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Veldgids

Basisgids hommels
EIS Kenniscentrum Insecten heeft eerder dit jaar een
heel praktisch en handzaam boekje uitgebracht over
hommels waar we u graag op attent willen maken: de
Basisgids hommels.
Deze gids is bedoeld voor mensen die de Nederlandse hommels willen leren herkennen en meer over ze te weten willen komen. Naast algemene informatie over de biologie en
levenswijze van hommels bevat het boekje uitgebreide soortbeschrijvingen en foto’s van de Nederlandse soorten. Voor het
op naam brengen kunnen de determinatietabellen en platen
met prachtige gedetailleerde tekeningen gebruikt worden.
De meeste mensen zullen weinig moeite hebben om te zien
of een insect een hommel is of niet en door hun formaat en
kleurige uiterlijk lijken hommels eenvoudig op naam te brengen. Toch kan er verwarring ontstaan met sommige bijen en
zweefvliegen. De Basisgids hommels behandelt alle algemene
tot schaarse soorten hommels van Nederland. Enkele soorten
die voor zover bekend geen populaties meer in Nederland
hebben worden niet behandeld.
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Plaat 4. Witkonten

Tuinhommel Bombus hortorum, vrouw

Veenhommel Bombus jonellus, vrouw

Aardhommel Bombus terrestris, man

Aardhommel Bombus terrestris, vrouw

Veldhommel Bombus lucorum, man

Vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris, man
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Het boekje gaat uit van gemakkelijk zichtbare kenmerken en
geeft geen kenmerken waarvoor het dier met een loep bekeken moet worden. Dit betekent dat sommige dieren niet goed
op naam te brengen zijn. Degenen die dat toch willen, zullen
naast deze gids gebruik moeten maken van andere kenmerken en veldgidsen.
De papieren versie van de Basisgids hommels is te bestellen via
eis@naturalis.nl. Gratis downloaden kan ook. Kijk hiervoor
op www.bestuivers.nl.
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