekoekshommelkoningin werkt niet in het nest,
eigenlijk kun je zeggen dat koekoekshommels hele luie hommels zijn.

Vind je het leuk om hommels te
helpen? Je kan zelf een nestplaats
voor een hommel maken. Dit kun je
in het najaar al doen. Je hebt nodig:
een grote aardewerk bloempot met
een gat erin, een stuk tuinslang, een
steen of dakpan en nestmateriaal:
gras, zacht mos en blaadjes kun je
hiervoor het best gebruiken.

Slimmeriken

Behaarde
brommers en
slimme snoeperds
De eerste hommels komen tevoorschijn als het nog erg koud is: in
februari of maart. Het zijn grote
hommels en ze zoemen vaak heel
hard. Dit zijn de koninginnen.
Ze hebben het niet koud, want ze
houden zichzelf warm net als wij:
ze hebben een temperatuur van
wel 30 graden. Door hun vliegspieren te laten trillen wekken ze
hun eigen warmte op en boven-

Leuk om te doen
Hommels helpen

dien hebben ze een lekker
warme bontjas.
Ook hommelwerksters
kunnen eerder opstaan
en later naar bed: Is
het ’s morgens of
’s avonds koud, dan
kunnen de hommels
toch nog eten zoeken. Zo kunnen ze
ook naar bloemen vliegen die heel
vroeg in de morgen of pas laat in de
avond opengaan.

Maak in een hoopje grond met
bladeren een gat zo diep dat je de
bloempot erin kan zetten. Leg wat
mos, blaadjes en gras op de bodem
en zet de pot erover heen, een beetje
schuin. Steek een stukje tuinslang
in het gat van de pot. Maak nu
het gat rondom de pot weer dicht.
Je kunt er nog een dakpan of steen
op leggen, zo blijft de ingang droog.

Hommels hebben lange zuigtongen
waarmee ze nectar uit bloemen zuigen. Niet iedere hommelsoort heeft
een hele lange tong, zodat ze soms
niet bij de nectar kunnen komen.
Hommels zijn slim: ze knagen een
klein gaatje aan de zijkant van de
bloem. Nu kunnen ze er wel bij!
Als hommels vliegen houden ze hun
tong naar achteren onder hun lijfje,
niet opgerold, zoals vlinders doen.

Au,au!
Hommels zijn goedaardig, maar ze
kunnen wel steken. Ze steken mensen
eigenlijk alleen als je ze per ongeluk
klemt. Werksters en de koningin
hebben een angel. Dit is een soort
holle naald, waarmee ze kunnen
steken. Uit deze angel komt dan gif.
Hommels kunnen ook dreigen: ze
tillen een poot op en sommigen
gaan zelfs op hun rug liggen en laten
hun angel zien. Zo zeggen ze: “Pas
op, hoor, anders steek ik!” Hommels
kunnen meer dan één keer steken,
maar na tien minuten voel je er al
niets meer van, zo zwak is het gif.

rand staan stijve haren. Dit noem je
een stuifmeelkorfje en hierin wordt
het stuifmeel opgeslagen; als een
hommel nectar haalt kruipt ze vaak
in de bloem. Soms gaat de hommel
zelfs hard zoemen en trillen: zo trilt
ze het stuifmeel los. Dit noem je
“Buzzen”. Hierdoor wordt ze overdekt met stuifmeel uit de bloem.
Dit kan ze met haar poten afwrijven.
Ze vermengt het stuifmeel met wat
nectar tot een balletje en dat plakt
ze op haar poot. Als je dus hommels
ziet met gele klompjes op de achterpoten, dan weet je dat ze stuifmeel
heeft verzameld. Een hommel kan
meer dan de helft van haar eigen
gewicht aan stuifmeel meenemen!

tjes bestaat. Tussen de cocons zitten
ook nog voorraadpotten met nectar
en stuifmeel. Bij heel slecht weer
hoeven de hommels er dus niet op
uit. Na het uitvliegen van de jonge
koninginnen worden geen eitjes
meer gelegd. De oude koningin, die
dan al helemaal kaal is en soms zelfs
geen vleugels meer heeft, gaat dood
en de werksters leven ook niet lang
meer. Het lege nest blijft achter.

Indringers
en opvreters
Hoewel hommels zich kunnen verdedigen en er veel hommels in het
nest zijn, zijn er toch wel dieren die
een hapje hommel lusten. Vogels als
de Vliegenvanger,

Vermoeide hommels

Zie je wel eens een hommel in het
gras zitten of op de stoep? Deze
hommels kunnen even niet vliegen.
Ze lijken wel op een auto, die moet
wachten voor de brug en weer
moet starten. Door hun motortje uit
te zetten zijn ze zuinig met energie.
Als de hommel even opstart, kan hij
weer wegvliegen, misschien wel naar
het nest.

Twee emmertjes
stuifmeel halen...
De hommelkoningin en de werksters
hebben speciale achterpoten.
Een deel is plat en glad en langs de

Het hommelnest
Een hommelvolk woont in een
holletje, dat noemen we een nest.
Hommels kunnen zelf niet veel dragen. Ze zoeken dus een plekje waar
al materiaal ligt, zoals blaadjes en
mos. Dat maken ze nog wat fijner,
zodat er een zacht nestje ontstaat:
ideaal voor jonge hommels!
In het hommelnest bevinden zich
veel larvenwiegjes, eipakketjes en
cocons. Eipakketjes worden bovenop
cocons en larvenwiegjes gelegd.
De wiegjes en cocons zijn rond
van vorm en zijn van was dat de
hommels zelf maken. Het is alsof
het hele nest uit allemaal bolle-

de Koolmees en de Wespendief eten
wel hommels. Muizen en spitsmuizen kunnen het nest bedreigen, en
ook de Das kan er wat van: die graaft
het hele nest uit! Dan is er nog de
Wasmot, een nachtvlinder die in het
nest van de hommel kan leven.
De larven van deze mot eten heel
veel en beginnen met het afval en
dode dieren. Maar al snel hebben
ze daar niet genoeg aan en eten dan
ook de was van de larvenwiegjes, de
eieren, larven en poppen op. Soms
blijft er van het nest niets meer over!

Onderzoek
Ga naar buiten en zoek hommels. Dat is niet moeilijk, want ze zijn groot en ze zoemen luid.
Hebben ze een wit kontje?
Hebben ze gele strepen of zijn ze bruin?
Gaan ze op bloemen zitten? En buzzen ze dan?
Zie je een stuifmeelklompje aan hun achterpootjes?
Heb je een hommel gevonden en weet je welke soort vul dat dan hier in:
Waar gevonden?

Koningin of werkster? Weet je de naam van de bloem?

		

Tuinhommel
Aardhommel
Boomhommel
Steenhommel
Weidehommel
Akkerhommel
Teken hier de hommel die je gezien hebt.

Opmerkingen:

Wat is je opgevallen?

Tuinhommel

De koningin vliegt vanaf half april.
Nesten hebben 50 – 100 hommels.

Aardhommel

De koningin vliegt al begin februari.
De nesten zitten onder de grond en
kunnen wel 600 hommels hebben.

Boomhommel

De koningin vliegt vanaf half
februari. Nesten boven de grond in
holten en spleten en hebben
80 – 400 hommels.

Steenhommel

De koningin vliegt vanaf half maart.

De nesten zitten onder boomstronken of stenen en hebben
100 – 300 hommels.

Weidehommel

Deze koningin is de kleinste van de
zes en vliegt al eind februari.
De nesten zitten bovengronds tussen
planten, in oude vogelnesten of
tussen ‘rommel’ en hebben
50 – 200 hommels.

Akkerhommel

De koningin vliegt begin maart.
De nesten zitten onder graspollen of
mos en hebben 60 – 200 hommels.

Opdracht
Met een loeppotje kun je
gemakkelijk een hommel vangen. Probeer eens een hommel
te vangen met een stuifmeelklompje aan de poten. Kijk eens
goed. Misschien zie je wel meer
dan één kleur stuifmeel. Hoe
zou dat komen, denk je?

Maak je eigen hommel

Met wat restjes wol en een stukje karton is het mogelijk een leuke
hommel te maken. Dit moet je doen:
1. knip van karton rondjes, twee voor het borststuk (zie tekening)
en twee, iets groter voor het achterlijf (zie tekening).
2. leg de twee rondjes voor het borststuk op elkaar, zoek wol van de
kleur die je leuk vindt, neem een lange draad en doe die dubbel
door een dikke naald; omwikkel daarmee het karton tot het
helemaal met wol is bedekt en het gaatje in het midden dicht zit,
misschien moet je een paar keer een nieuwe draad nemen.
3. knip nu alle draadjes door, dat gaat zo: zet de punt van de schaar
voorzichtig tussen de twee kartonnetjes en dan knippen.
Zo worden alle draadjes even lang.
4. nu tussen de twee kartonnetjes een stevige draad stijf om alle
draadjes binden en goed vastknopen
5. dan pas de kartonnetjes voorzichtig wegschuiven. Door een beetje door de draadjes te woelen krijg je een luchtig bolletje.
Voor het achterlijf doe je hetzelfde en dan kun je de kleuren zo kiezen dat je allemaal verschillende soorten hommels maakt.
Steek twee ijzerdraadjes door de pompons en maak haakjes aan de
achterkant. Steek de kop achterkant op de ijzerdraadjes en lijm de
kop voorkant erop. Van papier knip je de vleugels, de oogjes maak je
van kleine kraaltjes, de sprieten maak je van ijzerdraad en de poten
van zwarte pijpenragers. Meer hommels kun je aan dunne draadjes
aan een mooie tak bevestigen, zo krijg je een hommelmobiel!
Nog een andere hommelmobiel met kleine hommeltjes kun je
maken van elzenpropjes en esdoornvleugeltjes (ook wel ‘neusjes’ genoemd). Door de vleugeltjes met een beetje lijm tussen de
schubjes van een elzenpropje te steken is je hommeltje al klaar; met
dun garen op verschillende lengte aan een mooie tak binden en je
mobiel is klaar. Let op dat de draden niet door de war gaan!

Weet je wat?
Hommels kunnen bijna hun
eigen gewicht aan nectar meedragen in een speciale maag, die
ze vele malen kunnen uitvouwen.
Probeer maar eens een vriendje
of vriendinnetje op te tillen.
Stel je voor dat je dat in je maag
mee zou nemen! Je begrijpt wel
waarom hommels voedsel zoeken
dichtbij het nest.
Als de larfjes uit de eitjes
komen, dan poepen ze niet! Dat
doen ze pas als ze gaan verpoppen. Zo houden ze hun wiegje
schoon.
Hommels kunnen warm
blijven door hun vliegspieren
te laten trillen zonder dat ze
vliegen, dus zoiets als fietsen op

een hometrainer. Je wordt er wel
warm van maar je komt geen
spatje vooruit.
Er liften soms wel eens hele
kleine beestjes mee. Ze zien er uit
als kleine rode speldenknopjes.
Dit zijn mijten, en ze zijn familie
van de spinnen. Ze houden zich
vast aan de poten of de vleugels
van een hommel. Als die ergens
neerstrijkt laten ze zich weer vallen. Handig, zo’n vliegende lift!
Sommige tuinders houden
wel hommelnesten in hun kas.
De hommels gaan van bloem
tot bloem en nemen stuifmeel
mee van de ene bloem naar de
andere. Dit is belangrijk, want
anders kunnen er geen vruchten

Puzzel

of zaden aan de plant komen.
Hommels zijn dus hele nuttige
dieren.
Hommels maken zelf de
was om hun potjes en cocons te
bouwen; in hun buik hebben ze
speciale orgaantjes om deze was
te maken. Het achterlijf van hommels bestaat uit plaatjes die een
beetje over elkaar heen schuiven.
Deze plaatjes heten segmenten.
Tussen deze segmenten is een
beetje ruimte, en daardoor komt
deze was naar buiten. De hommel haalt de was met de poten
van de buik.
In het nest wordt niets verspild: oude wasbekers worden
afgebroken en de was wordt
opnieuw gebruikt. Soms worden
oude cocons gebruikt als voorraadpot en gevuld met nectar.
Hommels doen dus echt aan hergebruik!
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Opdracht

11
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1 Dit verzamel ik ook
2 Een mannetjeshommel
heet…..
3 Hiervan zijn de meeste
4 Baby-hommel
5 Dit eet ik het meest
6 Hierin woon ik

7
8
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Mij zie je niet in de……
Zij is de baas
Hiervan heb ik er vier
Hier steek ik mee
Stuifmeel neem ik mee in
mijn…..
12 Dit is een luie hommel

Welk woord verschijnt in de paarse vakjes?

Ga eens naar een plekje met veel
verschillende soorten bloemen.
Met een penseeltje of borsteltje
kun je uit verschillende bloemen
wat stuifmeel halen. Bekijk dat
eens met een loep.
Hebben alle bloemen dezelfde
kleur stuifmeel? Of zijn er verschillen? Welke?

Opdracht

Om over na te denken:

Hommelnaäpers

a

Hier zie je tekeningen van allerlei hommels……of toch niet?

b

hommels komen alleen voor in
koude streken of in de bergen. Kun
je verzinnen waarom?

c

Antwoord: doordat ze warm worden
van het vliegen zouden ze in warme
streken oververhit raken.

d
e

Uitkomst puzzel:

f

larvenwiegje

Uitkomst opdracht
Hommelnaäpers:
Wolzwever
Hommelzweefvlieg
Koekoekshommel
Glasvleugelpijlstaart
Boomhommel
Honingbij
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Hommels in beeld

Wil je nog meer weten ...
Colofon

Dan kun je nog meer
lezen in…
Meer informatie treft u in het boekje Hommels
in beeld dat het leven van de hommel uitgebreid
beschrijft en is voorzien van prachtige illustraties.
Verkrijgbaar bij de boekhandel of via
www.knnvuitgeverij.nl
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