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VERSPREIDINGSPATRONEN VAN ZANDBIJEN 

(Andrena, Andrenidae) EN WESPBIJEN 

(Nornada, Anthophoridae) 

Br. V. Lefeber 

In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed 

aan de verspreiding van aculeate Hymenoptera in 

Nederland. Bijna alle grote collecties , zowel 

openbare als die in privébezit, zijn doorgenomen 

en eventueel opni euw gedetermineerd, vaak met 

hulp van specialisten uit binnen- en buitenland. 

Bovendien zijn de gegevens op ponsconcepten 

overgebracht en aangeboden aan EIS-Nederland. 

Het geautomatiseerde bestand van deze groep 

omvat dan ook inmiddels ca. 70 . 000 gegevens. Di

verse publicaties zijn inmiddels door of onder 

auspiciën van EIS-Nederland gepubliceerd (o.m. 

Lefeber 1980, Van der Zanden 1982), en er zijn 

diverse atlassen in voorbereiding, waaronder 

van de Pompilidae en de Crabroninae. 

Hierbij worden enkele voorbeelden afgedrukt van 

verspreidingskaarten van enkele soorten zandbij

en (Andrena spp.) , met daarbij steeds kaarten 

van de wespbijen (Nomada spp.) die a l s parasito

iden bij de zandbijen optreden. Het zal duide

lijk zijn, dat dergelijke combinaties van kaar

ten interessante mogelijkheden voor vergelijking 

opleveren. Het is immers lang niet altijd moge

lijk een redelijke verklaring voor aangetroffen 

verspreidingspatronen te geven. Een verklaring 

is meestal eenvoudig bij o.m. monofage planten

eters, omdat daar de verspreiding van de plant 

een belangrijke vingerwijzing is voor de ver

spreiding van de diersoort. Toch zullen de pa

tronen zelden of nooit geheel samenvallen, door 

welke oorzaak dan ook. Vaak is de gastheer dui

delijk algemener dan de gast, zodat bij onvol

doende onderzoek er leemten in het versprei

dingspatroon van de gast voorkomen. Ook kan de 

gast in bepaalde delen van het areaal van de 

gastheer ontbreken, bijvoorbeeld omdat de gast

heer aan de rand van het areaal in te lage 

dichtheden voorkomt. 

De kaarten van de Andrena-soorten tonen ver

schillende patronen , die in verband staan met 

de oecologie van de soorten. De kaarten vormen 

een beperkte selectie uit de in ons land voor

komende circa 82 soorten van deze familie; 80 

soorten behoren tot het geslacht Andrena en 

twee tot Panurgus. De meeste soorten vliegen 

al vroeg in het voorjaar, en kunnen als zeer 

vroege bezoekers van o.m . wilgen worden waar

genomen . De nesten worden in de grond aange

lPgd, maar niet steeds in zand , zoa l s de Neder

landse naam suggereert. 
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De wespbijen van het ges l acht Nomada (ruim 50 

soorten in Nederland) zijn nestparasiet bij 

Andrena ' s. In vele gevallen parasiteren de wesp

bijen bij maar één zandbijsoort, zodat te ver

wachten is dat de verspreidingspatronen van de 

soortencombinaties een hoge mate van overeen

komst vertonen. Zonder veel nader commentaar 

worden hier de kaarten afgedrukt p. 4-6) . Deze 

kaarten zijn gebaseerd op bijna alle grote col

lecties; slechts enkele particuliere collecties 

(H. Teunissen, K. Vegter, G. van der Zanden) 

ontbreken nog geheel of gedeeltelijk. De kaar

ten zijn dan ook representatief voor onze hui

dige kennis van de verspreiding van deze groe

pen . Van de meest algemene soorten i s bekend, 

dat exemplaren vaak niet door verzamelaars wor

den meegenomen , zodat deze waarschijnlijk al

gemener zijn dan uit de kaarten blijkt. 

Het eerste soortenpaar is Andrena barbilabris 

(fig . 1) en Nomaàa a lboguttata (fig. 2) . Eerst

genoemde is een van de meest gewone Andrena~ 

soorten van ons land, e.n onder meer algemeen 

verspreid in de duinen . De nestparasiet kan bij

na overal waar de zandbij voorkomt , worden aan

getroffen, doch hij ontbreekt vrijwel in de 

duinen. 

Een andere algemene soort is de Vroege zandbij, 

Andrena praecox (fig. 3). Opvallend is dat de 

bij deze soort parasiterende Nomada ferruginata 

(fig . 4) veel zeldzamer is, met name ook weer 

in de duins~reek. 

De Weidebij, Andrena gravida (fig. 5) kan op 

vele vochtige plaatsen in Nederland worden aan

getroffen, doch hij ontbreekt in NO Nederland 

en op de 1-/adden. De parasitoide, Nomada lepele

tieri, vertoont ongeveer hetzelfde versprei-
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Andrena barbilabris Nomada albeguttata 

Fig . 1. Andrena barbilabris Fig. 2. Nomada alboguttata 

Fig. 3. Andrena praecox Fig . 4. Nomada ferruginata 

Andrena praecox Nomada ferruginata 
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Andrena gravida Nomada lepeletieri 

Fig. 5. Andrena gravida Fig. 6 . Nomada lepeletieri 

Fig . 7 . Andrena marginata Fig. 8 . Nomada argentata 

Andrena marginata Nomada argentata 



6 Nieuwsbrief European Invertebrate Survey-Nederland, 13 

Andrena proxima Nomada conjungens 

Fig. 9. Andrena proxima Fig. 10. Nomada conjungens 

Fig. 11. Andrena hattorfiana Fig . 12 . Nomada armata 

Andrena hattorfiana Nomada armata 
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dingspatroon, maar is bekend u i t veel mindèr hok

ken van 10 x 10 km2 . (fig. 6) . 

Een veel meer beperkte verspr eiding hebben de 

volgende soorten. Andrena marginata, de Duif

kruidbij is beperkt tot de pleistocene zandgron

den in ZO Nederland . De nestparasiet van deze 

soort, Nomada argentata , heeft een verspreidings

patroon dat valt binnen dat va n A. marginata , 

maar de we spbij is in Nederland hee~ zeldzaam 

(zie fig . 7 en 8). Ook Andrena proxima (fig. 9) 

heeft een duidelijk ZO verspreiding in Neder

land. Nomada conjungens (fig. 10), de exclusieve 

nestparasi et van deze soort, vertoont hetzelfde 

patroon nog duidelijker door het veel ger i ngere 

aantal verspreide vondsten buiten het continue 

areaal . N. conjungens bereikt in Zuid-Limburg 

de noorwest-grens van zijn verspreidingsgebied . 

Het laatste voorbeeld betreft de Knautiabij, 

Andrena hattorfiana (fig. 11), met zijn nestpa

rasiet Nomada armata (fig. 12) . De Andrena heeft 

ook binnen het verspreidingsgebied van Knautia 

arvensis weer een beperkte verspreiding; de 

plant komt immers ook in de duinen plaatselijk 

voor . De Nomada komt eigenlijk alleen in Limburg 

voor . 

Algemene conclusies zijn op grond van deze kaar

ten natuurl i jk slechts voorlopi g te trekken . 

Toch komt op deze kaarten duidelijk naar voren 

dat de parasitoide steeds een beperktere ver

spreiding heeft dan de gastheer. Met name het 

aantal verspreide vondsten buiten het gesloten 

areaal is bij de parasitoide steeds veel klei

ner dan bij de gastheer . 
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UTM COORDINATEN BU ITEN NEDERLAND 

ADAC, 1980 . Der grosse ADAC General Atlas . 
Mairs Geographische Verlag, Stuttgart & 
ADAC, Muenchen: i - xiv + 1-314. 

Tactical Pilotage Charts, schaal 1 : 500.000 . 
Verkrijgbaar van geheel Europa , oostelijk tot 
Oeral, Ka spische Zee, zuidelijk tot Iran, 
Saoedi Arabie, Afrika ten noorden van circa 
24° NB, westelijk ook verkrijgbaar van IJs
land . Bij Stanford International Map Centre, 
12- 14 Long Acre, Covent Garden, London WC2E 
9LP, England per stuk verkrijgbaar voor 
( 3 . 75. 

Het verkrijgen van goede kaarten met UTM grid 

van gebieden bui ten Nederland is vaak een pro

bleem. Van sommige gebieden zijn om militaire 

redenen geen gedetailleerde kaarten verkrijg

baar, van andere.zijn de locale kaartmakers 

blijkbaar niet van plan kaarten met UTM-grid te 

produceren (United Kingdom) . 

Van andere gebieden levert het minder problemen 

op. Zo kan men voor Noorwegen nauwelijks andere 

kaarten verkrijgen dan met UTM- grid. De 1 : 

50.000 kaarten van de Noorse topografische dienst 

_zijn alle van UTM-grid voorzien . Deze kaarten 

zijn ter plaatse in de boekhandels en (in het 

noorden) in supermarkten eenvoudi g te kopen. 

De hierboven genoemde kaartenat l as van West

Duitsland is een bundeling van de Mairs-kaarten 

1 : 200 . 000, die per stuk o.m . bij de ANWB-kan-

toren verkocht worden . Deze kaarten zijn zeer ge

detailleerd en voorzien van UTM- grid. Het voor

deel van de ADAC atlas is, dat een topografische 

namenindex is toegevoegd . Helaas geeft deze in

dex niet meteen de UTM-coordinaten, maar moet 

men deze zelf nog weer op de kaarten opzoeken. 

Slechts weinig boekhandels in Nederland hebben 

de atlas in voorraad; de prijs bedraagt ca. 

f 90,00 . 

Voor de overige delen van Europa hadden wij tot 

voor kort alleen de beschikking over een set 

kaarten 1 1 . 000 . 000 . De firma Stanfords wees 

ons onlangs op het bestaan van de zogenoemde 

Tactical Pilotage Charts (TPC) , welke worden ge

bruikt bij het internationale vliegverkeer. De 

schaal van deze kaarten is 1 : 500.000 . Ze zijn 

in vele opzichten zeer gedetailleerd (bergen, 

hoogspanningsleidingen ! , maar ook beken en ri

vieren), voor vele gebieden waarvan slechts met 


