
	 smit	&	fernhout	‒	nieuwe	vondst	van	nomada roberjeotiana	 

inleiding

De kleine bonte wespbij Nomada roberjeotiana 
Panzer, 199 (fig. 1) behoort tot de wespbijen  
(genus Nomada). Wespbijen komen voor op alle 
continenten van de wereld, met uitzondering van 
Antarctica. Het noordelijk halfrond herbergt de 
meeste soorten, met het Middellandse-Zeegebied 
als hotspot. Wereldwijd zijn intussen bijna 1000 
soorten beschreven (Alexander & Schwarz 1994, 
Smit 2018). 
Uit Europa zijn 212 Nomada-soorten bekend 
(Smit 2018, Schwarz & Smit 2018b, Schwarz et 
al. 2018,	2019). In Nederland zijn tot dusver 48 
soorten gevonden (Peeters et al. 2012). De wesp-

bijen zijn niet onderverdeeld in subgenera, maar in 
soortgroepen (Alexander 1994). Nomada roberjeo-
tiana was tot de jaren 1960 plaatselijk talrijk in 
Zuidoost-Nederland. Daarna leek de soort  
verdwenen uit ons land, maar in 2006 werd ze 
weer aangetroffen in Drenthe. In dit artikel wordt 
een recente nieuwe vindplaats uit Limburg be-
schreven. 

taxonomie

Nomada roberjeotiana behoort tot de roberjeotiana-
groep, waarvan er uit ons land nog drie soorten 
bekend zijn: N. errans Lepeletier, 1841 (één vondst 
eind 19e eeuw), N. obtusifrons Nylander, 1848 
(Rode Lijst: Verdwenen) en N. rufipes Fabricius, 
19 (Rode lijst: Kwetsbaar). 

Nomada tormentillae Alfken, 1901 werd als onder-
soort van N. roberjeotiana beschreven, maar wordt 
door sommige auteurs als een aparte soort gezien 
(Scheuchl & Willner 2016). Zij vermoeden dat  
de verspreiding van dit taxon overeenkomt met 
die van een van de gastheren: Andrena tarsata  
Nylander, 1848. Op de lijst van landen waar deze 
ondersoort voorkomt wordt Nederland echter 
niet genoemd. Anderen twijfelen over de status 
(Amiet et al. 200), of beschouwen het als een  
variëteit (Smit 2018, Westrich 2018, pers. comm. 
Maximilian Schwarz). Mogelijk kan dna-onder-
zoek hierover uitsluitsel geven.

Figuur 1. Nomada roberjeotiana, mannetje. Foto Tjomme 
Fernhout.
Figure 1. Nomada roberjeotiana, male. Photo Tjomme 
Fernhout.

een nieuwe vondst van de kleine bonte wespbij nomada 
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Het gaat niet goed met de wilde bijen in ons land, ruim de helft van de soorten staat 
op de Rode Lijst. Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is het sterk verminderde 
aanbod van bloeiende wilde planten in het (agrarisch) landschap en in de tuinen in 
dorpen en steden. Daarnaast spelen onder andere vermesting, verdroging, bestrijdings- 
middelen en verkeerd beheer een rol. Er zijn ook enkele positieve ontwikkelingen, 
zoals een recente vondst van de ernstig bedreigde kleine bonte wespbij.
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herkenning

Nomada roberjeotiana is een opvallende, bonte 
verschijning, vandaar de Nederlandse naam kleine 
bonte wespbij. Het mannetje heeft een zwarte 
kop, met gele of ivoorkleurige tekening op: de  
kaken, het labrum, de wangen, de clypeus, het 
benedengezicht en de onderkant van de antenne-
schacht. De antenne is rood en aan de bovenkant 
min of meer donker. Het borststuk is zwart, met 
gele of ivoorkleurige tekening op: de pronotum-
lobben, het pronotum, de tegulae, het scutellum 
grotendeels of helemaal, postscutellum en een 
vlek op het mesopleuron. Het achterlijf is zwart, 
tergiet	i	en ii zijn meest rood, tergiet	ii-iv met 
grote, ivoorkleurige zijvlekken, tergiet v met een 
ivoren band, tergiet vi	met een middenvlek. De 
poten zijn rood, de dijen en schenen hebben 
zwarte vlekken. Het formaat van het mannetje  
is -10 mm, het vrouwtje 6-9 mm. De verwante 
soorten zijn minder bont gekleurd en hebben  
op de dijring een tand of doorn (N. errans,  
N. rufipes), die bij N. roberjeotiana ontbreekt,  
of een platte richel tussen de antenne-inplant  
(N. obtusifrons).

Figuur 2. Vindplaatsen van Nomada roberjeotiana in 
Nederland.
Figure 2. Records of Nomada roberjeotiana in the  
Netherlands.

Figuur . Vrouwtje van Andrena 
denticulata, de mogelijke gastheer 
van Nomada roberjeotiana. Foto 
Tim Faasen.
Figure . Andrena denticulata  
female, the possible host of Nomada 
roberjeotiana. Photo Tim Faasen.
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verspreiding

Nomada roberjeotiana komt voor in bijna heel  
Europa, met uitzondering van Portugal en het 
zuidoosten. Verder komt deze bij voor in het 
Midden-Oosten (Turkije) en Azië tot in Oost- 
Siberië en Japan (Smit 2018). De vliegtijd is van 
juni tot in september. De kleine bonte wespbij 
was tot 196 in Nederland in het zuidoosten 
plaatselijk talrijk, maar werd daarna lange tijd 
niet meer in ons land waargenomen (fig. 2). In 
2006 vond Frank van der Meer drie vrouwtjes bij 
Gees in Drenthe (Smit & Van der Meer 200). 

nieuwe vindplaats 

Op 0 juni 2018 ving de tweede auteur een man-
netje van N. roberjeotiana (fig. 1) in het Broek- 
huizerbroek nabij Broekhuizen in Limburg  

(a 206,82-8,2). Het is een gevarieerd gebied 
met een klein heideterreintje, akkers en een aantal 
kleine bospercelen. Ook ligt er een langgerekt 
meertje. Het Broekhuizerbroek ligt ongeveer  
5 km van het grotere heidegebied De Hamert. De 
ondergrond is zandgrond, met lemige delen. Het 
mannetje werd gevangen op een gele composiet 
(Asteraceae) aan een bosrand. Op dezelfde dag 
heeft de tweede auteur ook een vrouwtje van  
Andrena denticulata gevangen, een van de mo- 
gelijke gastheren.
Deze vindplaats sluit aan bij de biotopen die  
voor Andrena denticulata genoemd worden in  
‘De Nederlandse bijen’ (Peeters et al. 2012).

rode lijst

De kleine bonte wespbij komt weliswaar voor in 
een heel groot deel van Europa, maar is overal 
zeldzaam (Westrich 2018). Op de Nederlandse 
Rode Lijst wordt deze soort ‘Ernstig bedreigd’  
genoemd (Reemer 2018), op de Europese Rode 
Lijst ‘Near threatened’ (Nieto et al. 2014) en op  
de Duitse Rode Lijst krijgt deze wespbij een ‘G’, 
wat betekent dat ze bedreigd is, maar dat de mate 
waarin niet bekend is (Westrich et al. 2011). 

biologie

Bijen van het genus Nomada zijn broedparasieten, 
ook wel koekoeksbijen genoemd. De vrouwtjes 
van deze bijen graven niet zelf een nest, maar  
leggen hun eitjes in bevoorraadde broedcellen van 
andere bijensoorten. De meeste Nomada-soorten 
zijn gastheerspecifiek. 

Van N. roberjeotiana is de tormentilzandbij  
Andrena tarsata als gastheer bekend (Alfken 191, 
Perkins 1919, Stoeckhert 19, Kocourek 1966), 
mogelijk ook de boszandbij Andrena coitana  
(Kirby, 1802) (Alfken 191, Stoeckhert 19, Petit 
19), heidezandbij Andrena fuscipes (Kirby, 1802) 
(Stoeckhert 19, Brechtel 1986, Schmid-Egger  
et al. 1995, Scheuchl 2000) en kruiskruidzandbij 
Andrena denticulata (Kirby, 1802) (Venne &  
Bleidorn 200, Smit & Van der Meer 200). In 

Figuur 4. Vindplaatsen van Andrena denticulata in  
Nederland.
Figure 4. Records of Andrena denticulata in the  
Netherlands.
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ons land is Andrena tarsata erg zeldzaam en recent 
niet bekend uit de omgeving van de vindplaats 
van N. roberjeotiana in 2018. Andrena coitana leek 
uit ons land verdwenen (Peeters et al. 2012), maar 
is in 2016 opnieuw ontdekt op de Veluwe (Nieuwen-
huijsen 2016). De beide andere zandbijensoorten 
zijn niet zeldzaam in ons land en zouden beide in 
aanmerking kunnen komen. Gezien de biotoop 
waar het mannetje in 2018 gevonden is, een bos-
rand, is de meest waarschijnlijke gastheer hier  
Andrena denticulata (fig. ) (Smit & Van der  
Meer 200). Dit is een zandbij die op diverse 
plekken voorkomt met gele composieten, liefst  
jacobskruiskruid of boerenwormkruid, in de buurt 
van wat open zand (Raemakers 2000, Westrich 
2018).

De vrouwtjes van de gastheersoorten graven  
hun nest op schaars begroeide, zandige plekken, 
meestal solitair (Westrich 2018). De vrouwtjes van 
Nomada zwerven rond op zoek naar nesten van 
de gastheren (vandaar de naam nomaden). Wan-
neer een nest gevonden wordt, wacht de wespbij 
tot de zandbij haar nest verlaten heeft om bloemen 
te gaan bezoeken. Dan gaat ze naar binnen om te 
onderzoeken of er een open broedcel is. Hierin 
legt zij haar eitjes, vaak twee, verstopt in de wand 
van de broedcel. Wanneer de Nomada-larve na 
ongeveer een week uitkomt, gaat deze eerst op 
zoek naar eventuele andere Nomada-eitjes en  
vernietigt deze. Daarna eet de larve het ei of de 
larve van de gastheer, om vervolgens aan de 
hoofdmaaltijd te gaan: de stuifmeelvoorraad die 
in de cel ligt. In de periode tijdens het eten daar-
van vervelt de Nomada-larve enkele keren. De 
ontwikkeling van ei tot pop of imago duurt  
een paar weken, mede afhankelijk van de tem- 
peratuur.

discussie

Het is mogelijk dat N. roberjeotiana lange tijd  
in ons land onopgemerkt is gebleven, hoewel de 
aandacht voor wilde bijen in de laatste decennia 
sterk is toegenomen en deze bij qua kleurpatroon 
wel opvalt. Het kan ook zijn dat deze vondst, 

evenals de vondst uit 2006, een eerste teken van 
herkolonisatie van ons land is, volgend op de  
uitbreiding van de hier meest waarschijnlijke  
gastheer, de kruiskruidzandbij Andrena denticulata 
(fig. 4). 

dankwoord

Tim Faasen wordt bedankt voor de foto van  
Andrena denticulata.
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summary

A new record of Nomada roberjeotiana in the Netherlands (Hymenoptera: Anthophila: 
Apidae)
Until the 1960s Nomada roberjeotiana was found locally in the southeast of the Netherlands.  
After that the species seemed extinct, but it was rediscovered in 2006 in Drenthe. In this  
paper a new record from Limburg in 2018 is described. 
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