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Habitat en levenswijze
Akkerhommels nestelen meestal onder-
gronds, maar kunnen hun nesten ook boven-
gronds maken tussen mos of in graspollen. 
De kolonies hebben een gemiddelde grootte 
tussen de 80 en 200 exemplaren. De Engelse 
naam ‘Wool carder bumblebee’ slaat op het 
nestgedrag waarbij Akkerhommels mos en 
ander nestmateriaal verzamelen. Deze hom-
mel wordt geparasiteerd door de Gewone 
koekoekshommel (Bombus campestris).
Deze soort is sterk polylectisch en verzamelt 
stuifmeel van verschillende plantensoorten uit 
diverse plantenfamilies. Akkerhommels heb-
ben een vrij lange tong (gemiddeld 8.6 mm 
lang) en zullen dus vaak op bloemen met een 
diepe kelk te vinden zijn

Akkerhommels zijn te herkennen aan de roest-
bruine beharing op de kop, het borststuk en het 
achterlijf. Het borststuk heeft een vrij typische 
ruige beharing met een mengeling van korte en 
lange haren. De zijkant van het borststuk vertoont 
meestal lichtgrijze tot witte beharing. Het achterlijf 
is aan de basis oranjebruin behaard, evenals het 
achterlijfspunt. Tussen de bruine haren op het mid-
denstuk van het achterlijf zijn zwarte haren terug 
te vinden.
Verschillende variëteiten en ondersoorten komen 
voor in ons land. De hierboven beschreven kleu-
rencombinatie geldt voor de ondersoort Bombus 
pascuorum floralis.
De ondersoort Bombus pascuorum freygessneri 
is een zeer lichte vorm met een geel-oranje borst-
stuk en achterlijf. De geel-oranje tekening heeft 
een lichtegroene schijn.
De ondersoort Bombus pascuorum moorselen-
sis is dan weer een donkere vorm waarbij hom-
mels een roodbruin borststuk en achterlijfspunt 
hebben en de rest van het lichaam bedekt is met 
zwarte haren.
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Verspreiding volgens gegevens uit 
waarnemingen.be. (1/04/2015)
De afbakening die op kaart te zien is zijn de 
UTM 5*5 km-hokken.

Aculea is de Natuur-
punt werkgroep die zich bezig 
houdt met de studie van wilde bijen en wespen.
http://www.aculea.be
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Akkerhommel
(Bombus pascuorum)

Akkerhommels zijn te verwar-
ren met Moshommels (Bom-
bus muscuorum) en Heide-
hommels 
(Bombus humilis), maar deze 
laatste soorten hebben geen 
zwarte haren op het achterlijf, 
in tegenstelling tot Akkerhom-
mel. Moshommel en Heide-
hommel zijn ook heel wat 
zeldzamer dan de alomte-
genwoordige Akkerhommel.

Vliegtijd: vanaf eind maart tot 
begin oktober.
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