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Redactioneel
Dit nummer is vooral gevuld met literatuur: AcuBieb,
4 boekbesprekingen en ‘Resultaten van onderzoek’.
Verder een vooraankondiging van de excursies van
komend jaar, die beide in de zomer plaats vinden.
Verslag van de voorjaarsexcursie van de sectie naar de
Sint Pietersberg en een verslag van de wilde-bijencursussen door Anne Jan Loonstra.
Bij ‘Veldobservaties’ de waarneming van een
slaapgemeenschap van bijenmannetjes en nieuwe?
voedselplanten voor Andrena denticulata.
Bij ‘Artikelen’ deze keer drie artikelen, over de
bestuivers van bosgeelster in Groningen door Marjan
van Oosten. Over het slaapgedrag van de schorzijdebij
en schorviltbij door Erik Speksnijder en over Mutilla
euopaea door Judith Bouma.
Bij ‘Aculeaten in het buitenland’, doen Nederlandse
deelnemers aan de Hymenopterologen-Tagung in
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Stuttgart verslag van datgene wat hen het meest heeft
aangesproken.
Let bij ‘Oproepen’ op de vraag om de contributie te
betalen en gegevens aan te leveren.
De mededelingenhoek is goed gevuld, onder andere
met de aankondiging van de studiedag op 10 januari
2015 over metselbijen.
Jorgen Ravoet wordt hartelijk bedankt voor het
vertalen van enkele samenvattingen in het engels.
We wensen je veel leesplezier, Jens, Theo, Erik en Jan.
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Excursie
Vroege zomerexcursie:
Goeree, 4 juli 2015
Erik van der Spek
Op initiatief van de Mierenwerkgroep wordt dit een
gezamenlijke excursie met de sectie Hymenoptera. We
gaan naar de duinen van Goeree. De uurhokken 42-16
en 42-17 blijken nog slecht te zijn onderzocht.
Springertduinen e.o.
Het gaat om de Springertduinen tussen de West
Nieuwlandseweg en de Brouwersdam. Het gebied is
dichtbegroeid met onder andere meidoorn, duindoorn,
vlier en braam en wordt beheerd door
Natuurmonumenten. Er loopt een klein aantal paden.
Deze zijn te bereiken vanaf het strand ter hoogte van
strandpaal 18. De Punt van Goeree, duingebied langs
het Grevelingenmeer wordt beheerd door
Staatsbosbeheer.
Westduinen ZHL
Het open duinterrein Westduinen (160 ha.) ligt ten
westen van Ouddorp aan de Oudelandse weg,
Westduinweg, Lange Dijk en Klepperweg. In het
noorden wordt het duinterrein doorsneden door de
Klarebeekweg, die als toegangsweg dient voor het
marinezendstation in het terrein. In het westen grenst
het terrein aan jong open polderland, het oostelijke
deel grenst aan oud agrarisch gebied met een meer
besloten karakter (Schurvelingengebied). De

Westduinen zijn botanisch gezien van groot belang, al
is het alleen al door het voorkomen van de
herfstschroeforchis, waarvan Nederland slechts twee
vindplaatsen kent.
Preekhilpolder ZHL
Het natuurreservaat Preekhilpolder (7 ha.) ligt in de
gelijknamige polder ten zuidwesten van Ouddorp en is
te bereiken via de Blomweg. Het bestaat uit
graslandpercelen en een rietput langs de Buitendijk, de
primaire waterkering langs het Grevelingenmeer. Het
reservaat wordt doorsneden door een inlaagdijk. De
graslanden bestaan uit een droog grasland in het
westen en een centraal gelegen vochtig grasland. Deze
graslanden zijn botanisch waardevol en op te vatten als
respectievelijk duingrasland en een kamgrasweide /
valleivegetatie. Er is een klein deel afgegraven, wat zich
ontwikkeld heeft tot een orchideeënrijk moeras. Ook
in de rietput is een plek met orchideeënrijk grasland
ontwikkeld.
Opgave: spek-druif@introweb.nl
De verzamellocatie (10.00 uur) wordt later bekend
gemaakt.
Reservedatum 11 juli.
www. zuidhollandslandschap.nl

Zomerexcursie: Kampina
Deze excursie staat gepland voor 22 augustus, reserve
datum 29 augustus.
In het voorjaarsnummer van HymenoVaria
volgt meer informatie.

Goeree, Westduinen. Foto: Zuidhollands Landschap.
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Verslagen
Verslag voorjaarsexcursie
Sint Pietersberg, 26 april
2014
Erik van der Spek, Kees Goudsmits, Wijnand
Heijtmans, Bêr Jeucken, Huib Koel, Peter
Megens, Joop van de Nieuwegiessen, Hans
Nieuwenhuijsen, Stijn Schreven, Chantal
deSchepper, Jan Smit, Albert de Wilde
We hadden toestemming van Natuurmonumenten om
de terreinen op de Sint Pietersberg te bekijken. Een
gevarieerd gebied met (kalk)graslanden, akkers en
hellingbossen. Met wel zeventien personen, waaronder
twee leden van onze Belgische zusterorganisatie
Aculea, hebben we onder redelijke weersomstandigheden de Sint Pietersberg verkend. Na het extreem
vroege en warme voorjaar van 2014, waren de
temperaturen in deze periode normaal. Het eerste deel
van de dag was zonnig, later moesten de momenten
dat de zon tussen de wolken doorkwam afgewacht
worden, om bijen te zien. Ook stond er weinig in
bloei; meidoorn, wat paardenbloem, klein streepzaad,
klaver en heggewikke vormden de belangrijkste
drachtplanten. Er zijn 72 soorten wilde bijen
waargenomen (Tabel 1), van de 358 soorten die uit
Nederland bekend zijn. Er is één bijensoort gevonden
die nog niet van de Pietersberg bekend was (Peeters et
al. 2012), de vroege bloedbij Sphecodes rubicundus. Van
21 soorten van deze bijen is volgens de Rode lijst
(Peeters & Reemer 2003) de status ‘Gevoelig’ tot
‘Ernstig Bedreigd’.
Sint-Pietersberg
De Sint-Pietersberg is een van de warmste plekjes van
Nederland. Samen met de kalkbodem zorgt dit warme
klimaat ervoor dat er veel soorten dieren en planten
bivakkeren die normaal gesproken alleen veel
zuidelijker voorkomen. De bonte variatie aan
landschappen helpt die soortenrijkdom ook nog eens
een handje. Al wandelend of fietsend komt u langs
hellingbossen, bloemrijke kalkgraslanden, graften
(steilranden in het landschap), kalkrotsen en poelen,
allemaal met hun eigen verborgen schatten.
Natuurmonumenten werkt aan het herstel en de
uitbreiding van de bloemrijke kalkgraslanden. In de
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hellingbossen wordt als vanouds hout gekapt,
waardoor meer licht op de bodem komt en er meer
variatie ontstaat. In het Poppelmondedal liggen vijf
hectare biologische, kruidenrijke akkers, waarop
zonder bemesting en bestrijdingsmiddelen tarwe, gerst
en spelt verbouwd worden. Hier kunnen akkerkruiden
als spiegelklokje, korenbloem, klaproos en
akkerviooltje welig tieren. Uit: Natuurmonumenten
2012, folder Sint-Pietersberg.
Fort Sint Pieter
Rond het fort bloeiden redelijk wat gele composieten,
er was op enkele plaatsen recent gegraven. Ook was er
behoorlijk wat nestgelegenheid in weinig begroeide
bodems.
Plateau ten zuiden van het fort
De vegetatie op dit grote plateau was grotendeels kort
en weinig kruidenrijk. Hier en daar wat
paardenbloemen, langs de randen wat fluitenkruid en
heggewikke, in het struweel langs de westelijke rand
stond redelijk wat bloeiende meidoorn. Op dit plateau
is een vrouwtje van de ernstig bedreigde dwerggroefbij
Lasioglossum pygmaeum gevonden die maar uit vijf
uurhokken in het uiterste zuiden van Limburg bekend
is. De soort is bekend van warme, beschutte biotopen
en nestelt in de grond. Zuid Limburg is in Europa de
noordelijkste voorpost van deze dwerggroefbij. Hier
is ook de vroege bloedbij Sphecodes rubicundus
aangetroffen die nog niet van de Pietersberg bekend
was. Deze vrij zeldzame soort is verspreid door het
land te vinden. Het is de koekoeksbij van
bodembewonende zandbijen zoals de donkere
klaverzandbij Andrena labialis en de zwartbronzen
zandbij Andrena nigroaenea die hier beiden voorkomen.
De Schark
Dit iets zuidelijker gelegen grasland was tijdens het
bezoek weinig bloemrijk.

Foto 1. Groeve Duchateau. Foto Albert de Wilde.
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Groeve Duchateau
Deze locatie (Foto 1) is op een gunstig moment
bezocht met redelijk wat zon. De groeve bevat veel
schrale en niet begroeide locaties die goede
nestgelegenheid voor bodembewonende soorten
bieden. Ook vangt de groeve een groot deel van de
dag zon en biedt veel windbeschutting. In de groeve
zijn nog exemplaren van de voorjaarssoorten grijze
zandbij Andrena vaga en grote zijdebij Colletes cunicularius
gezien. Beide soorten zijn afhankelijk van stuifmeel
van wilgen. Er zijn weinig wilgen gezien, maar deze
soorten kunnen relatief verre voedselvluchten maken.
Wanneer wilgen moeten worden teruggezet is het van
belang te proberen nooit meer dan een derde deel
tegelijk aan te pakken. De wilg kent veel
gespecialiseerde bijensoorten die hiervan het stuifmeel
halen. Boven de groeve stonden enkele mooie
hoogstobben van dode bomen. Er waren (nog?)
nauwelijks kevergangen te zien en er werden ook
nauwelijks holte bewonende soorten waargenomen.
Op het iets noordelijker gelegen weiland is gezien dat
zuidelijke langhoornbijen Eucera nigrescens (Foto 2) op
heggewikke foerageerden.

in grote aantallen gezien tijdens het foerageren, de
nestlocaties zijn niet waargenomen. Sinds 1990 is deze
soort nog maar uit zes uurhokken (Peeters et al. 2012)
bekend, bijna allemaal in deze omgeving. Een soort
om als beheerder trots en zuinig op te zijn.
Heggewikke is voor zover bekend de belangrijkste
voedselplant, al is ook foerageren op andere
vlinderbloemigen vastgesteld. De soort is in het veld
niet te onderscheiding van de slechts iets minder
zeldzame, en uit de omgeving ook bekende, gewone
langhoornbij Eucera longicornis. De nog zeldzamere
koekoeksbij van deze langhoornbijen de grote wespbij
Nomada sexfasciata is op deze locatie ook waargenomen.
Oliekevers
Bijzonder in het Popelmondedal was de waarneming
van enkele gewone oliekevers Meloe proscarabeus,
waarvan de larven bijna zeker alleen in nesten van
zijdebijen Colletes leven (Lückmann & Niehuis 2009.
De volwassen kever is een polyfage vegetariër.
Kenmerkend zijn de oranjeachtige eerste
stadiumlarven, triungulinen, die in aggregaties
samenkomen aan de toppen van bladeren (Foto 3).
Deze larven hechten zich aan voorbijkomende bijen
en wespen in de hoop bij de juiste gastvrouw in het
nest te komen. Het waarom van dit aggregeren is niet
bekend. Geopperd is dat ze de potentiële gastheerbij
nabootsen, dus een vorm van mimicry. Maar
waarschijnlijker is dat ze gezamenlijk een geurstof
produceren die foeragerende bijen aantrekt. Wanneer
ze zich vast kunnen klampen aan de juiste soort, een
bij van het genus Colletes, dan komen ze in een
geschikte broedcel waar zij zich verder kunnen
ontwikkelen. De volgende larvefase is dik, wit en niet
meer in staat om aan een bij mee te liften. De eerste
fase larven kunnen lang zonder voedsel, wachtend op
een lift.

Foto 2. Zuidelijke langhoornbij Eucera nigrescens, man.
Foto Albert de Wilde.

Poppelmondedal
In het oostelijk deel komt mergel aan de oppervlakte.
Hier zijn nesten met bewoners van de bergveldwesp
Polistes biglumis en/of de Franse veldwesp Polistes
dominula aangetroffen in holtes in het steen. In de
akker stond veel koolzaad te bloeien.
Hondenlosloopgebied
Hier waren tijdens het bezoek relatief veel bloeiende
kruiden aanwezig en dus ook aardig wat bijen te zien.
Dit in tegenstelling tot het deel dat recent van het
hondenloslopgebied is afgescheiden, dat veel minder
bloemrijk was. Dit tot vermaak van hondenbezitters
die zich ergerden aan deze afscheiding. Waarschijnlijk
is de situatie later in het jaar heel anders. De zeer
zeldzame zuidelijke langhoornbij Eucera nigrescens is hier

Foto 3. Aggregaties van triunguline larven van oliekevers.
Foto Albert de Wilde.

Op de oliekevers zijn kleine knutjes gefotografeerd;
oliekeverknutjes (Foto 4). Jammer genoeg zijn er geen
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exemplaren verzameld, zodat niet is vastgesteld om
welke soort het gaat. Uit de intersegmentale groeves
van de oliekevers sijpelt wat cantharidine naar buiten,
dat door de knutjes opgezogen wordt. Vermoed wordt
dat de knutjes een oliekever zelfs prikkelen die stof af
te scheiden, omdat de kevers dit doen zonder dat ze
bedreigd worden. Catharidine wordt door oliekevers
geproduceerd om zich tegen predatoren te
beschermen. Wanneer de werkzame stof op je huid
komt, kan dit grote blaren opleveren en wekenlang een
gevoelige plek blijven, doordat de dode opperhuid
loslaat. Er zijn echter soorten insecten, zoals de
oliekeverknutjes, die deze stof juist lekker vinden.
Literatuur
Lückmann J. & Niehuis M. 2009. Die Ölkäfer in RheinlandPfalz und im Saarland. – GNOR-Eigenverlag, 480 p.
Peeters, T.M.J. & M. Reemer. 2003. Bedreigde en
verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.). - Stichting
EIS-Nederland, 96 p.
Peeters, T.M.J., H. Nieuwenhuijsen, J. Smit, F. van der
Meer, I.P. Raemakers, W.R.B. Heitmans, C. van
Achterberg, M. Kwak, A.J. Loonstra, J. de Rond, M.
Roos en M. Reemer (2012) De Nederlandse bijen
(Hymenoptera: Apidae s.l.). Natuur van Nederland 11.
Naturalis Biodiversity Center & EIS-Nederland, Leiden,
544 p.

Summary
On April 26, the Sint Pietersberg was visited by 15
members of the section Hymenoptera and 2 members
of the Belgian sister association Aculea. This sites,
varied areas with calcareous grasslands, fields and
forests were accessed with permission of
Natuurmonumenten. The temperatures were normal
in this period, after the extreme early and hot spring of
2014. The first part of the day was sunny, but later on
cloudy. To search for bees in these periods, we had to
wait until the sun emerged. Also, few blooming plants
were observed with mainly hawthorn, dandelion,
smooth hawksbeard, clover and vetch. Nevertheless,
from the 358 bee species which are known from the
Netherlands were 72 species counted.
Only one of them was previously not listed at the Sint
Pietersberg site (Peeters 2012), namely Sphecodes
rubicundus. The categories of 21 blood-bee species
(Sphecodes) of is vulnerable till critically endangered
according to the Red List (Peeters 2003).

Foto 4. Oliekever Meloe proscarabeus, met op de rug een knutje. Foto Albert de Wilde.
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Tabel 1. Soortenlijst bijen van de excursie van de sectie naar de Sint Pietersberg.

Soortenlijst bijen excursie sectie Hymenoptera, Sint Pietersberg 2014
Apidae s.l.

bijen

RL

Andrena angustior
Andrena barbilabris
Andrena bicolor
Andrena carantonica
Andrena chrysosceles
Andrena cineraria
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena florea
Andrena fulva
Andrena fulvago
Andrena gravida
Andrena haemorrhoa
Andrena humilis
Andrena labiata
Andrena lathyri
Andrena minutula
Andrena nigroaenea
Andrena nitida
Andrena ovatula
Andrena proxima
Andrena subopaca
Andrena vaga
Anthophora plumipes
Anthophora retusa
Bombus hortorum
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus terrestris
Chelostoma florisomne
Colletes cunicularius
Eucera nigrescens
Halictus confusus
Halictus rubicundus
Halictus scabiosae
Halictus tumulorum
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum laticeps
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum malachurum
Lasioglossum minutissimum
Lasioglossum morio
Lasioglossum nitidiusculum
Lasioglossum nitidulum

geriemde zandbij
witbaardzandbij
tweekleurige zandbij
meidoornzandbij
goudpootzandbij
asbij
wimperflankzandbij
Grasbij
heggenrankzandbij
Vosje
Texelse zandbij
Weidebij
roodgatje
paardenbloembij
ereprijszandbij
Wikkebij
gewone dwergzandbij
zwartbronzen zandbij
viltvlekzandbij
bremzandbij
fluitenkruidbij
witkopdwergzandbij
grijze zandbij
gewone sachembij
zwarte sachembij
tuinhommel
boomhommel
steenhommel
veldhommel
akkerhommel
weidehommel
aardhommel
ranonkelbij
grote zijdebij
zuidelijke langhoornbij
heidbronsgroefbij
roodpotige groefbij
breedbandgroefbij
parkbronsgroefbij
gewone geurgroefbij
breedkaakgroefbij
matte bandgroefbij
groepjesgroefbij
ingesnoerde groefbij
langkopsmaragdgroefbij
borstelgroefbij
glimmende smaragdgroefbij

TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
BE
BE
TNB
KW
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
KW
TNB
TNB
TNB
TNB
BE
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
KW
TNB
EB
TNB
TNB
GE
TNB
TNB
TNB
TNB
KW
TNB
TNB
BE
TNB

Z
z
a
z
a
z
z
z
a
zz
a
zz
zz
a
zz
zz
zz
z
a
a
z
zz
a
z
z
zz
a
a
a
a
a
a
a
z
z
zzz
z
a
zzz
a
a
zz
a
zz
z
z
zz
zz

T
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
tt
tt
0/+
t
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
t
0/+
0/+
0/+
0/+
ttt
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
t
0/+
ttt
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
t
0/+
0/+
tt
0/+

A B C D E
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
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Apidae s.l.

bijen

RL

Lasioglossum parvulum
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum pygmaeum
Lasioglossum quadrinotatulum
Lasioglossum semilucens
Lasioglossum villosulum
Nomada alboguttata
Nomada bifasciata
Nomada fabriciana
Nomada flavoguttata
Nomada fucata
Nomada fulvicornis
Nomada lathburiana
Nomada ruficornis
Nomada rufipes
Nomada signata
Nomada sheppardana
Nomada sexfasciata
Nomada zonata
Osmia aurulenta
Osmia bicornis
Osmia caerulescens
Sphecodes albilabris
Sphecodes ferruginatus
Sphecodes rubicundus

kleine groefbij
kleigroefbij
dwerggroefbij
steilrandgroefbij
halfglanzende groefbij
biggenkruidgroefbij
bleekvlekwespbij
bonte wespbij
rood-zwarte dubbeltand
gewone kleine wespbij
kortsprietwespbij
roodsprietwespbij
roodharige wespbij
gewone dubbeltand
heidewespbij
signaalwespbij
geeltipje
grote wespbij
variabele wespbij
gouden slakkenhuisbij
rosse metselbij
blauwe metselbij
grote bloedbij
roestbruine bloedbij
vroege bloedbij

KW
TNB
EB
TNB
TNB
TNB
TNB
KW
TNB
TNB
TNB
BE
KW
TNB
TNB
TNB
TNB
EB
GE
KW
TNB
KW
TNB
KW
BE

RL = Rodelijst status
EB = Ernstig bedreigd
BE = Bedreigd
KW = kwetsbaar
GE = Gevoelig
TNB = Thans niet bedreigd

Z = zeldzaamheidsklasse
a = algemeen
z = vrij zeldzaam
zz = zeldzaam
zzz = zeer zeldzaam

Z

T

zzz
zz
zzz
z
zz
a
z
zz
z
z
z
zz
zzz
a
a
z
a
zzz
zzz
zz
a
z
z
zz
zzz

A B C D E

ttt
0/+
ttt
0/+
0/+
0/+
0/+
t
0/+
0/+
0/+
ttt
tt
0/+
0/+
0/+
0/+
ttt
0/+
t
0/+
t
0/+
t
tt

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

status trend A B C D E
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x

T = trend
0/+ = stabiel/toegenomen
t = afgenomen
tt = sterk afgenomen
ttt = zeer sterk afgenomen

Soortenlijst wespen excursie sectie Hymenoptera, Sint Pietersberg 2014

Plooivleugelwespen
noorse wesp
saksische wesp

x
x

Tabel 1. Soortenlijst wespen van de excursie van de sectie naar de Sint Pietersberg.

Ancistrocerus nigricornis
Dolichovespula norwegica
Dolichovespula saxonica
Odynerus melanocephalus
Odynerus spinipes

x
x

x

A = Poppelmondedal
B = Groeve Duchateau
C = Fort Sint Pieter
D = Hondenlosloopgebied
E = Chalet Bergrust

Vespidae

x

va
z
a
zzz
zz

s
s x
+
aa x
aa

x
x
x

x
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Polistes biglumis
Polistes dominula
Vespa crabro
Vespula germanica
Vespula vulgaris

bergveldwesp
franse veldwesp
hoornaar
duitse wesp
gewone wesp

Crabronidae

Graafwespen

Crossocerus elongatulus
Pemphredon lethifer
Tachysphex psammobius
Pompilidae

Spinnendoders

Agenioideus cinctellus
Arachnospila anceps
Evagetes crassicornis

bonte muurspinnendoder
gewone zandspinnendoder
gewone koekoekspinnendoder

Status
a = algemeen
va = vrij algemeen
ma = minder algemeen
z = vrij zeldzaam
zz = zeldzaam
zzz = zeer zeldzaam

zzz
zz
va
a
a

s
++
s
a
s

va
va
zz

a
a
s

ma
a
va

s
s
s

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Trend
++ = sterk toegenomen
+ = toegenomen
s = stabiel
a = afgenomen
aa = sterk afgenomen
aaa = zeer sterk afgenomen

Foto 5. Breedbandgroefbij Halictus scabiosae, vrouw. Foto Albert de Wilde.

57

nr. 9, november 2014

Wilde bijencursus 2014

bij de theorieavonden en excursies (Loonstra 2014)
(Afb. 1). Onder een beknopt overzicht van de inhoud.

Anne Jan Loonstra
Inleiding
In 2014 ben ik door twee KNNV afdelingen gevraagd
voor het verzorgen van een wildebijencursus, de eerste
was KNNV-Zwolle, de tweede KNNV-Groningen.
Beide hebben plaatsgevonden en zijn momenteel in
afronding.
Al langere tijd liepen verschillende personen binnen
beide verenigingen te denken over een beginnerscursus wilde bijen. Reden hiervoor was gebrekkige
kennis van deze soortgroep binnen de vereniging en
de wens om zich meer bezig te willen houden met
deze groep. Er was duidelijk een cursus nodig om
mensen op dit vlak op te leiden en te enthousiasmeren
om op die manier ook de wilde bijen een meer
permanente plek op de agenda te geven.
De cursus in Groningen is volledig verzorgd door
ondergetekende, voor de cursus in Zwolle zijn voor
twee specifieke onderdelen Pieter van Breugel en Arie
Koster gevraagd als gastdocent.
De reden om er hier binnen de sectie Hymenoptera
iets over op papier te zetten vloeit voort uit de
blijvende wens voor kennisdeling naar buiten, de wens
voor meer jonge leden binnen de vereniging en het
enthousiasmeren van andere leden om soortgelijke
cursussen op te zetten in hun eigen omgeving of voor
andere Hymenoptera.
Opzet, doel en doelgroep van de cursus
Samengevat gaat het om een laagdrempelige cursus op
het gebied van wilde bijen met een introducerend maar
tegelijk ook degelijk en praktisch karakter. Men maakt
niet alleen kennis met de wilde bij maar ook met
allerhande look-a-like’s zoals zweefvliegen of
roofvliegen en hoe deze te onderscheiden van wilde
bijen. Aanvankelijk in theorie maar ook tijdens de
excursies. De basis wordt dus erg breed gebracht.
Deze cursus geldt in eerste instantie als initiatie voor
verdere zelfstudie, zowel op het vlak van biologie en
ecologie als op het vlak van determinatie. De huidige
opzet biedt goede mogelijkheden voor determinatieen terugkomdagen in de toekomst voor beide
aspecten.
De doelgroep bestaat uit alle geïnteresseerden al dan
niet binnen verenigingen zoals KNNV of IVN. Het
gaat om mensen zonder of met weinig voorkennis die
oprecht (dieper) geïnteresseerd zijn en er iets mee
willen doen. Elke cursist neemt deel aan alle
theorieonderdelen en excursies en elke cursist krijgt
een cursusboek dat geldt als begeleidend naslagwerk
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Afbeelding 1. Cursusboek Wilde bijen cursus.

Het streven is blijvende activiteit en betrokkenheid
van de deelnemers op het gebied van wilde bijen
creëren, meer draagvlak in leefomgeving creëren, bijvriendelijk beheer stimuleren, educatie en onderzoek
(inventarisatie) op gebied van wilde bijen stimuleren.
Globale omschrijving inhoud theorie en
praktijkdagen (variabel)
1. Wilde bijen in hun element (Anne Jan Loonstra).
Theorieles/lezing waarbij in wordt gegaan op biologie,
fenologie, levenswijze, verbondenheid met het
landschap, verbondenheid met flora, bedreigingen,
beheer- en inrichting, zelf bijen helpen in en om het
huis etc. Presentatie in woord, foto- en filmmateriaal
en eigengemaakte schaalmodellen. Met name het
visuele karakter van de presentatie en het filmmateriaal
zorgt voor veel enthousiasme, een wereld ging voor de
mensen open. Kerndoel is bewustwording en
verwondering.
2. Determinatieles(sen) (Anne Jan Loonstra).
Theorieles waarbij de cursisten opgeprikte bijen onder
begeleiding leren determineren. Als eerste leert men
hoe een bij te onderscheiden van alle andere
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angeldragers d.m.v. een beknopte presentatie. Elke
deelnemer kreeg een eenvoudige tabel tot de genera,
een loep of binoculair met verlichting en een
vrouwelijk exemplaar van een opgeprikte bij. Zij
kregen alle dezelfde soort uit de genera Andrena, Osmia
en Nomada. Daarna werd met behulp van een
powerpoint presentatie met foto’s van alle onderdelen
die in de tabel werden gevraagd, een tweetal bijen tot
op genus gedetermineerd. De opzet is dus mensen niet
alleen achterover te laten zitten en presentaties te laten
bekijken maar ze echt aan het werk te zetten. Mensen
worden dus bewogen zelf te kijken, de vragen goed te
lezen, de beestjes te draaien en keren, etc. Na de
gezamenlijke determinaties volgde een zelfstandige
determinatieopdracht waarbij alle deelnemers
wederom eenzelfde bij zonder begeleiding moesten
determineren. Daarna eenzelfde presentatie waarin
men kon zien of men via de goede weg door de tabel
was gekomen of niet en waar de grootste
moeilijkheden lagen.
Afdeling Groningen voelde ook voor diepere
determinatie en daarvoor is speciaal een extra
presentatie geschreven voor Nomada waarbij men aan
de hand van de tabel van Smit (2004) een bij tot op
soort moest determineren. De opzet is hetzelfde als de
eerste determinatieles, dus eerst gezamenlijk een soort
determineren en daarna in de resterende tijd andere
Nomada’s probeerde te determineren. Binnen de
dichotome vraagstelling van de tabel konden steeds
beide opties bekeken worden doordat een groot aantal
soorten Nomada was meegenomen. Kerndoel is
bewustwording van de omvang van de soortensamenstelling in Nederland en bewustwording van de
relatieve hoge drempel die men over moet om bijen
echt goed te leren kennen, dit laatste in vergelijking
met bijvoorbeeld dagvlinders.

allerhande aspecten rond bijen en groenbeheer. Dus
geschiedenis van het groenbeheer in Nederland,
mentaliteit binnen groenbeheerders en het publiek,
praktijkvoorbeelden, knelpunten, voor- en nadelen,
etc. Kerndoel is horizonverbreding en leren denken en
kijken vanuit een ander perspectief als het gaat om
beheer van onze groene omgeving.
4. Gasten in bijenhotels (Pieter van Breugel)
Theorieles/lezing waarbij de cursist op visuele wijze
kennismaakt met alles wat er maar in aangeboden
bijenhotels voor kan komen. Hierbij werd niet alleen
ingegaan op de bijen maar ook op allerlei wespen en
broedparasieten, die te zien zijn. Alles met boeiend en
met bijzonder groot oog voor detail verteld in zeer
bijzondere eigen beelden (zie ook van Breugel 2014).
Kerndoel is bewustwording en verwondering.
5. Excuries (Anne Jan Loonstra)
Om kennis te maken met bijen is er voor gekozen om
(zover de volle KNNV agenda’s dit soms toelieten) op
ten minste vier verschillende tijdstippen het veld in te
gaan, twee in het voorjaar en twee in de zomer. De
excursies zijn in eerste instantie natuurlijk op bijen
gericht maar elk ander insect werd ook bekeken en
uitgelegd. Dit aansluitend bij de brede basis.

Foto 2. Demonstratie vangtechniek in het veld. Foto
GeertJan Herder.

Foto 1. Praktijkles, cursisten aan het determineren. Foto
GeertJan Herder.

3. Wilde bijen in relatie tot groenbeheer (Arie Koster).
Theorieles/lezing waarbij de cursist kennis maakt met

De eerste twee excursies zijn voornamelijk gericht op
al wandelend zien wat we met z’n allen tegenkomen in
de verschillende excursieterreinen en kijken naar wat
de bij in een landschap nodig heeft, nestplaatsen,
specifieke voedselplanten, etc. De laatste twee
excursies waren soortgelijk van opzet maar dan
mogen/moeten de deelnemers zelf of in kleine
groepjes bijen of andere insecten gaan vangen. De
vangsten werden tijdelijk bewaard voor centrale
bespreking. Het ging hier niet zozeer om herkenning
van bijen in het veld maar meer om het vangen en
hanteren van bijen zelf te leren. Voor een heide-
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excursie is door ondergetekende een speciale
zoekkaart gemaakt waarbij twee heidespecialisten
(Andrena fuscipes en Colletes succinctus) en hun
broedparasieten (Nomada rufipes en Epeolus cruciger) zijn
afgebeeld. Tijdens deze excursie konden de
deelnemers door deze beperking redelijk gemakkelijk
de soorten vangen en aanwijzen. Kerndoel is leren
kijken en observeren in het veld en leren vangen en
hanteren van insecten.
Nabeschouwing
De cursussen en de huidige opzet ervan is binnen
beide KNNV afdelingen bijzonder goed en positief
ontvangen. Voor de meeste deelnemers is er een
compleet nieuwe wereld opengegaan en zij zullen
nooit meer naar een landschap kunnen kijken zonder
even (of langer) aan de bijen te denken.
Wel blijft het de vraag hoeveel mensen er na de cursus
daadwerkelijk mee door gaan en zo ja, in welke vorm
en in wat voor mate. In het algemeen naar bijen en
allerlei insecten kijken blijft altijd een erg gewild
lezingsprogramma en excursiedoel, diepere studie lijkt
voor sommige mensen echter een erg hoge drempel.
Zeker wat betreft het opbouwen van soortenkennis.
Waar men aanvankelijk denkt met een eenvoudige
zoekkaart uit de voeten te kunnen, komt men soms
van een koude kermis thuis en lijkt het opbouwen van
een solide soortenkennis een onhaalbaar station. Voor
een hoop mensen blijft het bij even proeven aan de
materie. De verwondering blijft uiteraard wel bestaan.
Het is zaak doordacht en helder om te gaan met
bovengenoemd probleem bij het geven van nieuwe
cursussen.
Wat betreft het determinatieonderdeel. Dit lijkt te
ambitieus om dit te willen leren aan mensen die dit
nooit eerder hebben gedaan. De praktijk wees echter
uit (ondanks bovenstaande opmerkingen) dat men erg
enthousiast was en men er over het algemeen goed uit
kwam. Dit onderdeel zorgde ook ervoor dat men een
aardige indruk kreeg van de omvang van een
bijenstudie en het feit dat men de soortenkennis niet
zomaar even opdoet met een paar determinatielesjes.
Binnen beide KNNV afdelingen waren er een paar
enthousiastelingen die ook in eigen tijd zijn gaan
fotograferen en een enkele keer iets verzamelen. Zoals
eerder gezegd is het verzamelen van dieren voor veel
mensen te veel of niet gewenst. Het is zaak om ook
voor deze groep mensen voldoende te kunnen blijven
bieden op de andere vlakken in de cursus.
Men heeft bijzonder veel geleerd van alle excursies.
Met name het leren ontdekken van waar de bijen te
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vinden zijn, wanneer ze er zijn en dat er überhaupt
zoveel aanwezig kan zijn in eigen omgeving. De
cursisten weten ook elkaar te enthousiasmeren en op
zaken te wijzen.
Zwolle heeft al te kennen gegeven in 2015 een
herhaling van bestaande cursus te willen organiseren.
Literatuur
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Summary
In 2014 a bee course took place at two KNNV
sections (Zwolle and Groningen). Since bees are a
popular and beloved subject, the demand for
organizing a approachable course about wild bees
arose. The intention is an accessible and practical
course, where the participant learns more about the
biology, ecological preferences, management, artificial
nesting sites and determination of wild bees. This
course was successfully organized by two KNNV
sections (Zwolle and Groningen). It appeared to be an
eye opener for the participants. A great enthusiasm has
aroused, but also the awareness that the study of bees
remains a tricky business. The course will be
continued in 2015 and beyond.
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Veldobservaties
Slaapgezelschap van
Melitta nigricans

doorbrengen opgerold in bloemen. (red.: Zie ook
Peeters 2012)
Wetend dat dit vaker voorkomt, maar niet iedereen dit
met eigen ogen mag aanschouwen, vonden wij dit een
hele bijzondere waarneming die wij graag willen delen.

Cis Haarman en Dini Hurenkamp

Literatuur

Al jaren ga ik met mijn zus fotograferen in allerlei
natuurgebieden rondom mijn woonplaats Twello. Bij
Deventer ligt het mooie natuurgebied de
Ossenwaarden, net naast de spoorbrug van Deventer.
Helaas wordt dit gebied volgend jaar onderhanden
genomen i.v.m. ‘Ruimte voor de rivier’, maar hopelijk
komt er dan over een paar jaar weer een mooi
natuurgebied voor terug.

Peeters, T.M.J., 2012. Slaapgedrag en slaapgezelschappen
van solitaire bijen (Apidae s.l.). - Entomologische
Berichten 72(1-2): 85-90.

Op 17-7-2014 waren wij daar
weer druk aan het fotograferen,
onze liefhebberij is vlinders,
libellen, en andere insecten
fotograferen. Het gebied stond
volop in bloei met o.a. de
mooie Lythrum salicaria
(grote kattenstaart), terwijl wij
probeerden deze mooi op de
foto te zetten viel het ons op
dat er bij één bloem wel heel
veel drukte was. Toen we dit
eens nader bekeken zagen we
dat in die bloem zich een flinke
groep, 70 à 80 exemplaren,
kleine bijen had verzameld van
de soort Melitta nigrigans
(kattenstaartdikpoot) (Foto 1.).
Het was ’s avonds om 19.00
uur, het leek wel een bijennest,
ze zaten onder en boven op
elkaar, en het leek dat ze dit
niet onprettig vonden, er was
een zekere rust in de bloem.
Na nog eens wat na gelezen te
hebben over deze soort, kwam
ik er achter dat mannetjes van
deze, en ook van andere kleine
bijensoorten o.a. Chelostoma
campanularum en C. florisomne de
nacht vaak

Foto 1. Slapende mannetjes van Melitta nigricans op grote kattenstaart. Foto: Dini
Hurenkamp.
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Nieuwe voedselbronnen
voor Andrena denticulata?
Joop van de Nieuwegiessen
Al enkele jaren achtereen komen exemplaren van
Andrena denticulata (kruiskruidzandbij) bij mij op
Rheeveld (Drenthe, Hijken, Ac. 230.0-544.6) in een
stukje weiland naast het huis regelmatig voor. Ze zijn
te zien op boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) (Foto
1). Deze plant is in Drenthe algemeen. Mijn vangsten
van de kruiskruidzandbij komen dan ook voor een
groot deel van boerenwormkruid.
Op jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) ben ik ze niet
tegengekomen. Die plant staat hier niet veel, de
boeren hebben er een hekel aan en bestrijden ze waar
mogelijk, vanwege de giftigheid voor het vee.
Op 20 juli 2013 ving ik 2 Andrena denticulata-vrouwtjes
op gewone melkdistel (Sonchus oleoraceus).
Wilde marjolein (Origanum majorana) leverde op 31 juli
een vangst van 1 vrouwtje op en op 16 augustus heb ik
2 vrouwtjes gevangen op rode zonnehoed (Echinacea
purpurea).
Verreweg de meeste exemplaren heb ik in 2013 op
boerenwormkruid gezien en/of gevangen.
In 2014 had ik op 30 juli een vangst van een vrouwtje
A. denticulata op gewoon biggekruid (Hypochaeris
radicata).

Omstreeks deze datum is een ruderaal stukje grond
naast mijn perceel door de nieuwe buurman
opgeruimd, geëgaliseerd en ingezaaid met gras.
Sindsdien heb ik hier weinig meer van A. denticulata
gezien. Vermoedelijk is veel nestgelegenheid en zijn
veel voedselbronnen verdwenen. Boerenwormkruid in
de wei werd dit jaar niet meer door A. denticulata
bezocht. Ik vrees ook voor het verdwijnen van veel
andere soorten bijen (o.a. Colletes).
Hoewel in "De Nederlandse Bijen" boerenwormkruid
en jacobskruiskruid als de grootste voedselbronnen
voor Andrena denticulata worden genoemd, blijkt deze
bijensoort toch ook van andere wilde en tuinplanten
voedsel te halen.
Bloementuinen bij boerderijen zouden best eens
belangrijke voedselbronnen voor deze bij kunnen zijn.

Foto 1. Vrouwtje van Andrena denticulata (kruiskruid-zandbij) op boerenwormkruid. Foto:
Joop van de Nieuwegiessen.
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Artikelen
Honingbijen op bosgeelster
Gagea lutea
Marjan van Oosten
Eind maart 2014 ontwikkelde zich een periode met
warm en zonnig weer. Wandelend door het
nabijgelegen Noorderplantsoen in Groningen, zag ik
dat bosgeelster (Gagea lutea) overal in bloei stond (Foto
1), samen met vele andere voorjaarsplanten. Ze zat op
haar hoogtepunt qua bloei. Ook op het Emmaplein en
Hereplein stond ze welig te bloeien.
In de Ecologische Flora las ik dat deze geelster zaden
maakt. Bij de drachtplanten vond ik haar niet terug.
Na het volgen van de wilde bijen cursus van Anne Jan
Loonstra, wilde ik wel eens zien hoe bosgeelster dan
bestoven wordt. Zijn het bijen en kan ik ze
herkennen? Het kunnen zelfs zweefvliegen zijn die
geelster bestuiven, dus het werd tijd daar eens wat
meer over te weten te komen.

de oudste delen van de bebouwde kom. De soort is
niet bedreigd en toegenomen al is deze nog wel
zeldzaam. Ze is oorspronkelijk inheems (Dijkhuis).
Gebiedsbeschrijving
Het Noorderplantsoen is aan het eind van de 19e eeuw
aangelegd en beplant met stinzenflora waaronder
bosgeelster op en rond de stadsverdedigingswerken
aan de noordkant van het centrum. Er zijn veel
verschillende biotopen, varierend van bos tot gazon.
De beide pleinen op de Heresingel en de Emmasingel
beschikken over een groot gazon omlijnd met bomen
op zandgrond en zijn wat recenter aangelegd.
Op alle locaties staat veel stinzeflora, maar ook
klimopereprijs, krokus, voorjaarshelmbloem,
holwortel, speenkruid, scilla, tulp, akkerkers,
hoornbloem en vogelmuur. De open, zandige bodem
met weinig vegetatiedichtheid laat veel licht door tot
op de aarde, waarmee de bodem snel opwarmt,
waardoor zandbijen snel op gang komen.
Bosgeelster heeft zich geheel verspreid vanuit het
zuidwestelijke deel van het park. Mieren helpen
daarbij, want ze gebruikt mierebroodjes, gevormd
door het zaad met een aanhangseltje (Weeda et al.
1985). Het is de enige Gagea-soort in Nederland die
zaad zet en dus daartoe bestoven moet worden. Echter
van de bestuiver is nog niets bekend.
(http://www.drachtplanten.nl/)
Hoe zoeken naar bestuivers van bosgeelster?
Werkmethode
Aangezien de bloeiperiode van bosgeelster maar kort
is, hooguit twee weken optimaal, heb ik me gericht op
foto’s, vangsten en veel observeren gedurende de
periode tussen 27 maart en 1 april 2014. Daarna
raakten ze uitgebloeid. Onderzoek aan
bezoekfrequentie heb ik niet gedaan op de
verschillende locaties. Wel heb ik het aantal
verschillende individuele bijen binnen één gezichtsveld
bepaald en gelet op bezoek van deze bijen aan andere
bloemen.

Foto 1. Bosgeelster, Gagea lutea in het Noorderplantsoen
te Groningen. Foto Marjan van Oosten.

Ecologie & verspreiding bosgeelster
Bosgeelster is een bolgewas met een voorkeur voor
beschaduwde, voedselrijke, matig vochthoudende, ’s
zomers uitdrogende zandgrond. Bosgeelster plant zich
voort door middel van bollen en, als enige van onze
inheemse geelsterren, tevens via zaad. In Nederland is
bosgeelster zeldzaam en vrijwel beperkt tot het
noordoosten en oosten van het land. De kern van de
Nederlandse verspreiding ligt op de Hondsrug waar ze
vooral voorkomt op grazige plaatsen onder bomen in

Vondsten
Op 27 maart zag ik één wilde bij, een vosje (Andrena
fulva) man (det. A.J. Loonstra), die nectar nuttigde op
bosgeelster (Foto 2). Op foto 1 is ook de grote
dichtheid waarin bosgeelster hier voorkomt te zien.
Om te kunnen bewijzen of vosjes structureel voorkeur
zouden vertonen voor bosgeelster ben ik vaker op de
verschillende locaties gaan kijken. Geen vosje meer,
dus het blijft slechts bij de te onderzoeken hypothese
dat vosjes-mannetjes bloemgericht zijn. Ook vond ik
overal tussen de bosgeelster nestingangen waar af en
toe een vosje-vrouw naar binnen ging. De mannen
zaten op de vegetatie langs het perk en op boomschors
in de zon hun kans af te wachten.
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Foto 2. Een mannetje van het vosje Andrena fulva op
bosgeelster. Foto Marjan van Oosten.

Foto 4. Pollenkorrels van bosgeelster, van de achterpoot
van Apis mellifera, 200x vergroot. Foto Koeman en
Bijkerk bv.

Honingbijen bezoek
Honingbijen vond ik in kleine aantallen van 5-10
individuen op bosgeelster, waar ze stuifmeel haalden
(Foto 3).

Foto 5. Pollenkorrels van bosgeelster, 600x vergroot.
Foto Koeman en Bijkerk bv.
Foto 3. Honingbij Apis mellifera op bosgeelster. Foto
Marjan van Oosten.

Stuifmeelonderzoek
Eén honingbij, gevangen op het Emmaplein op 28
maart 2014, heb ik ontdaan van haar vracht en weer
vrijgelaten. Het stuifmeel heb ik onderzocht en met
hulp van Anne Jan
Loonstra en de apparatuur van Koeman en Bijkerk
b.v. gefotografeerd om te kunnen bevestigen dat het
bijna uitsluitend pollen van bosgeelster zijn. (zie foto
4 en 5). De stuifmeelfoto’s van bosgeelster uit
literatuur en internet heb ik vergeleken met die van de
bloem en van de bij (Derksen & Pierson 2014).
Bij het geleidelijk uitbloeien bleven de honingbijen
weg op zoek naar andere bloemen.
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Andere bestuivers
Hommels en zweefvliegen trof ik niet aan op
bosgeelster.
Bloembezoek en gerichtheid bij honingbijen en
vosje-mannetjes
Honingbijen richten zich op de bloemen van
bosgeelster zolang die voldoende aanwezig zijn. Bij
volle bloei van bosgeelster laten honingbijen de andere
bloemen binnen hetzelfde veld links liggen. Ook de
vosje-man gaat hier uitsluitend op bosgeelster nectar
eten.
Overblijvende vragen
Bloemgerichtheid bij honingbijen heeft een correlatie
met het aanbod. Naarmate de opwinding bij terugkomen in de kast groter is, zijn de foerageermogelijkheden blijkbaar interessanter. Het levert voor
honingbijen dus meer op zich te specialiseren als er
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veel is, mits ze over kunnen schakelen en dat blijken
ze goed te kunnen.
Ergens zit een overschakelmoment, waarbij ze zich
over een kleiner wordende groep nog bloeiende
planten niet meer zo druk maken en op zoek gaan naar
andere bloemen. Bij afnemende bloei van bosgeelster
verlaten ze hun zoekbeeld. Het zou interessant zijn
deze grens te bepalen zodat in te schatten is hoeveel
bloeiende planten minimaal nodig zijn om honingbijen
aan te trekken zodat ook bestuiving optreedt.
Het vosje-mannetje vertoont voorkeur voor de nectar
van bosgeelster al is het maar één exemplaar. Hij
haalde de nectar niet van andere bloemen uit hetzelfde
perk, al kun je niet zien waar hij naar toe gaat als hij
verdwijnt. De vosje-vrouwen zijn niet op de bloemen
binnen de onderzochte perken waargenomen. Wel
nestelen ze graag tussen de planten. De open
vegetatiestructuur biedt hun alle mogelijkheden.
Overal zijn de kratertjes van hun nestopeningen te
zien, dus de populatie lijkt gezond, al zou dat wel
onderzocht mogen worden om zo aan de weet te
komen of de populatie ook stabiel is. Het is mij nog
niet bekend op welke bloemen/planten in maart door
deze soort wordt gefoerageerd in het Noorderplantsoen, dus er is nog genoeg onderzoek te doen.
Eindconclusie
De samenwerking tussen bijen en bosgeelster is
bewezen met bloembezoek voor het verzamelen van
stuifmeel door honingbijen. Van de wilde bijen is
bloembezoek voor het nuttigen van nectar gezien.
Honingbijen en vosje bestuiven zo bosgeelster,
waardoor deze zaden ontwikkelen, die weer door de
mieren verspreid worden door het hele park, wat de
grote dispersie verklaart. Hommels en zweefvliegen
blijken hier niet aan mee te doen.
Dankwoord
Mijn dank gaat vooral naar Anne Jan Loonstra voor
zijn ‘Wilde bijen cursus’, de bevestiging van de
determinatie en zijn medewerking bij het maken van
de pollenfoto’s bij Koeman en Bijkerk.
Summary
Honeybees visits Gagea lutea for its pollen and thereby
pollinates the plant, thus following seedforming. Ants
spread the seeds over the whole area in a very fast
ratio, faster than bulbs can do.
Literatuur
Derksen & Pierson:
(http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/pollenm
orphology/heb)
Dijkhuis, E.: http://www.Floron.nl,
http://www.verspreidingsatlas.nl/0534#).
Weeda, Drs. E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra,
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Slaapgedrag van
Schorzijdebij (Colletes
halophilus) en schorviltbij
(Epeolus tarsalis)
Erik Speksnijder
Als medewerker van Stichting Het Zeeuwse
Landschap ben ik in het verleden betrokken geweest
bij het inventariseren van de schorzijdebij (Colletes
halophilus) door de insectenwerkgroep van de Stichting.
Ik heb toen veel geleerd over deze bij, maar de
afgelopen 2 jaar zag ik iets dat volgens mij nog niet
bekend is van deze bij; ik ken tenminste geen literatuur
die dit beschrijft en kon alleen een summiere
mededeling hierover vinden op het internet (Kirby
2014). Het betreft het slaapgedrag van de mannetjes
schorzijdebij. Aan het begin van het vliegseizoen (eind
augustus-begin september) clusteren de mannetjes van
deze bij aan het eind van de dag samen aan plantenstengels rondom de nestlocaties. Hier brengen zij de
nacht door in groepjes van een tiental tot enkele
honderden bijen. Dit jaar heb ik in de periode dat dit
wederom plaats vond, contact opgenomen met Theo
Peeters die mij verzocht dit gebeuren nauwgezet vast
te leggen. Hieronder volgt hiervan een verslag van
mijn observaties op de nestlocatie bij het Schor
Tweede Bathpolder (ook wel het Schor van de
Rattenkaai genoemd).
Gebiedsbeschrijving
Het Schor Tweede Bathpolder ligt langs de
Oosterschelde bij Middenhof. Dit is een buurtschap
bij Rilland in de provincie Zeeland. Het schor is meer
dan 80 hectare groot en vormt samen met het Schor
Eerste Bathpolder een schorcomplex van meer dan
100 hectare. Ook langs dit laatst genoemde schordeel
ligt een nestlocatie voor schorzijdebijen.
De nestlocatie langs het Schor Tweede Bathpolder
werd in 2010 aangelegd door Rijkswaterstaat op
initiatief van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Door
uitvoering van het Project Zeeweringen was her en der
nestgelegenheid voor schorzijdebijen verloren gegaan
en middels de aanleg van zandhopen, ook wel
‘bijenhotels’ genoemd, werd dit verlies gecompenseerd. De genoemde nestlocatie bestaat uit een grote
bult zand (ongeveer 30 m3) in een ringdijkje van klei.
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Het geheel is aangelegd boven de hoogwaterlijn en in
de afgelopen jaren begroeid geraakt met zeekweek.
Tussen de zeekweek groeien enkele planten van
akkerdistel, smalle weegbree en viltig kruiskruid.
Schorzijdebij
De schorzijdebij mannetjes verschijnen enkele dagen
(2-4) eerder dan de eerste vrouwtjes. Zij overnachten
vanaf het uitsluipen, dat eind augustus of begin
september plaats heeft, in de vegetatie op en rondom
hun nestlocatie. Hun voorkeur gaat hierbij uit naar
uitgebloeide bruine bloeiwijzen van kruiden en aren
van grote grassen. Het aanvliegen op de slaapplekken
begint aan het eind van de dag als de zon gaat zakken,
± 2,5 uur voor zonsondergang. Bij slecht weer gaan de
mannetjes soms al eerder naar de slaapplekken. De
vrouwtjes blijven langer doorvliegen en lijken minder
gevoelig voor weersverandering.
Het aanvliegen kenmerkt zich door het stoppen van
het zoekgedrag van de mannetjes; bij het zoeken naar
een onbevrucht vrouwtje vliegen de mannetjes zeer
laag over de vegetatie. Als de mannetjes zich klaar
maken voor het overnachten gaan ze op enkele
decimeters boven de vegetatie vliegen. Als ze een
geschikte plek gevonden hebben, dan gaan ze zich hier
eerst poetsen. Na het minutenlang grondig poetsen,
zoeken ze een rustig plekje om de verzamelde nectar
in hun maag in te dikken; het overbodige vocht wordt
verdampt door herhaaldelijk belletjes van nectar op de
tong te blazen en weer op te zuigen (Nicolson 2009).
Dit verdampen vindt plaats op de poetslocatie of al
hangend in de slaapgroep. Eén maal zag ik twee
mannetjes met de tongen tegen elkaar aan zitten. Het
kan zijn dat er nectar ‘uitgewisseld’ werd, maar
mogelijk ook werd er nectar gegapt van een ander

belletjes blazend mannetje.
De meeste bijen rusten al hangend aan de achterste
twee pootparen. Ze kruipen hierbij dicht tegen elkaar
aan en houden zich vast aan elkaar en de vegetatie
(Foto 1). Buiten de slaapgroepen kunnen zich soms
ook enkele vrouwtjes bevinden. Het merendeel van de
vrouwtjes slaapt in de nestgang, maar enkele slapen in
de vegetatie.
Met het opkomen van de zon en het stijgen van de
temperatuur worden de mannetjes in de slaapgroepen
weer actief. Zij gaan zich bij het ontwaken eerst
poetsen en soms ook ontlasten. Vaak wordt in de
buurt van de slaapplek een zonnig plekje opgezocht
om verder te poetsen en op te warmen. Na het
opwarmen gaan de meeste mannetjes direct op zoek
naar een onbevrucht vrouwtje. Dit zoeken gebeurt
laagvliegend over de vegetatie of bij wat minder weer
ook lopend door de vegetatie. Slechts weinig
mannetjes vliegen na het ontwaken eerst naar het
schor of naar de direct omliggende planten om te
fourageren. Blijkbaar kunnen ze met de verzamelde
nectar van de vorige dag wel even vooruit. De paring
van de schorzijdebij vindt vervolgens plaats zoals van
de zijdebijen bekend is (O’Toole & Raw 1991): de
mannetjes drommen samen rond een plek waar een
onbevrucht vrouwtje uitsluipt en er wordt massaal om
een vrouwtje gestoeid. Na kort tijd is er één mannetje
dat paart met het vrouwtje en de groep druipt weer af
op zoek naar een nieuw vrouwtje.

Op 27 augustus schatte ik het aantal mannetjes in de
slaapgroepen op 500. Op 30 augustus schatte ik het
aantal op nog maar 60. Ik dacht toen in eerste instantie
dat het al weer afgelopen was met het vormen van
slaapgroepen. Op 3 september trof ik er echter weer
slaapgroepen aan met in
totaal ± 150 mannetjes.
Op 7 september trof ik
nog ± 125 mannetjes aan
in enkele verspreide
slaapgroepen. Ik vermoed
dat de afname in de
slaapgroepen tussen 27
augustus en 7 september
veroorzaakt wordt door
‘natuurlijke’ sterfte, want
ik kon geen verandering in
slaapgedrag constateren.
De kleine slaapgroep die
ik op 30 augustus aantrof
werd vermoedelijk
veroorzaakt door het
mindere weer op die dag,
waardoor een deel van de
mannetjes in de vegetatie
van het schor moest
Foto 1. Slaapgroep van mannetjes van Colletes halophilus. Foto Erik Speksnijder.
overnachten. In de week
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van 1 september was het stabiel en warm herfstweer
en zag ik een geleidelijke afname in het aantal slapende
mannetjes. In 2013 zag ik bij mindere
weersomstandigheden (harde wind en slagregens) het
aantal mannetjes in een paar dagen tijd echter
decimeren; later in dat jaar trof ik geen grote groepen
meer aan. Ik ging er toen vanuit dat er geslapen werd
in de gangen van de vrouwtjes en dat het vormen van
een slaapgroep slechts een tijdelijk iets is. Dit blijkt
echter niet het geval te zijn.
De schorzijdebij leeft in een dynamisch milieu en is,
zoals ook bleek tijdens het observeren, gevoelig voor
de weersomstandigheden. Zodra het weer verslechtert,
zoeken ze toevlucht in de vegetatie. Als ze tijdens het
foerageren hun toevlucht moeten zoeken op het schor
zijn ze erg kwetsbaar voor hoog water. Ook is de
slaaptros zelf kwetsbaar voor de weersomstandigheden
en een hagelbui zal vast funest zijn voor zo’n
slaapgroep.

het zich geruime tijd poetsen en hierna heen en weer
wiebelen. Pas na een tijdje wiebelen is de bij in staat
zich om te buigen richting de stengel waaraan hij
gehecht zat en los te komen; er zat meer dan een uur
tussen het eerste poetsen en het uiteindelijke
loskomen.
Nawoord
Uiteraard zijn bij bovengenoemd verslag een aantal
kanttekeningen te plaatsen. Het is een verslag van
waarnemingen op basis van enkele dagen observeren
op één locatie. Het is mogelijk dat er in andere jaren
en op andere locaties, ander gedrag is waar te nemen.
Ook maak ik een aantal aannames op basis van
hetgeen ik gezien heb. Deze aannames zijn natuurlijk
pas met grote zekerheid te maken indien er over een
langere periode (meerdere jaren) geobserveerd wordt.
Literatuur
Kirby, P., 2014. www.bwars.com [bezocht in september
2014]
Nicolson, S.W., 2009. Water homeostasis in bees, with the
emphasis on sociality. - The Journal of Experimental
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Schorviltbijen
De eerste schorviltbijen (Epeolus tarsalis) waren al
enkele dagen (tenminste 3 dagen) voor het verschijnen
van de eerste schorzijdebijen op de nestlocatie
aanwezig. Hun aantal verdrievoudigde in de eerste
week en dit is logisch voor een broedparasiet. Het
hoogste aantal getelde viltbijen bedroeg 39; het
merendeel bestond uit vrouwtjes van de schorviltbij,
slechts een paar mannetjes zag ik. Ook trof ik één
afwijkend vrouwtje aan. Hierbij ontbrak de voor de
schorviltbijen bekende knobbelvormige verdikking
rond de antennebasis . Ik vermoed dat het een
vrouwtje gewone viltbij betrof.
De schorviltbijen reageren
sneller op veranderingen in het
weer en gaan bij verslechtering
eerder in ruste dan de
schorzijdebijen. Ook gaan zij
aan het eind van de dag al
eerder rusten. Zij doen dit
door zich vast te hechten met
de kaken aan een grasspriet of
bloemblaadje in de vegetatie op
en rondom de nestlocatie van
de schorzijdebijen (Foto 2). Na
het vastbijten poetsen zij zich
eerst uitgebreid - dit doen zij
ook al hangend aan de kaken en pas dan gaan ze rustig als
een vlag hangen. In de ochtend
worden de schorviltbijen pas
geruime tijd (1-1½ uur) na de
mannetjes van de schorzijdebij
actief, pas op het moment dat
de vrouwtjes volop actief
worden. Het ontwaken van de
Foto 2. Slapend vrouwtje van schorviltbij (Epeolus tarsalis). Foto Erik Speksnijder.
viltbijen kenmerkt zich door
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Snelle rakkers die Mutilla
europaea’s
Judith Bouma
Na wat omzwervingen, begonnen in Brabant, ben ik al
tientallen jaren thuis in Fryslân. Sinds 2003 ben ik als
vrijwilligster actief voor Natuurmonumenten in en om
het Fochtelooërveen (foto 1) en in allerlei
voorkomende werkzaamheden (zie mijn website op
http://www.fochtelooerveen.info/). Eén van deze
activiteiten is de monitoring van het zeldzame
Veenhooibeestje, een veenvlindertje wat nog maar op
enkele plaatsen vliegt en het overigens dit jaar
bijzonder goed deed. Tijdens de vele ronden per jaar
met verschillende transecten, valt het oog snel op
andere insecten. Inmiddels zijn vele rupsen en libellen
‘eigen’ geworden door het fotograferen om te
determineren. Maar naast al deze soorten, komen er
ook regelmatig andere insecten voor m’n lens. Eentje
daarvan was enkele jaren geleden, 2010, een snelle
rakker die ik in een fractie van een seconde vast kon
leggen. Graag wilde ik weten wat het was. Lijkt op een
kevertje in een snelle flits, nee, een mier, nee toch ook
niet. Thuisgekomen eerst eens kijken of deze te
determineren is. Het leek verdacht veel op de
zeldzame Grote mierwesp (foto 2), voor de lezers van
deze nieuwsbrief vermoedelijk bekender als Mutilla
europaea. Na bevestiging door kenners, kwam ik
erachter dat sinds de jaren tachtig maar een tiental
waarnemingen gedaan waren in Nederland (Peeters et
al. 2004). Het betrof overigens de gegevens tot en met
2003, hoe dan ook, een leuke soort dus!

minder zien dan de vrouwtjes, ondanks dat de
mannetjes kunnen vliegen. Het vrouwtje bezoekt
hommelnesten voor de voortplanting. Het zijn
parasitaire larven die leven van de hommellarven.
Zodra de Grote mierwesp wordt verstoord, maakt
deze snelle pompbewegingen waardoor tjirptonen
vrijkomen die de vijand waarschuwen. Een steek zou
overigens zeer pijnlijk zijn.

Foto 2. Vrouwtje van Mutilla europaea. Foto Judith
Bouma.

Het is niet bij één Grote mierwesp in 2010 gebleven!
In juli 2013 trof ik een mannetje aan. Ik kende
inmiddels het vrouwtje, kon haast niet missen bij het
zien dat dit de mannelijke versie weleens zou kunnen
zijn. Opnieuw maar navraag gedaan bij de
deskundigen. Ook deze had ik vast kunnen leggen, een
mannetje Grote mierwesp werd bevestigd (foto 3).
Geweldig, beide zeldzame seksen in ‘mijn’ territorium
gezien!
Juli dit jaar liep ik zoals gebruikelijk mijn
monitoringroute en opnieuw liet een Grote mierwesp
vrouwtje zich zien. De camera altijd in de aanslag en
wederom een kwestie van zeer snel knippen tussen de
vegetatie. Opnieuw ontving ik een bevestiging, ook al
was de foto verre van kwaliteit.

Foto 1. Vindplaats van Mutilla europaea. Foto Judith
Bouma.

Zoals bij de meeste mierwespen is het mannetje
gevleugeld en het vrouwtje vleugelloos. Het
middenstuk is roodbruin, de rest zwart met achteraan
het lijf twee witte banden. Ze komen voor in zeer
uiteenlopende biotopen. De mannetjes laten zich nog
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In augustus sloop ik weer door ‘mijn’ Fochtelooërveen met zoals altijd de camera met macrolens en
verrekijkertje om de hals. De tijd van de monitoring
voor de Veenhooibeestjes is dan voorbij en dan geef ik
mezelf meer ruimte om ook de andere zespotigen te
bewonderen. Zag ik nou wéér een Grote mierwesp
mannetje? Ik ging me een beetje bezwaard voelen om
toch weer de confirmatie te verkrijgen. Zeldzaam? Vier
exemplaren, twee vrouwtjes, twee mannetje vanaf
2010. Wie weet hoe vaak deze soort gezien wordt
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zonder dat de betreffende persoon zich realiseert wat
het is?

Literatuur
Peeters, T.M.J. et al., 2004. De wespen en mieren van
Nederland (Hymenoptera: Aculeata). - Nederlandse
Fauna 6, NNM Naturalis Leiden, KNNV Uitgeverij
Utrecht & EIS-Nederland Leiden, 507 p.

Foto 3. Man van Mutilla europaea. Foto Judith Bouma.

Het lastige in het veen is dat ik graag alles wil zien. In
de lucht of in bomen kijken is al erg lastig, omdat dan
de dingen in en om de lage vegetatie gemist gaan
worden. Het zoekbeeld is eigenlijk met name in de
heidestruiken en in het Pijpenstro. De vogels, maar
ook de reptielen op de grond mis ik daardoor in de
waarnemingen. Uiteraard is er altijd een schuin oog
naar de grond om niet op het bijzondere leven te
staan. Kraanvogels die overvliegen maken, zeker in het
voorjaar erg veel kabaal, een uitzondering dus die ik
wel waarneem.
Behalve tijdens de vliegtijd van de Veenhooibeestjes
ben ik ook daarbuiten met regelmaat in het
schitterende hoogveengebied. Het centrale deel is nat,
de route daar naartoe heeft een opgehoogde rug. Deels
uit de ijstijd overgebleven, deels aangelegd. Met name
de zandophoging naar het centrale nattere deel is de
plaats waar ik alle vier de keren de Grote mierwesp
aantrof.
Met een ‘achtertuin’ van 3500 ha. raakt een mens nooit
uitgekeken. Maar ook in een gewone tuin blijft de
macrowereld boeien. Er is altijd wel iets te vinden wat
zes pootjes bezit en aandacht krijgt van me. Het
grootste probleem is dat de foto’s die ik maak van
zovele insecten moeilijk op naam te brengen zijn voor
me. Aankloppen bij de kenners of op forums plaatsen
gaat te ver vanwege de te grote hoeveelheid. Mijn
interesse is groot in het kleine. Lastigvallen zal ik
blijven doen met dit soort waarnemingen. Ik kreeg wel
het vriendelijke verzoek om nu ook maar eens een
copula vast te leggen! Ach, wie weet, ooit …

69

nr. 9, november 2014

Literatuur
AcuBieb 2013
Theo Peeters
Het jaar na 2012 ‘Het jaar van de bij’ kun je een
relatief rustig jaar noemen wat betreft Nederlandse
publicaties over onze angeldragers. Wellicht heb ik
hier en daar wat artikelen gemist want voor mijzelf was
2013 een soort bezinningsjaar.
Een van de vragen die me heeft beziggehouden was
‘Wat ga ik de komende 10-15 jaar doen?’ Welnu, ik
heb besloten me meer op de parasitaire wespjes te
gaan toeleggen. Dit is dan ook mijn laatste overzicht
van de literatuur in deze vorm. Ik heb nog heel even
teruggekeken naar het begin van deze rubriek die
begon met AcuBieb 1994
(http://www.nev.nl/hymenoptera/bzzz2.pdf).
De voornemens die ik bij het eerste overzicht noem
heb ik niet allemaal waargemaakt. Toch hoop ik dat
enkele lezers iets hebben gehad aan deze jaarlijkse
overzichten, die alle 20 met plezier zijn samengesteld.
Jan Smit dank ik voor zijn aanvullingen op mijn lijsten
en verder dank ik hier graag de mensen die me stukken
hebben toegestuurd. Blijf dat svp. ook in de komende
jaren gewoon doen want mijn interesse voor aculeaten
blijft. Evenals ‘nieuwe literatuur’ die me nieuws-gierig
blijft maken! Mocht je gebruik willen maken van mijn
literatuurbank, die inmiddels de 20.000 records nadert,
dan kun je gewoon contact met me opnemen.
Er zijn in 2013 geen nieuwe aculeaten gemeld voor
Nederland. De meest interessante artikelen vind je m.i.
dit keer onder de buitenlandse literatuur. Met
prachtige overzichten en studies aan verwantschappen
tussen de (super)families van de hymenoptera van
Aguiar et al., Klopfstein et al., Johnson et al. en Payne
et al.
Wat betreft bijen waren voor mij Cardinal &
Danforth, Danforth et al., Kotthoff et al., Litman et al.
en Rehan et al. in 2013 de meest interessante stukken.
Kotthaff et al. (2013) zal ik in een volgend nummer
bespreken. Bij studies over de status van bijen in
Noordwest-Europa (Carvalheiro et al. 2013) zijn ook
een aantal collega-onderzoekers in de auteurslijst
opgesomd en ook in de discussies over de effectiviteit
van maatregelen ten behoeve van bestuivers in
agrarische landschappen doen we serieus mee
(Scheper et al. 2013). Tenslotte is er nog steeds veel
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aandacht voor de biodiversiteit en achteruitgang van
bestuivers in onze landschappen.
De artikelen met een * bevatten determinatie-tabellen
of kenmerken die makkelijk zijn bij het op naam
brengen van genera en/of soorten.
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Boekbespreking:
Understanding Bee
Anatomy: a full colour
guide
Hans Nieuwenhuijsen
Stell, I., 2012. Understanding Bee Anatomy: a full
colour guide. - The Catford Press. 203 pp.
(Prijs € 41,24 inclusief bezorging, te bestellen op
www.understandingbeeanatomy.com.)

De meeste leden van onze sectie zijn, denk ik, vooral
actief op het terrein van de faunistiek. Een enkeling is
geïnteresseerd in de bouw van de bij, waarschijnlijk
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omdat hij of zij een imker-achtergrond heeft. Dit boek
heeft hen als doelgroep, want het richt zich tot de
Engelse imker, die voor zijn British Beekeeper
Association examen zit.
Het boek laat zich het best karakteriseren als een
moderne anatomische en histologische
(weefselkundige) atlas van de honingbij.
Allereerst komt de ontwikkeling van de bij ter sprake.
Met behulp van foto’s, REM foto’s ( drie
dimensionaal), microscopische preparaten en
diagrammen krijgt de lezer een goed beeld van wat
zich binnen de larvehuid afspeelt.
Vervolgens passeren belangrijke organen- van cuticula
tot het spijsverteringorgaan- van de werkster van de
honingbij de revue, zowel in microscopische
preparaten als in schematische tekeningen. Een
duidelijke en informatieve tekst begeleid het geheel.
De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan de koningin
en de dar.
Ik vermoed dat dit boek op dit moment het enige
makkelijk te verkrijgen anatomieboek is, dus als dit
onderwerp je interesseert, overweeg dan de aanschaf
ervan.
De klassieker ’Anatomy of the honey bee’ (New York,
1956) van Snodgrass is, vermoed ik, nog moeilijk te
pakken te krijgen (zie literatuurlijst). Mijn bijenbijbel,
Goodman’s ‘Form and Function in the honeybee’
(London, 2003), heeft , als het nog te koop is, door
zijn grootte en gewicht hoge portokosten. Dade’s
‘Anatomy and dissection of the honeybee’ (London,
1977) is een stuk handzamer maar er is waarschijnlijk
moeilijk aan te komen.
Iemand die van plan is zelf eens ontleedgereedschap
ter hand te nemen om een honingbij of een hommel te
ontleden raad ik Dade’s boek aan, met zijn duidelijke
aanwijzingen en goede tekeningen van wat de
waarnemer te zien krijgt. Het boek van Stell is
daarvoor minder geschikt, hoewel het mooie
anatomische tekeningen bevat. Het biedt ook een keur
aan kleurenfoto’s van allerlei weefseltypen van de
honingbij maar ik vrees dat daar niet zoveel lezers in
geïnteresseerd zullen zijn.
Literatuur
Snodgrass , R.E., 1956. Anatomy of the honey bee. Comstock Publishing Associates, 334 p. ($ 35,-)
http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80
140100062200&fa=author&person_id=1199
Goodman, L., 2003. Form and Function in the honeybee. International Bee Research Association, 220 p.
Dade, H.A., 1985. Anatomy and dissection of the honeybee.
- International Bee Research Association, 158 p.

Boekbespreking: Een
verhaal met een angel
Erik van der Spek
Dave Goulson. Een verhaal met een angel. (A sting in
the Tale). - vertaling Nico Groen, uitgeverij Atlas
Contact Amsterdam/Antwerpen, 236 p € 24,95.
Een bijzonder bijenboek, dat heel plezierig leest. Bij
een Nederlandse schrijver zou je zeggen dat hij
mensen, in de geest van Heimans en Thijsse, zich op
een plezierige manier wil laten verwonderen over de
natuur en daarmee op te wekken tot zorg voor die
natuur. De manieren waarop hommels bedreigd
worden komen uitgebreid aan bod. Maar vooral geeft
Goulson aan, dat iedereen wat kan doen om hommels
meer kans te geven, van lavendel in de bloembak op
het balkon, tot acties om grote aantallen boeren
hommelbeheerders te maken. Die daarmee ruimte
geven voor het behoud van de gele hommel en de
herintroductie van de donkere tuinhommel in het
Verenigd Koninkrijk. Met de oprichting van de
Bumblebee Conservation Trust in 2006 heeft hij ook
gezorgd voor een organisatie die serieus werk maakt
van hommelbescherming, waarvan uiteraard ook de
andere wilde bijen profiteren.
De belangstelling voor hommels en andere insecten
kreeg Goulson toen hij als zevenjarige verhuisde van
de stadrand naar een dorpje in Shropshire. In de grote
tuin van hun huis en het omringende platteland viel
veel te ontdekken. De tuin maakte hij bijenvriendelijk
door de aanplant van voedselplanten en het maken
van holtes in de rotstuin voor hommels. Een
reddingsactie voor natgeregende hommels liep
verkeerd af. Langzaam drogen op het elektrische
fornuis terwijl ze op een papiertje lagen leidde tot
verkoolde hommels. Met de nodige zelfspot beschrijft
hij zijn natuuronderzoek, waarbij de ontwikkeling van
kennis van vangmethoden met de nodige
mislukkingen gepaard ging. Een jeugd die je elk kind
gunt.
De hommelverhalen beginnen met de beschrijving van
de pogingen om boeren in Nieuw Zeeland te helpen
aan bestuivers voor de rode klaver die ze daar als
voedergewas teelden. Daar ontbraken de hommels die
in Engeland voor de bestuiving zorgden. Onder
andere de donkere tuinhommel kwam op die manier
daar terecht. Terwijl hij later in Engeland zou
uitsterven. Iets waar Adolf Hitler mede
verantwoordelijk voor wordt gesteld. Tijdens de 2e
Wereldoorlog werd de noodzaak om zelf voldoende
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voedsel te produceren groot. Dit gecombineerd met
de mogelijkheden die de toenemende mechanisering
en kunstmest de landbouw boden, leidde tot het
verdwijnen van hagen uit het landschap en de afname
van het gebruik van vlinderbloemigen om de grond
vruchtbaar te houden. (Een ontwikkeling die in
Nederland al door de isolatie tijdens de 1e
Wereldoorlog en de behoefte aan meer voedselproductie opgang kwam.) De 2e Wereldoorlog zorgde
voor een snelle ontwikkeling van DDT en andere
bestrijdingsmiddelen.

Toen er eind twintigste eeuw subsidies kwamen om de
boeren te stimuleren hun land aantrekkelijk te maken
voor wilde soorten, ontstond het idee het
terugbrengen van donkere tuinhommels als
vlaggenschip te gebruiken bij pogingen om bijen en
planten te behouden. Omdat de soort al verdwenen
was voordat hij bestudeerd kon worden, was over de
levenswijze en de eisen aan de leefomgeving weinig
bekend. Reden om in Nieuw Zeeland te gaan kijken
hoe ze daar leven. Uiteindelijk zou de conclusie zijn
dat herintroductie vanuit Nieuw Zeeland onwenselijk
is, omdat uit DNA blijkt dat ze van slechts twee
koninginnen afstammen. Uitgelegd wordt waarom dit
een ongezonde basis is en hoe het komt dat dit in
Nieuw Zeeland niet tot problemen leidde. Het komt
uiteindelijk toch tot herintroductie, maar met
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exemplaren uit Zweden. Daar is een redelijk grote
populatie donker tuinhommels en die is genetisch
nauw verwant aan de dieren die in Engeland leefden.
(Volgens een bericht van The Short Haired
Bumblebeeproject is op 7 augustus 2014 de vierde
werkster in het gebied waargenomen.) Naast het
vinden van bronpopulaties, is het geschikt maken van
leefgebied essentieel voordat tot herintroductie wordt
overgegaan. In het zuiden van Engeland wordt dit
gerealiseerd dankzij de medewerking van veel boeren,
met als basis natuurgebieden van de RSPB. Wat mij
betreft had er uitgebreider verteld mogen worden over
dit proces. Zowel praktisch, hoe beheer je klaverrijk
grasland, maar meer nog hoe krijg je een grote groep
boeren zover dat zij de terugkeer van de donkere
tuinhommel belangrijk gaan vinden? Enigszins
vergelijkbaar, maar nog belangrijker, is de actie om in
het noorden van Schotland het leefgebied voor de nog
(net) niet uitgestorven gele hommel te verbeteren, om
deze populatie veilig te stellen. Van beide acties
profiteren ook veel andere hommels. Jammer is wel
dat Goulson voor het creëren van een echt hommelparadijs naar zijn vakantieverblijf in Frankrijk blijkt te
moeten uitwijken. Maar ook hier ziet hij kans
onderzoek te (laten) doen naar de optimale manier om
een hommelleefgebied te maken in grasland.
Het belang van hommels als bestuivers van
landbouwgewassen komt ook uitgebreid aan bod. Wat
kansen biedt omdat telers van de natuur gratis
hommels kunnen krijgen, zodat ze die niet meer
hoeven te kopen. Wat de risico’s voorkomt van het
introduceren van hommels in gebieden waar ze niet
van nature leven. De weigering van de Australische
regering om hommels voor bestuiving toe te laten
omdat dit zeker ook tot vestiging in de natuur zal
leiden voorziet hij van een onderbouwing die dit
besluit ondersteund. Zo onderzocht hij het effect van
de onbedoelde (?) vestiging van aardhommels in
Tasmanië. Het blijkt dat de exoot boomlupine door de
komst van de aardhommel op eens wel een goede
bestuiver heeft en is veranderd in een invasieve exoot
die een bedreiging vormt voor de inheemse flora die er
door verstikt wordt. Ook het risico van verdringing
van inheemse ondersoorten en de overdracht van
ziektes komt aan bod.
Zo onderzoekt hij het effect van de onbedoelde (?)
vestiging van aardhommels in Tasmanië. Het blijkt dat
de exoot boomlupine door de komst van de
aardhommel opeens wel een goede bestuiver heeft en
is veranderd in een invasieve exoot die een bedreiging
vormt voor de inheemse flora die er door verstikt
wordt. Ook het risico van verdringing van inheemse
ondersoorten en overdracht van ziektes komt aan bod.
In het boek wordt veel geschreven over onderzoek
naar leefwijze, voortplanting, oriëntatie, koekoeksbijen
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en methodes om nesten te zoeken (trainen van
honden lijkt eerder de hondenbegeleider te trainen).
Ook de opzet van de Bumblebee Conservation Trust
die zich inzet om de achteruitgang van de hommels te
stoppen en het verdwijnen van meer soorten te
voorkomen, wordt met humor beschreven. Goulson
geeft ook hier eer aan alle medewerkers, net zoals hij
bij de beschrijving van de verschillende onderzoeken
doet.
In de vertaling zijn zo min mogelijk wetenschappelijke
soortnamen gebruikt, om het leesbaar te houden voor
de niet-hymenopteroloog. Jammer is dat daarbij voor
Bombus lucorum voor kleine aardhommel en Bombus
terrestris gewone aardhommel is gekozen in plaats van
veldhommel en aardhommel zoals tegenwoordig
gebruikelijk is. Omdat de namen vaak gezamenlijk
worden gebruikt had dit ook de leesbaarheid vergroot.
Onbegrijpelijk is waarom in de toegevoegde lijst van
Latijnse en Nederlandse hommelnamen Bombus
monticola cryptische hommel wordt genoemd. In de
begeleidende tekst geeft de vertaler aan deze naam te
hebben verzonnen als logische vertaling van een soort
die alleen aan de hand van DNA onderzoek is te
onderscheiden. Bombus cryptarum wordt echter correct
wel wilgenhommel genoemd.
Het boek wordt door de vertaler afgesloten met 10
punten om hommels te helpen. Punt 6 “Wordt zelf
imker.” is in deze lijst een vreemde eend in de bijt.
Hoe het houden van meer honingbijen de hommels
helpt, is mij onduidelijk. In Brussel blijkt zelfs dat het
plaatsen van honingbijen op kantoordaken al
problemen oplevert voor de wilde bijen. Twee van de
punten stimuleren het werk aan het Bijenlint dat zich
in de praktijk toch vooral lijkt te richten op
verbetering van de dracht voor honingbijen, waarvan
de wilde bijen dan ook een graantje mee kunnen
pikken. Het plaatsen per gebied van maar hooguit een
beperkt aantal honingbijenvolken om zo voldoende
voedsel over te laten voor hommels en andere wilde
bijen ontbreekt in de lijst. Dat geldt ook voor het niet
plaatsen van volken bij restpopulaties van ernstig
bedreigde soorten. Goulson noemt in zijn boek de
kans op voedselconcurrentie door te veel honingbijen
wel degelijk.

Boekbespreking: Gasten
van bijenhotels
Hans Nieuwenhuijsen
Breugel, Pieter van, 2014. Gasten van bijenhotels. EIS Kenniscentrum Insecten en andere
ongewervelden & Naturalis Biodiversity Center.
Leiden. 486 pp. ISBN 978-90-76261-09-6. € 27,50.
Voordat ik zijn boek bespreek wil ik kort de auteur,
Pieter van Breugel, voor het voetlicht halen. Deze
oud-scheikunde docent is ruim 30 jaar gefascineerd
door insecten, met name bijen en wespen. Hij
fotografeert niet alleen de volwassen stadia, maar legt
ook hun gedrag en hun ontwikkeling vast. Dat laatste
door gebruik te maken van doorzichtige buisjes in een
insectenhotel. Als lid van het IVN -de vereniging, die
natuur- en milieueducatie als hoofddoel heeft- wil hij
zijn enthousiasme voor en kennis van deze
insectengroep met zoveel mogelijk mensen delen. Zo
ontstond in 1989 in zijn woonplaats Veghel één van de
eerste insectentuinen van Nederland, in het Geerbos.
Sinds jaar en dag houdt Pieter van Breugel overal in
het land lezingen over insecten en hun gedrag, met
name over de bewoners van de hotels in deze tuin.
Tijdens deze presentaties vallen de monden van de

Een prachtig boek geschikt om mensen enthousiast te
maken voor hommels en hun bescherming, dat ook
voor een hymenopteroloog veel interessante
informatie bevat.
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aanwezigen open vanwege de mooie plaatjes en met
zijn humoristische commentaar krijgt hij de lachers
regelmatig op zijn hand.
Waarom deze korte inleiding? Omdat ik dit foto- en
leesboek wil bespreken vanuit mijn invalshoek als de
toehoorder van een geweldige powerpoint presentatie
met commentaar van de auteur, die uit zijn enorme
fotoarchief zo’n 1800 foto’s heeft geselecteerd en
heeft voorzien van een informatieve tekst. Een
vergelijking met Olberg’s “Das Verhalten der solitären
Wespen Mitteleuropa’s” is hier op zijn plaats: foto
sequenties van, in dit geval vooral gedrag, met een
begeleidende tekst.
Benader ik dit boek vanuit de invalshoek van één grote
lezing dan vervalt mijn eerste kritische opwelling, die
zegt ‘in de beperking toont zich de meester’. Ik
begrijp dan de grote diversiteit aan onderwerpen.
Immers, als je in de loop van zoveel jaren zoveel
interessant materiaal hebt verzameld dan wil je zoveel
mogelijk mensen laten meegenieten van je vondsten.
Welke onderwerpen komen ter sprake? De inleidende
hoofdstukken gaan over het belang van nest- en
voedselhulp aan onze bijen en wespen, de systematiek
van de vliesvleugeligen, de lichaamsbouw en het leven
van solitaire bijen en wespen. Centraal staan de
hoofdstukken over de nesthulp en de voedelhulp voor
bijen en wespen. Daarop volgen maar liefst 12
hoofdstukken, waarin een soort (bijvoorbeeld grote
wolbij, wormkruidbij), een genus (bijvoorbeeld
behangersbijen, maskerbijen), een subfamilie
(metselwespen), een familie (bijvoorbeeld
spinnendoders, graafwespen) en een orde (spinnen)
besproken worden. Tot slot zijn er nog hoofdstukken
over de vijanden van bijen en wespen, de meelifters en
dieven en die over educatie, onderzoek en fotografie.
Een uitgebreide begrippenlijst, een beknopte
literatuurlijstlijst en een lijstje van websites besluiten
het boek.
Ik kom weer terug op mijn uitgangspunt: het boek is
een enorme powerpointpresentatie op papier. Over de
foto’s niets dan lof. Bij mijn weten is er na Westrich’s
‘Die Bienen von Baden Württembergs’ in Europa geen
boek uitgekomen met zoveel en zulke bijzondere
foto’s op dit gebied. De tekst is helder en op een
niveau dat een grote en diverse groep van lezers zal
aanspreken.
Mijn enige kritiek geldt de wisselwerking tussen tekst
en afbeeldingen. Ik neem een willekeurige paragraaf
5.14 “Patrouilleren en paringritueel”. Hierin staan drie
foto’s (5.50-5.52) maar naar geen van deze
afbeeldingen wordt in de tekst verwezen. Wel naar drie
afbeeldingen elders in het boek. Er staan in de
paragraaf maar liefst acht verwijzingen naar andere
paragrafen. Dit heen en weer verwijzen stoort het
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lezen. Het is alsof de schrijver bang is dat we iets
missen en daarom (te) veel verwijzingen opneemt.
Ik wens dit barstensvolle en enthousiasmerende boek
een brede lezerskring toe, ik dank Pieter van Breugel
dat hij zijn enorme hoeveelheid informatie op deze
wijze met ons wil delen en ik ben ervan overtuigd dat
onze aculeatenfauna op den duur de positieve effecten
van dit boek zal merken.
Literatuur
Olberg, G., 1959. Das Verhalten der solitären Wespen
Mitteleuropas. (Vespidae, Pompilidae, Sphecidae). Berlin: Deutscher Verlag Wissenschaften, 402 p.
Westrich, P., 1989. Die Wildbienen Baden-Württembergs. 1
en 2. – Eugen Ulmer Verlag Stuttgart, 972 p.

NB Beide boeken zijn alleen nog antiquarisch
verkrijgbaar. Nog een reden om Pieter’s boek aan te
schaffen.
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Boekbespreking:
Bijenplanten: nectar en
stuifmeel voor honingbijen
Theo Peeters
Neve, A. & R.W.J.M. van der Ham, 2014. Bijenplanten:
nectar en stuifmeel voor honingbijen. – EIS Kenniscentrum
insecten en andere ongewervelden, Naturalis Biodiversity
Center & KNNV afdeling Delftland, 511 p. ISBN 978-9076261-00-3. Prijs: 22,50 euro.

Een dik boek met een stevige paarse kaft met op de
voorkant een prachtige foto van een honingbij op de
bloem van een winterakoniet gemaakt door Albert de
Wilde en op de achterkant een recente foto genomen
op het eiland Terschelling met Arjen Neve zittend op
zijn rollator. Het levenswerk van imker Arjen Neve, na
zijn dood in 2013, gelukkig toch nog uitgegeven.
Jammer dat Arjen deze uitgave nooit zelf heeft mogen
zien.

ecologische aspecten van de honingbij en de bloemen
die worden bezocht’. Wat hier precies bedoeld wordt
met ‘ecologische aspecten’ begrijp ik niet goed.
De drie inleidende hoofdstukken gaan
achtereenvolgens over ‘Bijenbotanie’, ‘Nectar en
stuifmeel’ en ‘Stuifmeel van bloemplanten’ en zijn
geïllustreerd met enkele prachtige foto’s. Ze zijn een
bewerking van de teksten in het boekje ‘Pollenanalyse:
stuifmeelonderzoek van honing voor imkers, scholen
en laboratoria’ (van der Ham et al. 1999).
Van blz. 26 tot en met 505 worden 236 plantensoorten
besproken en getekend. Ook deze beschrijvingen zijn
al eerder gepubliceerd in imkertijdschriften tussen
1981 en 2007.
De naamgeving van de planten en de volgorde is
conform de laatste (23e) druk van de Heukels’ Flora
van Nederland. Er worden overigens diverse planten
besproken die niet in deze flora staan, zoals Skimmia
japonica, Eryngium planum. Elke plant beslaat twee
pagina’s met op de linkerpagina een prachtige,
gedetailleerde pentekening met als vaste onderdelen:
blad, bloem, vrucht, zaad, meeldraad stamper, en
stuifmeelkorrel in twee verschillende aanzichten. Op
de rechterpagina staat de beschrijving van de plant met
enkele eigenaardigheden en veelal eigen waarnemingen
aan het bloembezoekgedrag van de honingbij. Af en
toe wordt een andere specifieke wilde bij genoemd
zoals bijvoorbeeld bij Wilde reseda, Heggenrank,
Kruipwilg, Hartgespan, Rode ogentroost en Zulte.
Het boek besluit met een korte literatuurlijst en een
index.
Wellicht bedoelen de auteurs hier het gedrag en de
werkwijze van de honingbij op de bloemen. Dit boek
illustreert op een geheel eigen wijze de bijenweide. De
bijenweide zijn alle bijenplanten te samen in een
bepaald gebied; een mooie term die door Arjen Neve
werd geïntroduceerd.
Ik ben blij dat het levenswerk van Arjen eindelijk een
keer is gebundeld en overzichtelijk is uitgegeven. En ik
ben het helemaal eens met de laatste zin in het
voorwoord van Koos Biesmeijer, dat dit boek voor
allen die interesse hebben in insecten en bloemen een
leerzaam en mooi naslagwerk vormt. Petje af Arjen!

Dit boek gaat over drachtplanten, planten waarop
nectar en/of stuifmeel wordt verzameld. In dit boek
worden ze bijenplanten genoemd, en dan citeer ik
letterlijk: ‘omdat het in de beschrijvingen niet zozeer
gaat om de dracht (opbrengst) gaat als wel om de
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Resultaten van onderzoek
Erik van der Spek
Onderzoekers publiceren hun resultaten regelmatig in
vaktijdschriften. Van enkele recente artikelen hierbij de
samenvatting om een beter beeld te krijgen van de
resultaten van dit onderzoek. Deze keer aangevuld met
opmerkingen van leden van onze sectie naar aanleiding
van dit artikel.

Fürst, M.A., D.P. McMahon, J.L. Osborne, R.J. Paxton &
M.J.F. Brown, 2014. Disease associations between
honneybees and bumblebees as a threat to wild pollinators.
- Nature, vol 506, 20-02-2014: 364-377.

Nieuwe infectieuze ziekten kunnen direct of indirect
riskant zijn voor mensen, doordat ze een negatief
effect hebben op hun vee of op wilde dieren, die een
waardevolle hulpbron zijn of leverancier van
ecosysteemdiensten, zoals de bestuiving van gewassen.
Honingbijen Apis mellifera, het bij voorkeur gebruikte
insect voor bestuiving van gewassen door
gecontroleerde dieren, kampen met een aantal nieuwe
en exotische pathogenen met een grote invloed.
Imkers moeten hun kolonies actief beheren om deze
ziekten onder controle te houden. Met wilde
bestuivers zoals hommels Bombus sp. gaat het
wereldwijd slecht. Een van de oorzaken hiervoor kan
de overdracht van pathogenen van gehouden
bestuivers zoals de honingbij of gekweekte
hommelvolken zijn.
Bij experimenten bleek ziekteoverdracht mogelijk van
honingbijen naar hommels. Veldonderzoek toonde
aan dat het ‘verkreukelde vleugelvirus’ (DWV) en de
exotische schimmel Nosema ceranae voorkomend bij
honingbijen ook bij hommels gevonden wordt.
Daarbij is het zeer waarschijnlijk dat in ieder geval bij
DWV, honingbijen een belangrijke bron van het
voorkomen van deze ziekte bij wilde bestuivers zijn.
Ervaringen bij gewervelde dieren leren dat meer
ziektebeheersing bij gehouden bijensoorten nodig is
om de wilde bestuivers te behouden, omdat afname
van wilde bestuivers mede veroorzaakt kan worden
door ziekteverwerkers die hun oorsprong vinden bij
gehouden bestuivers. In een artikel over deze studie in
de Volkskrant zegt Tjeerd Blacquiere van Wageningen
Universiteit: “De overheid zal imkers moeten
aansporen meer ernst te maken met de bestrijding van
de varroamijt, nu blijkt dat laksheid gevolgen kan
hebben voor wilde bestuivers. Misschien moeten
natuurgebieden waar zeldzame soorten hommels
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voorkomen verboden terrein worden voor
honingbijen.” De British Beekeepers Association
reageerde op 19 februari met een verklaring waarin zij
stellen dat het onderzoek de situatie niet volledig
verklaard en mogelijk een misleidende indruk wekt. En
stelt dat imkers door goede hygiëne besmetting
kunnen beperken, terwijl dit in populaties wilde bijen
niet kan gebeuren en roept op voor meer geld voor
onderzoek om tot gezonde honingbijen te komen.

Banaszak, J, W. Banaszak-Cibicka, P. Szefer, 2014.
Guidelines on sampling intensity of beed (Hymenoptera:
Apoidea: Apiformes). - Journal of Insect Conservation 18:
651-656.

Veranderingen in de bijenfauna, zoals het verdwijnen
van bepaalde soorten of de toename van de
abundantie van andere soorten is erg belangrijk. De
algemene vooronderstelling dat bestuivende insecten
het moeilijk hebben, nodigt uit tot gedetailleerde
bestudering van de bijenfauna, om zo de
veranderingen vast te leggen. Het vaststellen van de
staat waarin de bijengemeenschap in een bepaald
ecosysteem of een complex van ecosystemen in een
landschap verkeert, het volgen van de richting waarin
het zich ontwikkeld of trend van de fauna en het
voorspellen van hun toekomstige structuur bij de
huidige veranderingen, is alleen mogelijk wanneer het
nemen van een steekproef wordt uitgevoerd in de
juiste frequentie, zodat het verzamelde materiaal
representatief is.
Het doel van dit onderzoek in Polen was om te
bepalen welke waarnemingsintensiteit nodig is tijdens
het groeiseizoen die leidt tot het verzamelen van de
representatieve hoeveelheid materiaal van de diversiteit
aan bijen in een studiegebied.
Het tijdens het groeiseizoen met een maandelijkse
interval nemen van een steekproef resulteerde in het
identificeren van 73 soorten bijen, wat overeenkomt
met 51,4% van de in dit gebied verwachte soorten.
Wanneer twee keer per maand werd verzameld neemt
dit toe tot 93 soorten bijen, 65.5% van wat te verwacht
is. Bij vier keer per maand inventariseren komt dit op
108 soorten of 76%.
De conclusie is dat voor het onderzoeken van de
samenstelling van de bijenfauna op een representatieve
manier vanaf eind maart tot in september eens per 710 dagen gemonitord moet worden. Deze intensiteit is
vooral in het voorjaar (april – half mei) en juli nodig,
wanneer de diversiteit aan bijen piekt. Voor
vergelijkende ecologische studies wordt een
bemonstering van op zijn minst eens per maand van
april tot en met augustus aanbevolen. Tijdens dit
onderzoek zijn hommels niet verzameld en zijn van
soorten die in groten getale voorkwamen, meestal
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kolonievormers, maar op beperkte schaal dieren
verzameld.

Hopfenmüller, S, I. Steffan-Dewenter, A. Holzschuh, 2014.
Trait-Specific Responses of Wild Bee Communities to
Landscape Composition, Configuration and Local Factors. PLoS ONE 9(8): e104439.
doi:10.1371/journal.pone.0104439
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371
%2Fjournal.pone.0104439

Intensivering van het landgebruik en het verlies van
semi-natuurlijke habitats hebben tot een groot verlies
aan de bijendiversiteit in agrarische
cultuurlandschappen geleid. Semi-natuurlijke habitats
zoals kalkgraslanden behoren tot de belangrijkste
bijenhabitats in Centraal Europa. Maar ze worden
bedreigd door de afname van de oppervlakte en
kwaliteit van deze habitats. Maar ook door de
homogenisatie van het omringende landschap, zowel
wat betreft de samenstelling als de structuur. In dit
onderzoek is het belang getest van het habitatgebied
voor wilde bijen in kalkgraslanden, zowel wat betreft
kwaliteit en de verbindingen als ook van de
samenstelling en structuur van het omringende
landschap. Er is een gedetailleerde analyse van de
verschillende karakteristieken gemaakt, omdat bijen
met verschillende karakteristieken mogelijk anders op
de verschillende geteste factoren reageren.
Soortenrijkdom en abundantie van wilde bijen is
onderzocht op 23 verschillende stukken kalkgrasland
in Zuid-Duitsland, met onafhankelijke gradiënten van
factoren op plaatselijke en landschapsschaal.
De totale soortenrijkdom aan wilde bijen wordt
positief beïnvloed door een complexe landschappelijke
structuur, grote oppervlaktes en een hoge kwaliteit
(o.a. steile randen) van een habitat. De rijkdom aan
koekoeksbijen wordt positief beïnvloed door een
complexe landschapsstructuur en grote oppervlaktes
van een habitat. Habitatspecialisten worden alleen
beïnvloed door plaatselijke habitat-factoren en habitatkwaliteit. Kleine sociale specialisten worden positief
beïnvloed door het habitat gebied, terwijl grote sociale
generalisten (hommels) positief beïnvloed worden
door de samenstelling van het landschap (een hoog
percentage semi-natuurlijke habitats). De
onderzoeksresultaten wijzen op een grote
afhankelijkheid van habitat specialisten van de
plaatselijke karakteristieken van het habitat, terwijl
koekoeksbijen en hommels meer beïnvloed lijken te
worden door het landschap in de omgeving. De
conclusie is dat een combinatie van grote plekken van
hoge kwaliteit binnen een heterogeen landschap de
grootste soortenrijkdom aan bijen en gemeenschappen
met verschillende karakteristieken kunnen
onderhouden. Dergelijke gevarieerde

bijengemeenschappen kunnen een stabiele
bestuivingdienst bieden aan landbouwgewassen en
wilde planten, zowel op gebieds- als op
landschapsschaal.

Graystock, P, D. Goulson, W.O.H. Huges, 2014. The
relationship between managed bees and the prevalence op
parasites in bumblebees - Peerj 2:e522
http://dx.doi.org/10.7717/peerj.522

Honingbijen en meer recent hommels zijn
gedomesticeerd en worden nu commercieel gehouden
voor voornamelijk bestuiving, waarbij ze tijdens het
foerageren door gedeeld gebruik van bloemen zich
mengen met wilde bestuivers. Er is toenemend bewijs
dat gehouden honingbijen en commercieel gekweekte
hommels de gezondheid van wilde bestuivers zoals
hommels negatief beïnvloeden, door toenemende
competitie om voedselbronnen en de invloed van
parasieten op wilde bijen. 764 hommels die in de
omgeving van vijf kassen die wel of niet commercieel
gekweekte hommels gebruikten en hommels van tien
kolonies, die op twee plaatsen wel of niet dicht bij een
bijenstal zijn geplaatst, zijn gecontroleerd op de
parasieten Apicytstis bombi, Crithidia bombi, Nosema bombi,
N. ceranae, N. apis en verkreukelde vleugelvirus. Het
bleek dat A. bombi en C. bombi meer voorkomen rond
kassen die gekweekte hommels gebruiken en C. bombi
18% vaker voorkomt bij hommels die dicht bij een
bijenstal leven dan er ver vandaan. Hoewel de
resultaten gebaseerd zijn op een beperkt aantal
onderzoeksgebieden, ondersteunen ze eerdere
onderzoeken die aangeven dat overdracht van
parasieten van gehouden hommels naar wilde
hommels plaats vindt. Wat suggereert dat de invloed
van stress door competitie of de overdracht van
parasieten van gehouden bijen op wilde bijen verder
moet worden onderzocht. Het lijkt in toenemende
mate waarschijnlijk dat gebruik van gehouden bijen als
gevolg heeft een toename van parasieten bij wilde
hommels. Dit is niet alleen iets wat de
hommelbescherming aangaat, maar ook de
bescherming van andere bestuivers.

Rogers Shelley, R., Davis, Tarpy & H.J. Burrack, 2013,
Muliple Criteria for Evaluating Polinator Performance in
Highbusch Blueberry (Ericales: Ericaceae) Agroecosystems.
- Environmental Entomolgy 42(6): 1201-1209.

Veel soorten bijen zijn belangrijke bestuivers in
agrarische ecosystemen. De evaluatie van de
effectiviteit van deze bestuivers met oog op de oogst is
een belangrijke stap om oorzaak en gevolg bij
bestuivingsdiensten te beoordelen en om te
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voorspellen wat het effect van veranderingen in de
bijengemeenschap of hun foerageergebied is op deze
bestuivingsdiensten. Er zijn meer criteria gebruikt om
de bestuivers van de Amerikaanse bosbes Vaccinium
corybosum te evalueren in agrarisch oecosystemen in
North Carolina. Voor vijf groepen van bijen (Apis
mellifera, Bombus ssp., Habropoda laboriosa, kleine
inheemse bijen en Xylocopa virginica), is de abundantie
van foerageerders via transect tellingen, efficiëntie per
bezoekmeting door het bepalen van het aantal
geproduceerde zaden na één bezoek en de analyse van
de aanwezigheid van de bijen onder verschillende
weersomstandigheden vastgesteld. Ook zijn twee
andere criteria die invloed hebben op de effectiviteit
van bestuivers bij de beoordeling betrokken: de
bezoek ratio en de onderlinge beïnvloeding. Apis
mellifera was het meest abundant aanwezig in de
meerderheid van de onderzochte gebieden, maar was
per bezoek minder efficiënt en de foerageeractiviteit
verminderde bij slecht weer. De kleine inheemse bijen
bleken zeer efficiënte bestuivers. Hun bezoeken
leidden tot bijna twee keer zoveel zaden als de
bezoeken van Apis mellifera en Habropoda laboriosa.
Habropoda laboriosa, hommels en kleine inheemse bijen
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waren beter bestand tegen schommelingen in
temperatuur, wind snelheid en zonnestraling dan Apis
mellifera. Hoewel de nectardief Xylocopa virginica weinig
aan de bestuiving bijdroeg door direct bloembezoek,
had de aanwezigheid in het gewas wel effect op het
gedrag en de effectiviteit van andere bijen. Uit het
onderzoek blijkt dat verschillende groepen bijen op
verschillende manieren bijdragen aan de bestuiving.
Deze verschillen kunnen elkaar aanvullen en zorgen
voor stabiliteit bij de bestuiving in landbouwgewassen.
Volgens een artikel in het Nederlands Dagblad van 10
mei 2014 beschrijven de onderzoekers in een ander
tijdschrift dat wanneer in een bosbessenperceel twee
soorten bijen actief waren de opbrengst aan bessen
een waarde had die € 550/ha hoger lag, dan wanneer
er maar één soort aanwezig is. Maar dat wanneer er
drie bijensoorten in een perceel actief zijn de
opbrengst zelfs met € 1.000 steeg ten opzichte van de
aanwezigheid van één soort.
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Aculeaten in het buitenland
e

11 HymenopterologenTagung in Stuttgart
Erik van der Spek, Wim Klein, Hans
Nieuwenhuijsen & Jan Smit
Zes leden van de sectie hebben dit symposium van 3
tot en met 5 oktober in Stuttgart bezocht. Wijnand
Heitmans en Theo Peeters behoorden zelfs tot het
selecte kleine deel van het gezelschap dat 20 jaar
geleden al aan de eerste Tagung deel nam. We
vertrokken met zes leden en waren tegen het eind van
de bijeenkomst met zijn zevenen. Jürgen Esser uit
Dormagen (Dld.) is door onze delegatie tijdens de
bijeenkomst als lid ingelijfd.
Na een lange autorit waarbij de twee chauffeurs elkaar
in het zicht konden houden, bereikten we ons hotel,
om vandaar naar de informele avondbijeenkomst te
gaan. Een groot deel van de deelnemers maakte hier
opnieuw of voor het eerst met elkaar kennis onder een
maaltijd en velen met een glas bier.
Zaterdag om 8.50 uur begon het werk tot 17.40 uur;
17 lezingen in het Duits of Engels en als formele
dagafsluiting een groepsfoto. Tijdens de pauzes waren
er nog 16 posters te bestuderen, waarbij de makers
bevraagd konden worden. De dag werd in de
Ratskeller afgesloten met een maaltijd en gesprekken.
Tijdens deze gesprekken kwam uitstekend nieuws naar
boven. Het is de bedoeling dat er over vijf jaar
determinatiesleutels voor alle bijensoorten van Europa
zijn. Veel gezaghebbende Europese taxonomen
hebben hiervoor hun medewerking al toegezegd. Jan

Een deel van de Nederlandse vertegenwoordiging in de
zaal. Foto Erik van der Spek.

Smit is door een van de initiatiefnemers gevraagd om
de Nomada’s voor zijn rekening te nemen.
Zondagochtend om 9.00 startte de tweede serie van
tien lezingen, de laatste door Wijnand Heitmans. Op
de Entomologendag in Ede doet hij dichter bij huis de
presentatie waarschijnlijk over. Over twee jaar kunnen
we weer een delegatie uitzenden.
Hieronder volgt een kort verslag, waarin de meeste
deelnemers de lezing die hen op één of andere manier
aansprak, hebben besproken.
Een samenvatting van alle lezingen en posters is te
vinden in: Krogmann, 2014. Beiträge der 11.
Hymenopterologen-Tagung in Stuttgart (03. Bis
05.10.2014). – Mitt. Ent. V. Stuttgart, 49(1): 1-56.

Wijnand Heitmans
Robert Paxton Does pathogen spillover from managed
bees represent a threat to wild bees?

Robert Paxton is een oudgediende op de
Hymenopterologentagungen. Hij deed buiten het VK
onderzoek in Skandinavië en Duitsland, daarna in
Ierland en keerde terug in Engeland alwaar hij nu
coördinator (PI) for the Insect Pollinators Initiative.
Sinds 2010 is hij ook hoogleraar algemene zoölogie
aan de MLU Halle-Wittenberg. Paxton is van
oorsprong evolutionair ecoloog en gespecialiseerd in
de sociale evolutie van groefbijen (Halictidae). Veel
onderzoek aan sociale Hymenoptera wordt de laatste
jaren door zijn PhD-studenten verricht en die zijn
altijd goed voor een aantal bijdragen in Stuttgart.
Opvallend veel damesstudenten valt ons altijd op.
Een van Paxtons nieuwere activiteiten is het
onderzoek aan de transfer van pathogenen (spillover)
van bedrijfsmatig gekweekte en voor
bestuivingsdoeleinden, uitgezette (honing)bijen naar
wilde bijen, met name hommels. Uit onderzoek is
aangetoond dat zeker vijf virussen, waaronder het
beruchte deformed wing virus (DWV), zich in
hommels en hommelnesten bevonden. Populaties die
dicht bij uitgezette honingbijvolken nestelden waren
vaker en/of met meer dan een pathogeen virus
geïnfecteerd dan hommels die in meer geïsoleerde
gebieden werden onderzocht. Virussen kunnen in
grote aantallen (miljoenen/miljarden) in
honingbijenkolonies worden gevonden, maar dat hoeft
geen catastrofale gevolgen te hebben zolang ze niet in
de weefsels van de bijen kunnen binnendringen. De
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aanwezigheid van de exotische varroamijt, Varroa
destructor, brengt daar verandering in, omdat zij
bijtwondjes aanbrengen om hemolimfe
(insectenbloed) te consumeren. Door die
beschadigingen kan het virus binnendringen en zich
vermeerderen ten koste van de bij. Afhankelijk van de
ernst van de varroamijtinfectie kan na enige weken of
maanden een heel bijenvolk te gronde gaan. Het
DWV-virus verkort ook de levensverwachting van
hommels. Aangetoond is dat het virus zich in
hommels kan vermeerderen. Bij hommels komen
echter geen varroamijten voor, maar regelmatig wel
andere, destructieve parasieten, zoals de
hommeltracheemijt, Locustacarus buchneri
(Podapolipidae), die bij een hommel bijt- of
steekwondjes veroorzaken.
Er komt steeds meer bewijs dat pathogenen bij het
uitzetten van besmette honingbijen en kweekhommels
(meestal in kassen) onbedoeld in wilde bijenpopulaties
terecht kunnen komen. Deze pathogenen kunnen
naast het veelvuldig geconstateerde voedselgebrek
(door een tekort aan natuurlijke voedselplanten door
verzuring, vermesting en nadelig maaibeleid) ook een
significante rol spelen bij de verdere achteruitgang van
hommels en andere wilde bijen. Al eerder hebben
Paxton en zijn studenten gepleit voor een betere
screening op pathogenen en parasieten bij het inzetten
van honingbijen en kweekhommels.
Aan dit verhaal wil ik toevoegen dat wanneer virussen
zich voortplanten in verschillende, niet-verwante
organismen er sprake is van een pandemisch effect.
Enige jaren geleden is reeds aangetoond dat het
DWV-virus zich ook kan vermeerderen in de
huiskrekel (Acheta domestica). De infectie is letaal. Dat
dit virus zich kan vermeerderen in hommels is
eigenlijk geen bijzonder nieuws. Door de hoge
mutatiesnelheden van het DNA of RNA kan een virus
of virusmutant zich snel aanpassen aan een nieuwe
gastheer in een heel andere omgeving. Als insecten in
grote dichtheden worden gehouden, vormen de dieren
hun eigen infectiebron, zoals dat ook van de mens
bekend is (denk aan het (vogel)griepvirus,
malariaparasiet, HIV, ebola). Dit jaar wees onderzoek
uit dat het beruchte tabaksmozaiekvirus, een
plantenvirus dus, zich eveneens kan vermeerderen in
honingbijen en varroamijten.
Hoe bedreigend is een pandemie? Ik vind dat een
moeilijk te beantwoorden vraag, omdat het effect van
een overgebracht pathogeen in een ander organisme
niet altijd direct even duidelijk is. Ik vind het wel
zorgelijk dat, in zake de hommels, pathogenen zich
kunnen verspreiden door menselijk toedoen. Een
strenger hygiënisch beleid en de ontwikkeling van
effectieve screeningsmethoden bij het imkeren en het
kweken van hommels voor bestuivingsdoeleinden is
onontbeerlijk, zeker nu dat de meeste kweekhommels
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uit het buitenland komen en de screening daar zal
moeten plaatsvinden.

Wim Klein
Anselm Kratochwil Suandrena and Micrandrena species of
the Canary Islands and the Madeira Archipelago – new
taxonomic phylogenetic and biogeographical aspects.

Zondagochtend opende met een geheel andere lezing
dan die vele lezingen van zaterdag: geen
moleculaire biologie, maar een degelijk ouderwets
taxonomisch verhaal over twee Andrenasoortcomplexen op de Canarische Eilanden en
Madeira; een verademing. Een gedegen verhaal dat
goed te volgen was. Op basis van morfologische
kenmerken, een typologie van die kenmerken,
onderzoek van typemateriaal - na dat eerst overal
gezocht te hebben - de ouderdom van de verschillende
eilanden en een theorie over soortvorming werd de
ontstaansgeschiedenis van de twee soortcomplexen uit
elkaar gerafeld of althans een hypothese daarover
geformuleerd. Kratochwil presenteerde een helder
schema hoe uit twee Afrikaanse Andrena-soorten op de
eilanden nieuwe soorten zich ontwikkeld hebben en in
welke volgorde dat is gebeurd. Hij presenteerde een
mooie stamboom. Het zat goed in elkaar, maar toch
knelde er iets; was die hypothese onbevredigend. En
dan realiseer je je opeens dat ook al ben je geen
moleculair bioloog en heb je zo je vraagtekens bij al
dat moleculaire gedoe, een fylogenetische stamboom
op basis van nuclaire markers en mitochondriaal
materiaal toch een beter inzicht in de samenhang van
soorten geeft dan het 'fingerspitze gefuhl' van een
vakman. Dat laatste mag dan de richting aangeven
waarin gezocht moet worden, het eerste moet het wel
bevestigen. Bij de lezing van Kratochwil blijf je met
vraagtekens zitten: 'waarop is die typologie van
morfologische kenmerken gebaseerd?'; mooi dat de
ene soort uit de andere is voortgekomen, maar
'waarom is de soort op de eilanden wel veranderd en
die op het Afrikaanse vaste land niet?' en 'waarom zijn
het zelfstandige soorten en geen subsoorten?'. En dan
merk je dat je in de loop van de jaren aardig
opgeschoven bent in de manier waarop je naar
soortvorming kijkt en in je waardering van argumenten
waarop een hypothese wordt gebaseerd. Twintig jaar
geleden zou je met Kratochwil' s argumenten
genoegen hebben genomen, nu niet meer. Mooi was
dan ook te zien dat in de discussie na de lezing
Kratochwil zelf ruiterlijk toe gaf dat zijn stamboom
maar een hypothese was, die door een jongere garde
onderzoekers onderbouwd moesten worden en
nodigde hij hen uit dat te doen.
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Hans Nieuwenhuijsen
Manfred Ayasse Bestäuberanlockung bei der
Täuschorchidee Cephalanthera rubra.
Een voordracht over de bestuiving bij orchideeën is
altijd smullen. Orchideeën hebben de ‘pollen-in-eenklompje’ strategie ontwikkeld. (Het is geen officiële
term maar ik gebruik hem om deze strategie tegenover
de ‘losse-pollen’ strategie te zetten, die veel algemener
is bij planten). De ‘pollenklompjes strategie’ maakt het
voor vrouwelijke bijen onmogelijk op deze bloemen
stuifmeel te verzamelen voor hun larven. Toch heeft
de orchidee stuifmeelvervoerders nodig voor haar
bestuiving en de meeste soorten lokken de insecten
met nectar. Eén derde van de orchideeën soorten
bedriegt de bestuiver echter: er is niets te halen voor
het insect, maar het krijgt wel stuifmeelklompjes mee.
Die groep van orchideeën lokt vaak bijen mannen om
de klus te klaren. Zo’n mannenlokker is het rood
bosvogeltje (Cephalanthera rubra), bij ons een zeer
zeldzame orchidee en onderwerp van de eerste
voordracht van deze Hymenopterologen Tagung.
Voor mij kon het weekeinde in Stuttgart dus niet beter
beginnen. Het blijkt dat het rood bosvogeltje
voornamelijk door de mannetjes van de grote
klokjesbij Chelostoma rapunculi wordt bestoven. De
orchidee produceert geen nectar dus hoe lokt zij dan
die mannetjes? Verspreidt de orchidee geurstoffen die
de maagdelijke klokjesbij ook verspreidt? (chemisch of
seksueel bedrog). Of bedrijft ze rendezvousplekmimicry?
Uit gedragsexperimenten in vliegkooien blijkt dat
pentaan-extracten van grote klokjesbij-maagden bij de
mannetjes copulatiegedrag oproept. Maar de extracten
van de bloemen van het ruig klokje Campanula
trachelium (bij ons zeer zeldzaam) doen dat niet. De
bloemen produceren geen feromonen die de
bijenmaagden wel maken. Hiermee is de
seksuele/chemische hypothese ontkracht.
Bootst de orchidee dan het ruige klokje op een andere
manier na, bijvoorbeeld door de rendezvousplaats
voor mannetjes en vrouwtjes van de grote klokjesbij
na te bootsen? Het blijkt dat de bloem van het ruig
klokje en die van de orchidee grotendeels hetzelfde
kleurenspectrum uitzenden, een bijzonder geval van
optisch bedrog door de orchidee. Bovendien blijkt dat
zowel het klokje als de orchidee, naast vele stoffen,
ook (E)-conophtorine produceren, een zeldzame stof
bij planten. De stof wordt door de bijen als
herkenning van het klokje gebruikt. Het lijkt er dus op
dat de rendezvous hypothese opgaat. Het mannetje
reageert op zowel een visuele als een chemische
prikkel.
Het is duidelijk dat het mannetje van de klokjesbij een
belangrijke bestuiver is van het rode bosvogeltje. Maar

de vrouwtjes komen natuurlijk ook op een rendezvous
plaats af. Er wordt door de groep van Ayasse nu
onderzocht of de vrouwtjes ook een rol spelen bij de
bestuiving van deze orchidee.
Zoals dat zo vaak gaat: pas als je de inhoud van de
lezing goed in je opneemt komen de vragen. Ik
herinner me de inleidende lezing van Nico Vereecken
op de Nederlandse Entomologendag in 2008. Daarin
melde hij dat de bijenorchis, die mannelijke
keverdoders uitnodigt tot paring, dezelfde stoffen
produceert als de keverdoder-maagden, alleen in veel
hogere concentraties. De orchidee zendt dus een
supernormale prikkel uit. Helaas is dit feit niet terug te
vinden in de samenvatting van zijn lezing in de
Proceedings. Dus de vraag die ik over twee jaar aan
Manfred Ayasse zou willen stellen is of ook de
orchidee het (E)-conophtorine in een hogere
concentratie produceert dan het klokje.
Vereecken, N.J., 2008. Pollinator-mediated selection,
reproductive isolation and floral evolution in Ophrys
orchids. - Proceedings of the Netherlands
Entomological Society Meeting 19: 9- 21.

Theo Peeters
Ruth Castillo Caja, T. Schmitt & O. Niehuis
Molecular phylogeny of cuckoo wasps: what can we learn
from it?

Een juiste fylogenetische stamboom van de
Chrysididae is een vereiste voor het testen van allerlei
hypothesen. Oliver Niehuis, Thomas Schmitt en
studenten bestuderen bijvoorbeeld de evolutie van
chemische mimicry binnen deze familie. In het
verleden werd ontdekt dat sommige goudwespen
cuticulaire hydrocarbonaatprofielen (CHC-profielen)
hebben die meer verwant zijn aan hun gastheer dan
aan verwante goudwespsoorten (Strohm et al. 2008).
Zie ook mijn samenvatting in HV 5 op blz. 61-62.
Eerdere pogingen van stambomen van de familie van
de goudwespen waren gebaseerd op morfologische
kenmerken en enige moleculaire studies van een
beperkte groep zoals de Chrysis ignita-groep of
moleculaire studies met een geringe monstergrootte.
Hier werd een moleculaire stamboom gepresenteerd
gebaseerd op 10 nucleaire genen van sequenties van
170 soorten in 33 genera.
Deze stamboom bevat diverse interessante
bevindingen. Zo zijn niet alle taxa binnen Chrysura en
Hedychridium monofyletisch. Ook verschillen de
verwantschappen tussen de genera van het tribus
Chrysidini met de stamboom gebaseerd op
morfologische kenmerken.
Wat betreft de biologie toont de nieuwe stamboom dat
alle soorten die gespecialiseerd zijn in het parasiteren
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van solitaire bijen gegroepeerd bij elkaar komen te
staan en een recente oorsprong hebben. Dit suggereert
dat gastheerwisselingen wellicht minder vaak hebben
plaatsgevonden dan voorheen werd gedacht.
Het wachten is op de publicatie van deze gegevens
want de lezing ging me ietwat te snel om alles goed op
te slaan en te kunnen volgen. Voor mij blijven
goudwespen een boeiende groep waaraan ook binnen
Nederland nog veel werk te verzetten valt. Kijk alleen
maar naar enkele recente publicaties zoals Schreven
(2014), Soon et al. (2014) en Paukkunen et al. (2014).
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Odegaard, T. Ljubomirov & U. Saarma, 2014.
Testing the validity of northern european species in
the Chrysis ignita species group (Hymenoptera:
Chrysididae) with DNA barcoding. - Zootaxa 3786
(3): 301-330.
Strohm, E., J. Kroiss, G. Herzner, C. Laurien-Kehnen,
W. Boland, P. Schreier & T. Schmitt, 2008. A
cuckoo in wolves' clothing? Chemical mimicry in a
specialized cuckoo wasp of the European beewolf
(Hymenoptera, Chrysididae and Crabronidae). Frontiers in Zoology 5: 2.

Jan Smit
Thomas Eltz Function of plant extrafloral trichome
secretions in nests of wool-carder bees, Anthidium manicatum.

De grote wolbij Anthidium manicatum bouwt nestcellen
van planten’wol’ (= plantenharen). De buitenkant van
deze cellen wordt besmeerd met extraflorale
uitscheidingen van planten. Van Breugel (2014) noemt
dit ‘een olieachtige substantie’. Eltz heeft onderzocht
wat de bedoeling hiervan kan zijn. Zowel in
vliegkooien, als in de vrije natuur, zijn cellen met en
zonder deze substanties aan verschillende zaken
blootgesteld. De besmeerde cellen waren door de
wolbijen ingesmeerd met de uitscheidingen van de
klierharen op de stengels van Pelargonium.
Uit laboratoriumexperimenten bleek dat ingesmeerde
cellen minder aantrekkelijk waren voor chalcidoide
parasitaire wespen. Dergelijke cellen werden in de vrije
natuur (een tuin) minder geparasiteerd dan de cellen
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zonder. Blijkbaar is het smeersel dus een bescherming
tegen parasitering.
Ook het effect op schimmels werd onderzocht, daar
bleek geen enkel verschil tussen wel en niet besmeerde
cellen. Saillant detail, er waren cellen waarvan de
plantenwol helemaal was verteerd door schimmels,
maar uit de cocon die erin zat kwamen gezonde
wolbijen!
Breugel, P. van, 2014. Gasten van bijenhotels. – Eis
Kenniscentrum insecten & Naturalis Biodiversity
Center, 486 p.

Erik van der Spek
Sebastian Hopfenmüller Effects of habitat area,
connectivity and management on snailshell-nesting bees.

Verlies van habitat, versnippering ervan en het effect
daarvan op wilde bijenpopulaties is nog steeds niet
volledig begrepen. Zowel beschikbaarheid van voedsel
en nestgelegenheid als de uitwisseling van individuen
tussen metapopulaties moeten invloed hebben op de
omvang van bijenpopulaties. Met de beschikbaarheid
van bloemen als voedselbron is zowel in onderzoek als
in beheer al rekening gehouden., maar de
beschikbaarheid van nestgelegenheid wordt nog
grotendeels genegeerd. Slakkenhuizen vormen de
exclusieve nestgelegenheid voor verschillende soorten
metselbijen Osmia. Deze vormen een goed, maar tot
nog toe niet gebruikt instrument om drijvende
krachten in de populatiedynamiek van bijen te
onderzoeken. Gekeken is naar het effect van
leefgebieden, de verbinding tussen verschillende
leefgebieden en het beheer van semi-natuurlijke
graslanden op populaties van in slakkenhuizen
nestelende bijen. De kolonisatie op 23 kalkgraslanden
in noord Beieren is bekeken door het uitleggen van
lege slakkenhuizen van verschillende grootte (groot
Helix, middelmaat Cepea en klein Helicella en Zebrina)
als nestgelegenheid. Daarnaast is bloembezoek van
bijen gemonitord in mei en juni, de belangrijkste
vliegperiode van de betrokken soorten.
Bijna een kwart van de geregistreerde bloembezoeken
is van slakkenhuis gebruikende metselbijen. Van drie
soorten is vastgesteld dat ze in de uitgelegde
slakkenhuizen nestelden. De mate waarin ze dit deden
varieerde tussen de verschillende percelen kalkgrasland
en tussen de soorten. De kalkgraslandspecialist, de
gouden slakkenhuisbij Osmia aurulenta, reageerde
positief op de grootte van het kalkgrasland. De
tweekleurige slakkenhuisbij Osmia bicolor, meer een
habitatgeneralist, werd positief beïnvloed door de mate
waarin gebieden met elkaar verbonden waren. De
begrazingsintensiteit had invloed op de
beschikbaarheid van nestgelegenheid, door de hoge
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mate waarin slakkenhuizen vertrapt werden op
grasland dat meer begraasd werd. De conclusie is dat
grote en met elkaar in verbinding staande leefgebieden
gunstig zijn voor bijen in een gefragmenteerd
landschap. Bij beheer zou rekening gehouden moeten
worden met het negatieve effect van begrazing op
deze specifieke nestgelegenheid van gespecialiseerde
bijenpopulaties in semi-natuurlijk grasland.
Voorgesteld werd om jaarlijks delen van de graslanden
niet te begrazen. Op vragen kon niet worden
aangegeven om welke begrazingsintensiteit door
schapen het in de onderzochte gebieden gaat. Iets wat
bij een beheeradvies toch wel een essentieel gegeven
is. Ook is niet duidelijk of begrazing de enige vorm
van vegetatiebeheer is. Nu leert een beheerder uit dit
onderzoek vooral dat naast dat grote gebieden die in
relatie staan met andere gebieden gunstig zijn
begrazing kan leiden tot vernieling van lege
slakkenhuizen en dus beperking van nestgelegenheid
voor bijensoorten die daar gebruik van maken. Het
lijkt er op dat beheerders met een beetje moeite meer
aan dit onderzoek konden hebben. De slakkenhuis
bewonende bijen zouden zo meer resultaat hebben
van dit onderzoek.

Voor het eerst was er ook een lezing van één van de
Nederlanders. Wijnand Heitmans hield een lezing
over: Prey stage availability and sex allocation in
Ampulex fasciata. Wijnand hield een goed onderbouwd
betoog over hoe Ampulex fasciata in staat is om op
basis van de prooigrootte van de gevangen
kakkerlakken te bepalen of er een zoon of dochter
geboren moet gaan worden. Ook wanneer van buiten
af niet te zien is hoeveel voedsel de kakkerlak bevat,
vergist zij zich zelden. Bij mannetjes kakkerlakken
neemt het geslachtsorgaan veel ruimte in, die geen
voedsel voor de larve van de wesp bevat.

Wijnand houdt zijn lezing over Ampulex fasciata. Foto
Erik van der Spek.

Erik van der Spek
Posters
Naast de lezingen leveren op de Hymenopterologen–
Tagung ook de posters, en de toelichting daarop van
de makers, veel informatie op. Hieronder enkele
voorbeelden:
● Jörn C. Boller en Matthias Schindler onderzochten in
2013 en 2014 in de Eifel of extensivering van
graslandbeheer gunstig is voor hommels Bombus. Elke drie
weken keken ze op transecten (250m/25min) naar aantal en
soorten hommels. Meest talrijk was de veldhommel Bombus
lucorum, gevolgd door steenhommel Bombus lapidarius en
weidehommel Bombus pratorum. Wanneer er meer planten
bloeien, vooral klaver Trifolium, zijn er meer hommels,
vooral soorten met een grote actieradius bij het foerageren.
De voorlopige resultaten indiceren een kleine positieve
invloed van de agrarische natuurbeheermaatregel:
extensivering van graslandbeheer. Er komen voorstellen om
deze maatregel aan te passen. Het zou goed zijn wanneer in
het vervolg van het onderzoek ook gekeken wordt naar de
ervaringen van de Bumblebee Consevation Trust, die
agrarisch natuurbeheer als een goede ondersteuning voor
hommels weten in te zetten en dit ook voor zeer zeldzame
soorten.
● Olaf Diestelhorst et al. onderzochten het verschil van
watervallen met gewone en fluoriserende verf. Geel
fluoriserend leverde de hoogste vangsten op gevolgd door
wit en blauw. Ze maken niet duidelijk of gebruik van
verschillende kleuren een grotere variatie aan soorten
oplevert. Uit Amerikaans onderzoek bleek dit wel het geval
te zijn en daar bleken rode watervallen in de woestijn
soorten bijen aan te trekken die in de andere niet gevangen
werden.
● Wiebke Kämper liet zien dat het mogelijk lijkt om
bloembezoek door hommels vast te stellen door monsters
van plantenmateriaal te onderzoeken op de chemische
voetafdruk die hommels achter laten.
● Bärbel Pachinger et al. onderzoeken in Oostenrijk welke
bloemzaadmengsels in akkerranden en overhoeken de beste
bijdrage leveren aan de biodiversiteit aan insecten die er van
profiteren. Dit blijken de percelen te zijn die met een grote
variatie (87) aan autochtone plantenzaden zijn ingezaaid,
boven de percelen die met een ‘wildmengsel’ van tien
soorten met o.a. klavers, Phacelia en zonnebloemen zijn
ingezaaid. Een lichte grondbewerking met een schijfeg is
gunstiger dan wanneer dit niet gebeurd, want dan krijgen
grassen minder kans om de kruiden te verdringen.
● Kerstin Herz et al onderzochten op welke bloemsignalen
de tweekleurige zandbij Andrena bicolor reageert in de tweede
generatie, die vooral op klokjes Campanula foerageert. De
conclusie is dat ze vooral op visuele en mogelijk op een
combinatie van visuele en geursignalen reageren. Wanneer
zowel klokjes als paardenbloemen, waar de eerste generatie
op foerageert, worden aangeboden blijkt er geen duidelijke
voorkeur voor de een of ander te zijn. Uit proeven blijkt
Andrena bicolor wel op plantengeuren te reageren, maar niet
op de geuren die specifiek zijn voor klokjes.

87

nr. 9, november 2014

Oproepen
Oproep penningmeester

Gegevens excursie Ommen

Beste mensen, zoals gewoonlijk in het najaarsnummer
de oproep om je contributie voor de sectie
Hymenoptera van € 10,- voor 2015 te voldoen.
Graag voor 1 januari 2015 over maken, op NL27
ASNB 0708 4593 82 t.n.v. A.J. Loonstra, Veenweg 6
9656 PD Spijkerboor.
Onder vermelding van ‘contributie sectie
Hymenoptera + jaar (of jaren)’.
In het voorjaarsnummer is de ledenlijst verschenen
met de stand van de betaling van het lidmaatschapsgeld over dit jaar. Wie alsnog niet betaalde voor 1 juni
werd geschrapt als lid en ontvangt dit nummer niet.

Op 2 augustus hebben we een bezoek gebracht aan
enkele gebieden in de omgeving van Ommen. De
volgende terreinen zijn bezocht: Het Junner Koeland
en Heetdelle.
Bij deze het verzoek aan de deelnemers aan de
excursie van de sectie om hun waarnemingen door te
geven. Deze kunnen dan worden verwerkt in een
verslag, dat in het volgende nummer van
HymenoVaria zal verschijnen.
Waarnemingen graag naar spek-druif@introweb.nl.

Oproep ‘Leuke
waarnemingen in 2014’
Gewoontegetrouw zal in het eerste nummer van het
komende jaar (HymenoVaria nr. 10) weer de
traditionele rubriek "Leuke waarnemingen" van het
afgelopen jaar komen. Met daarin een overzicht van
vangsten en waarnemingen, die het vermelden waard
zijn.
Willen jullie voor deze rubriek de leuke, interessante
en verrassende vangsten en waarnemingen van het
afgelopen seizoen (2014) opsturen naar de redactie?
Insturen vóór de kopijdatum: 1 maart 2015.
Adres: Voermanstraat 14, 6921 NP, Duiven, of
e-mail: smit.jan@hetnet.nl
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Mededelingen
Studiedag 10-1-2015:
Osmia, Hoplitis
Onder leiding van Hans Nieuwenhuijsen
Op zaterdag 10 januari 2015 is de jaarlijkse studiedag
van de sectie in Naturalis in Leiden.
Adres: Darwinweg 2, 2333 CR Leiden. (N 52.16596 E
4.47384). Betaald parkeren € 3,-.
Zie voor de bereikbaarheid van Naturalis, zowel per
auto als per openbaar vervoer de website:
www.naturalis.nl/nl/bezoek/adres/
We beginnen om half 11 en sluiten af om 16.00 uur.
Onderwerp van deze studiedag zijn de bijen van de
genera Osmia en Hoplitis. Aanleiding hiervoor is het
verschijnen van de tabel voor deze genera van Hans
Nieuwenhuijsen in HymenoVaria nr. 9, blz. 29-39.
Je kunt je lunch meenemen of lunchen in het
restaurant.
Geef je tot 5 januari op bij Erik van der Spek (spekdruif@introweb.nl) zodat we weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen. Dit moeten we ook van
tevoren doorgeven aan Naturalis. We maken niet
gebruik van de publieksingang in het Pesthuis, maar
van de personeelsingang aan de andere zijde van de
Darwinweg, direct naast de collectietoren. Daar zullen
we worden opgevangen. Het LifeScience is op de
vierde verdieping.
In Naturalis kunnen we gebruik maken van eeen
tweetal ruimtes, voor de inleiding een aparte, besloten
ruimte en voor het determineren bevinden we ons net
als afgelopen jaren in het Life Science van het
Museum. Alles is aanwezig van beamer tot wat
collectiemateriaal.
In het Life Science kan het publiek zien hoe
'wetenschappers' werken. Mensen kunnen daar ook
vragen aan ons stellen.
Neem eigen materiaal mee om te determineren, vooral
de probleemgevallen uit deze genera.
Voor het determineren kun je gebruik maken van één
van de onderstaande determinatiewerken.
Literatuur
Amiet, F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer, 2004.
Fauna Helvetica 9, Apidae 4. - Schweizerische
Entomologische Gesellschaft, 273 p.

Nieuwenhuijsen, H., 2014. Determinatietabel voor de
Nederlandse soorten van Hoplitis en Osmia. HymenoVaria 8: 29-39.
Scheuchl, E., 2006. - Illustrierte Bestimmungstabellen der
Wildbienen Deutschlands und Österreichs Band II:
Megachilidae, Melittidae. 2. Erweiterte Auflage - Apollo
Books, Stenstrup, Denmark, 192 p.

Communicatie sectie
Communicatie door en met de sectie
Van ouds is de nieuwsbrief het communicatiemiddel
van de sectie. Het bestuur gebruikt HymenoVaria voor
mededelingen en uitnodigingen. Leden informeren
elkaar over waarnemingen, onderzoeksresultaten en
publicaties. Verslagen van activiteiten van de sectie
laten degenen die er niet waren weten wat ze hebben
gemist en in het geval van excursies zijn ze tevens een
middel om de beheerders van de bezochte terreinen te
informeren en adviseren.
Tussen het verschijnen van de nieuwsbrieven wordt de
mail gebruikt door het bestuur om informatie te
verspreiden.
Website www.hymenovaria.nl
Naast deze interne communicatiemiddelen gebruikt de
sectie ook al lang middelen die meer op niet-leden zijn
gericht. Raymond Broersma heeft ruim 10 jaar geleden
de website van de sectie opgezet en daarna
onderhouden. Daarnaast heeft hij een twitteraccount
opgezet en beheerd. Het bestuur van de sectie is hem
daar dan ook zeer erkentelijk voor. Raymond had in
het begin van dit jaar aangegeven er aan het eind van
dit jaar mee te willen stoppen.
Gelukkig is Huib Koel bereid gevonden het beheer
van de website over te nemen. Hij heeft al ruime
ervaring met het opzetten en beheren van zijn website
www.wildebijen.nl. Daarbij werkt hij op een andere
manier dan Raymond, reden om feitelijk een nieuwe
website te bouwen. In overleg met het bestuur is
gekeken welke informatie niet mee verhuist of anders
wordt ingedeeld. Ook is in de opmaak aangesloten bij
de nieuwe opmaak van de NEV-website. Voor leden
blijft de website het archief waar o.a. alle oude
nieuwsbrieven, met een jaar vertraging, op te vinden
zijn. Ook is daar terug te vinden wanneer en waar
activiteiten georganiseerd worden en zijn er foto’s en
korte terugblikken op wat geweest is te vinden. Voor
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niet leden is er via de website veel nuttige informatie
over bijen en wespen te vinden.
Twitter @hymenoptera_NEV
Via twitter volgen wij organisaties en mensen die actief
zijn met en rond Hymenoptera. Interessante
informatie retweeten wij zodat veel meer mensen er
kennis van nemen. Dit varieert van mooie foto’s tot
links naar interessante artikelen. De laatste worden
soms ook per mail onder de aandacht van de leden
van de sectie gebracht. Voor wie zelf niet op twitter
actief is, zijn de berichten ook op de startpagina van
onze website te zien. Het twitteraccount wordt nu
door de secretaris van de sectie beheerd.

Veranderingen in de
ledenlijst
Per 1 oktober 2014, aantal leden 79
Nieuwe leden
W.J. Arp

Maria Johanna Philipsweg 3
6871 EX Renkum
wim.arp@xs4all.nl

Het vertalen naar het Engels van de samenvattingen
van artikelen in HymenoVaria is over genomen door
Jorgen Ravoet.

R. Bronckers

Oude Kerkstraat 38
6227 SR Maastricht
r.j.c.bronckers@gmail.com

Raymond, nogmaals zeer hartelijk dank voor al het
werk dat jij de afgelopen 10 jaar voor de sectie hebt
gedaan!

Martijn Kos

Professor Kaiserstraat 21 A
2562 KA Den Haag
martijnkos75@gmail.com

J.T. Smit

Wolvenstraat 62 , 3512 CH Utrecht
john.smit@naturalis.nl

M.A. Zwarts

Betuwestraat 5 6811 MA Arnhem
mazwarts@xs4all.nl

Adreswijziging
Dick Belgers

Nassauweg 6, 6703 CH Wageningen

Lucien Calle & Sandra Dobbelaar Bossestraat 137
4581 BC Vogelwaarde
Wijziging emailadres
Jap Smits
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Activiteiten 2014/2015
Entomologendag 2014
Op 19 december is de entomologendag in
congrescentrum De Reehorst in Ede.
EIS-dag
Op 24 januari is de EIS-dag in Naturalis.
De lezingen van deze dag staan in het thema ‘kant
noch wal" en gaat over (semi-)aquatische fauna.
Aanvang 10.30 - 16.00 uur

Activiteiten
Mierenwerkgroep
De komende periode is de volgende activiteit van de
Mierenwerkgroep (MWG) van de Nederlandse
Entomologische Vereniging:
15 november, determineerdag van de
Mierenwerkgroep, Wageningen (Groene Wiel,
Hendrikweg 14b), info: Jinze Noordijk, 06-1460525
De Mierenwerkgroep heeft tot doel het bundelen en
bevorderen van de kennis van mieren (Formicidae),
mede met het oog op natuurbehoud en milieubeheer.

Bestuur sectie Hymenoptera
Voorzitter
Jan Smit
Voermanstraat 14
6921 NP Duiven
0316-284793
smit.jan@hetnet.nl
Penningmeester
Anne Jan Loonstra
Veenweg 6
9656 PD Spijkerboor
0598-433935
06-15180838
NL27 ASNB 0708 4593 82
ajloonstra@hotmail.com
Secretaris
Erik van der Spek
Wilhelminalaan 67
1781 AM Den Burg
0222-318027
spek-druif@introweb.nl

Jaarlijks organiseert
de MWG een
bijeenkomst, enkele
excursies en een
determinatiedag,
waarop ervaren
leden helpen met
determinatie.
Meer informatie op
de website van de
nev (www.nev.nl).

Kopij-sluitingsdatum voor
nummer 10: 1 maart 2015
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