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Een vangstimpressie uit een Zandvoortse tuin

Pim Kuijken

Uit de literatuur is bekend dat tuinen voor bijen een belangrijk element vormen.

Dat zich dat in mijn tuin op hemelsbreed 400 meter van het strand zo zou manifesteren had ik

niet verwacht. Daarom leek het mij leuk hiervan kort verslag te doen. Reacties zie ik graag

tegemoet. Onderstaand de vangsten/waarnemingen.

Bijen

Andrena argentata; een exemplaar.

Andrena barbilabris: algemeen.

Andrena bicolor; in april dagelijks tientallen exemplaren. Ook de tweede generatie en dan met

name de vrouwtjes zijn goed vertegenwoordigd. Nu dus ook in Zandvoort, Zoals in

de bijenatlas al genoemd breidt deze soort zich dus langzaam uit naar het

noordwesten.

Anthidium manicatum; dagelijks in de maanden juli en augustus van ‘s morgens tot ‘s avonds

zeer actief op met name Stachys.

Anthophorafurcata; beide j aren enkele exemplaren.

Anthophora quadrimaculata, dagelijks van begin juni tot halfjuli op metname Nepeta. Uit de

voorlopige atlas van de Nederlandse bijen blijkt dat deze bij vooral voorkomt in

Zuid-Limburg. Uit het westen is deze niet bekend.

Chelostoma rapunculi; een totaal onverwachte vangst van een mannetje op Campanula op 29-

6-2001. Uit het westen nog niet bekend.

Coelioxys mandibularis; enkele mannetjes.

Colletes marginatus; enkele exemplaren.

Hylaeus confusus; enkele exemplaren

Hylaeus signatus; enkele exemplaren.

Megachile centucularis; verschillende exemplaren.

Megachile leachella; enkele exemplaren.

Megachile willughbiella; twee exemplaren. In de duinen in Zandvoort ook regelmatig

gevangen, evenals Megachile maritima
,

echter deze nog niet in de tuin

tegengekomen.
Osmia caerulescens; regelmatig voorkomend. Recente vangsten in deze regio niet bekend.

Osmia rufa; enkele exemplaren.

Grote graafwespen

Vermeldenswaard is dat de harkwesp ((Bembix rostrata) beide jaren enkele keren in mijn tuin

verscheen. Een zelfs op 3 september.

Ruim twee jaar woon ik nu aan de rand van het centrum in Zandvoort in een nieuw

aangelegde wijk naast het station. Mijn tuin ligt op het zuid-zuidwesten, dicht tegen het

perron. Daar tussen in ligt een strook van 30 meterwaar men kunstmatig een duin heeft

opgeworpen (AC. 96-487).

De tuin ligt dus optimaal voor de zoninval en daardoor zijn de temperaturen redelijk hoog.

In april 2000 is mijn tuin aangelegd en beslaat in totaal 110 m². Wat ik in 2000 en 2001 heb

waargenomen, dan wel gevangen heb vind ik nogal bijzonder.
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Ook de bijenwolf ((Philanthus triangulum) geeft acte de presence.

Verder ook enkele vrouwtjes van Podalonia hirsuta op Coreopsis.

Ik wil het bij deze impressie laten. Ik verwacht de komende j aren nog vele verrassingen. Ook

zal ik de vliegtijden en de duur in de gaten houden.

Over een aantal jaren zal ik daar over melden, waarbij dan ook een complete lijst van alle

vangsten gepubliceerd kan worden.

Het is voor mij een raadsel waar deze in mijn tuin gesignaleerde beesten nestelen. Ik weet ook

niet waar ik precies zou moeten zoeken. Suggesties zijn welkom. Gezien de ligging ligt het

voor de hand om in de komende jaren ook nestgelegenheid te scheppen.


