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Boomhommel (Bombus hypnorum)
Kort:

Familie: Apidae
Onderfamilie: Apinae
Geslacht: Bombus
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Herkenning en verspreiding
De Boomhommel is een soort die de laatste
jaren fors is toegenomen en momenteel als
algemeen te beschouwen is. De soort is
goed te herkennen aan het donker borststuk dat bruin tot zwart behaard kan zijn in
combinatie met de witte beharing op de
achterste lichaamssegmenten. De mannetjes
en vrouwtjes gelijken qua uiterlijk en kleurenpatroon goed op elkaar.

* Belangrijk voor bestuiving van
fruitbomen en struiken
* Heb je deze bij gezien?
Graag ingeven op
www.waarnemingen.be

Habitat en levenswijze
Nestingang

De soort is gedurende het hele seizoen waar
te nemen van half februari tot oktober afhankelijk van de weersomstandigheden. De
koninginnen ontwaken na de winter en gaan
op zoek naar een geschikte nestplaats waar
ze eieren leggen waaruit de eerste werkster
groeien. Ze nestelen voornamelijk in oude
boomholten en spleten (ook van gebouwen),
zelfs vogelnestkasten worden soms ingepalmd. Dit in tegenstelling tot de meeste
andere hommelsoorten die in de grond nestelen. Zoals alle hommels is er een kolonie
met een koningin en werkster. De werksters
zijn gedurende het hele seizoen actief.
Je kan zelfs specifieke nestkasten maken
voor Boomhommel aangezien zij goede
bestuivers zijn en niet agressief zijn (ze verdedigen natuurlijk wel hun nest als dit verstoord wordt). De mannetjes zijn pas later
op het seizoen waar te nemen met een piek
in de tweede helft van mei, begin juni.
De soort is te vinden in alle landschappen
van zowel tuinen, parken als bossen.

Verspreiding in Vlaanderen volgens
gegevens uit waarnemingen.be. (1/7/2014)
De afbakening die op kaart te zien is zijn
de UTM 5*5 km-hokken.
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Aculea is de Natuurpunt werkgroep die zich bezig
houdt met de studie van wilde bijen en wespen.

http://www.aculea.be

