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Reactie op: ‘Over de angeldragers van Meijendel’
in Bzzz 10 (nov. 1999)

H. Nieuwenhuijsen

Beste Frank,

Ik heb met erg veel plezier je heldere stuk over ’Meyendel’ gelezen. Aangezien ik al jaren

inventariseer in de Schoorlse duinen heb ik wat gegevens van ’jouw’ 2000 ha grote, kalkrijke

terrein gelegd naast die van ’mijn’ 1750 ha grote, kalkarme gebied. Jij telt de laatste jaren

ongeveer 50 soorten bijen, ik kom op hetzelfde aantal soorten. We moeten in de toekomst

maar eens om de tafel, metnog een aantal mensen, dat in de duinen inventariseert om een

overzicht te produceren van de aculeatenfauna van deze fysisch-geografische regio. We kunnen

dan meteen eens kijken welke soorten zich tot één van beide districten (duin- en renodunaal)

beperken.
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Zou verandering van biotoop (vergrassing en toename van struiken) in de kalkrijke duinen

oorzaak zijn van het verdwijnen daar van A. viaticus?

De beide Priocnemis- soorten die je noemt, P. perturbator en P. minuta, ken ik niet uit

Schoorl. Soorten van dit spinnendodergeslacht hebben meestal een voorkeur voor grazige

biotopen. En die zijn er in Schoorl nauwelijks. P. perturbator ken ik wel van de Westffiese

dijk in de polder achter de duinen. P. minuta is bekend uit Bergen (N.H.).

Van de genoemde Arachnospila-soortm ken ik de zeldzame A. consobrina niet uit Schoorl.

Frank, je vroeg ook nog biotoopgegevens over een paar soorten. De zeer zeldzame Arachnos-

pila alvarabnormis is een soort van zandige steppen. In ons land komt ze voor in de kalkrijke

duinen en rivierduinen. Dus op naar de zandige plekken in Meijendel. Dat is ook het biotoop

van Pterocheilus phaleratus. In Schoorl tref ik deze soort in de middenduinen aan in droog

grasland afgewisseld met open plekken.

Liefst nog kaler is het terrein waarin je Tachysphex fulvitarsis kunt aantreffen. Ik vond deze

soort in Schoorl in het noordelijk deel op de grens van duin en polder in het kale duin twee

mannetjes.

Tot slot ga ik voor het stuk chocolade met hazelnoten. In Schoorl vang je Mellinus arvensis

achter de zeereep, in de met hei begroeide duinvalleien met hier en daar een den. Ze vliegen

rond de dennen. Hetzelfde beeld vind je in de middenduinen. Tussen de tegels van mijn school

in Schagen nestelen zij en op de zandige stukjes volkstuin bij het Schager station ving ik ze

ook. Houden deze beestjes misschien niet van de Haagse Kouwe Kak?

De spinnendoder Anoplius viaticus wordt niet (meer) gevangen in Meyendel. De soort is in

Schoorl algemeen. Ik tref hem aan in de zeereep, midden- en binnenduinen. Op de zandpaden
door de hei is zij talrijk. Ik heb de indruk dat de soort een voorkeur heeft voor droog grasland,

afgewisseld met open zand. Anoplius infuscatus ken ik alleen uit de binnenduinen.


