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I Op stap met Erik van der Spek 

Op Texel komt een groot aantal wilde b/jensoorten 
voor De schorz/jdeb/j is een recente aanwinst 
Erik van der Spek kon ons er alles over vertellen 

nestlocatie en de nabijheid van 
voedselplanten. Sommige soorten 
graven een nestje in de grond 
andere bouwen het in rietstengels 
weer andere 
stenen of muren of gangen in dood 
hout. Wie zich in bijen verdiept zal 
ontdekken dat er dik Ijl dicht k W 

sommige soorten niet met zeker 
heid op naam te brengen zijn, zon 
der dat ze bekeken worden onder 
een 40x binoculair. Je bent dus ver 
plicht een collectie aan te leggen 
en Van der Spek vindt dat een 
onvermijdelijk nadeel van zijn 
werk .büän Qat. .een voglirbsreld 
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› De Hors op Texel. Foto: Wim Ruitenbeek. 

nog moeten worden opgelost. Het 
mannetje is een snelle vlieger. die 
kris kras door het territorium vliegt, 
in de hoop op een wijle. Het van- 
gen vereist nog al wat handigheid. 
Erik haalt zijn vlindernet met snelle 
slagen laag over de vegetatie. 
Resultaat: een verzameling planten- 
afval, vliegen, spinnetjes, maar 
geen zijdebijl Hier en daar vliegt 
nog een moshommel en een veen- 
hommel, maar het echte bijensei- 
zoen lijkt toch voorbij. 

In feite is de beperkte verspreiding 
volgens Van der Spek dus terug te 
voeren op het beperkte voorkomen 
van open duin- en kwelderhabitats. 
Vandaar dat hij de nadruk legt op 
de betekenis van beheer. `Kijk9, 
zegt hij, `daar is al sprake van 
wilgopslag, als je dat niet bestrijdt 
Eroeit alles dicht` 
Een vraag is nog of de schorviltbij 
(Epeolus tarsalis). een bijtje dat 
parasiteert op de schorzijdebij, ook 
in het Waddengebied voorkomt. 
Alleen bij grotere dichtheden van 
de laatste soort is de kans groot dat 
deze `koekoeksbij 9 hier ook ver- 
schijnt. 
Erik van der Spek wijst er op, dat 
het onderzoek naar bijen vooral de 
laatste jaren enorm is toegenomen. 
Maar op de °bijenatlas9 van 
Nederland komen nog veel witte 
vlekken voor, onder meer in de 
open gedeelten van Noord-Holland. 

Wie de bijen een handje wil helpen 
kan veel doen door in eigen tuin 
voorzieningen aan te brengen als 
blokken hout met daarin geboorde 
gaten, of min of meer vermolmd 
hout. Qpgehangen bosjes holle 
stengels van bijvoorbeeld riet of 
kaardebol kunnen interessante 
soorten aantrekken, evenals spleten 
of geboorde gaten in muren of 
cement. Zo kan iedereen dicht bij 
huis ook genieten van de kleine, 
solitair levende bijensoorten, waar- 
aan nog zo veel te ontdekken valt' 

Piet Zomerdijk 
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Wie nader'kenn7"s wie Maken met de soöFténrï]kd"om en verspreiding 
van de in ons land voorkomende büensoorten kan goed terecht op 
www.wildebIjen.nI. Daar wordt een actueel overzicht gegeven van 
de in Nederland en Vlaanderen voorkomende büensoorten. Van 183 
soorten wordt een duidelijke beschaving gegeven, meestal met een 
mooie afbeelding. Deze site wordt voortdurend aangevuld. Aan de 
hand van een vliegkalender kan men zien wanneer de meeste 
exemplaren van een soort vliegen. Verder is er een eenvoudige def- 
iniëring van de nestplaats wat de determinatie vergemakkelükt. 
Wie zich verder wil verdiepen kan ook gebruik maken van 
Nederlandse publicaties, die meestal slechts enkele groepen 
behandelen of betrekking hebben op een bepaald gebied. Recent 
zen büvoorbeeld verschenen: J. de Rond, 2004. Atlas van de wilde 
bijen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. WLB, Amsterdam en 
J. Smit, 2004. De wespbijen van Nederland. Nederlandse 
Fa unistische Mededelingen 20. EIS. 
Uitgebreidere determinatiewerken bestaan wel, maar niet in het 
Nederlands. Goed bruikbaar voor ons land zen Amiet, Apidae Flora 
Helvetica en lllustrierte Bestem mungstabellen der Wildbienen 
Deutschlands und Oesterreichs van E. Schleuchl. 
Een andere belangrijke bron voor belangstellenden is de Stichting 
EIS. EIS staat voor Europeaan In vertabrate Survey en is onderge- 
bracht bij het Museum Naturalis te Leiden. De Stichting stelt zich 
ten doel de kennis en bescherming van insecten en andere onge- 
wervelden te vergroten. Door middel van het beschikbaar komen 
van kennis over verspelding en ecologie van soorten wil men komen 
tot een verantwoord ecologisch beheer van belangrijke gebieden. In 
principe kan iedereen gebruik maken van de wetenschappelijke 
expertise, collecties en de bibliotheek. De Stichting heeft 50 werk- 
groepen, alle gericht op specifieke diergroepen. Zo is er ook een 
werkgroep voor de Hymenoptera, waar been en wespen onder val- 
len. Voor meer inlichtingen eis@naturalis.nI of als het vragen aan de 
werkgroep betreft theopeet@sci.kun.nI 


