HOMMELS GEZOCHT!
Help mee
met echt
onderzoek
Verzamelen: begin juni - 13 juli
Inleveren: zaterdag 13 juli

• Waar staan

lindebomen
in Leiden?

Ik ben Lisette van Kolfschoten, bijenonderzoeker bij Naturalis, en ben erg benieuwd
welke verschillende soorten hommels er in
Leiden en elders in Nederland rondvliegen.
Door gevonden hommels te bestuderen,
kan ik daar achter komen. Wil jij me
helpen? Kijk dan onder lindebomen, waar
vaak dode hommels liggen. Verzamel
deze hommels bij jou in de buurt. (Kijk op
de achterzijde voor instructies.) En breng
ze op zaterdag 13 juli naar de Hortus
Botanicus in Leiden. Samen gaan we
dan onderzoeken welke hommels je hebt
gevonden. Zo weten we aan het eind van
de dag meer over de hommels in Leiden!

HELP JE ME
met mijn onderzoek?
Ik ben Lisette van Kolfschoten,
bijenonderzoeker bij Naturalis
en ben heel erg benieuwd
welke verschillende soorten hommels
er in Leiden rondvliegen.

HOE KAN JE HELPEN?
Benodigdheden:
• Invulformulier
• Pen
• Luciferdoosjes / kleine doosjes

✂

Stap 1:

Vul het invulformulier in voordat je naar buiten gaat,
omdat wetenschappers juist deze data nodig hebben voor hun onderzoek.

Stap 2:

Ga naar buiten en kijk op het kaartje waar je lindebomen kunt vinden.

Stap 3:

Stop bij een lindeboom om hommels te zoeken.

Stap 4:

Zie je een hommel?
Gebruik per lindeboom een nieuw luciferdoosje voor het bewaren van de hommels.
Past het niet, neem dan een tweede doosje.

Stap 5:

Schrijf op het luciferdoosje het dichtstbijzijnde adres,
het aantal hommels en de bedekking onder de boom
(tegels/aarde/gras/bloemen/struiken).

Stap 6:

Kom op 13 juli langs bij de Hortus Botanicus in Leiden
om samen te ontdekken welke hommelsoorten je hebt gevonden! (Of stuur ze op
naar: Naturalis, t.n.v. Lisette van Kolfschoten, Darwinweg 2, 2333 CR Leiden)

INVULFORMULIER (Per verzameldag)
Naam verzamelaar:
Datum:
Tijd:
Temperatuur:
Weersomstandigheden: BEWOLKT / HALF BEWOLKT / ZONNIG
Adressen waar je hommels hebt verzameld:

TIP:

Zijn de hommels nat?
Leg ze eerst op een
wc-papiertje om ze te
laten drogen voor je ze in
het luciferdoosje stopt.

