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Boekbespreking
Theo Peeters

Boer, E.P. de, 2001. Wilde bijen en wespen in enkele terreinen van It Fryske Gea in 1999 en

2000. - It Fryske Gea, Olterterp, 86 p.

Boer, E.P. de, 2002. Fauna & beheer van wilde bijen en wespen in terreinen van It Fryske Gea.

- It Fryske Gea, Olterterp, 50 p. + 2 bijlagen.
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Deze twee rapporten kreeg ik onlangs opgestuurd van Peter de Boer, werkzaam op de afdeling

planning & onderzoek van de provinciale vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea

in Friesland. Beide rapporten behandelen enigszins verschillende zaken waardoor ik heb

besloten ze hier even apart te behandelen.

De Boer, 2001

Peter Boer heeft in 1999 en 2000 een aantal terreinen van IFG onderzocht naar het voorkomen

van een aantal bloembezoekende insectengroepen, met name bijen maar ook diverse

angeldragende wespen en diverse vliegenfamilies. Het veldonderzoek liep in 1999 van 6 juli

tot en met 26 september en in 2000 van 21 maart tot en met 22 juni in 7 verschillende

gebieden. Van de bijen en wespen werd een collectie aangelegd. De dieren werden

gedetermineerd door Jeroen de Rond.

ïn het rapport van (de Boer) 2001 wordt duidelijk beschreven welke werkwijzen zijn gebruikt.

Er is een hoofdstuk over de biologie van bijen en wespen. Daarna volgt een uitgebreide

bespreking van vier van de onderzochte gebieden nl. Bakkeveensterduinen & Heide van

Allaardsoog, Dellebroeksterheide, Schapepoel en de Lindevallei. Tevens is verzameld in Park

Olterterp, de Oude Venen plus op Het Oerd en De Hon op Ameland. Een aantal opmerkelijke

bijensoorten wordt nader besproken.

In het rapport is een discussie opgenomen waarin een drietal interessante onderwerpen met

betrekking tot bijen aan de orde komen, namelijk de achteruitgang van bloembezoekende

insecten en belangrijkste oorzaken van die achteruitgang, concurrentie met honingbijen en de

invloed van begrazing en andere vormen van beheer. Helaas komt de discussie niet uit boven

een weergave van de onvolledige kennis en denkbeelden die in eerder verschenen rapporten

en verslagen zijn weergegeven. Het wordt dan ook tijd dat we onze denkbeelden over bijen en

hun achteruitgang, onderlinge concurrentie en kwetsbaarheid/robuustheid door/voor

beheersmaatregelen nu eens werkelijk gaan onderzoeken!

Het rapport besluit met een opsomming van belangrijke biotopen en planten voor bijen en

tevens worden de resultaten van de inventarisaties samengevat. Tenslotte worden algemene

aanbevelingen met betrekking tot nestgelegenheid, voedselplanten en plaatsing van

honingbijkasten gegeven, In de bijlagen zijn alle afzonderlijke vangsten terug te vinden en

wordt een totaaloverzicht gegeven van de gevangen bijen en wespen in de natuurterreinen van

IFG.

De Boer, 2002

In 2001 is aanvullend onderzoek gedaan waaronder ook in enkele nieuwe terreinen:

Gaasterland en Noord-Friesland. Die gegevens zijn opgenomen in het rapport van (de Boer)

2002. In dit rapport wordt, samen met historische gegevens uit het EIS-bestand en van het

Fries Natuurmuseum, een totaaloverzicht gegevenvan de bijen- en wespenfauna in de 9

onderzochte gebieden.

Per gebied worden de bijzondere en bedreigde soorten besproken, wordt een algemeen en

vaak ook nog een specifiek beheeradvies gegeven ter bescherming ofbevordering van de

bijenfauna, en worden de specifieke richtlijnen in verband met het plaatsen van bijenkasten

besproken, In bijenrijke terreinen worden géén bijenkasten toegestaan. In bijlage I is een

uitgebreide bijenvergunning opgenomen met algemene vergunningsvoorschriften en

specifieke richtlijnen inclusief toelichting voor de plaatsing van bijenkasten in 16 terreinen.

Er zijn dus per tereindeel, in overleg met de imkers, afspraken gemaakt die vanaf 2002 in

gaan.

Aanleiding voor dit onderzoek was immers de vraag van de imkervereniging Wolvega naar

het standpunt van IFG betreffende het plaatsen van bijenkasten in natuurgebieden.
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Het rapport uit 2001 maar vooral ook dit rapport uit 2002, is vooral bedoeld om het standpunt

van IFG met betrekking tot het plaatsingsbeleid van honingbijkasten te concretiseren.

Daarnaast geeft dit rapport per gebied beheersaanbevelingen ten gunste van bijen en wespen

en is het dus een praktische leidraad voor terreinbeheerders.

In tabel 1 zijn enige resultaten uit de rapporten samengevat om je een idee te geven van de

soortenaantallen die werden gevonden. Deze resultaten bevestigen nogmaals, evenals de

inventarisaties in terreinen van Natuurmonumenten(Peeters & Reemer 2001), het grote

gebrek aan kennis van de soortenrijkdom in onze natuurterreinen.

De inhoud van de rapporten put sterk uit Smeekens (1998), bestaande ElS-rapporten (Reemer

et al. 1999, Peeters & Reemer 2001) en de Voorlopige bijenatlas (Peeters et al. 1999), maar

dat wordt door de auteur ook aangegeven in zijn verantwoording. Ik heb slechts schrijffoutjes

en enkele andere kleine fouten kunnen ontdekken in de rapporten. Tevens heb ik nergens een

verwijzing naar de gebruikte foto's en tekeningen gevonden, hetgeen me wenselijk lijkt.

Friesland is lange tijd verstoken geweest van activiteit op het gebied van bijen en wespen. Als

we aan de hand van de voorlopige bijenatlas de verspreiding van de soorten bekijken zijn er in

1999-2001 vele opmerkelijke waarnemingen gedaan. Nieuw voor Friesland waren Andrena

vaga, Lasioglossum quadrinotatulum, Nomada fuscicornis, Osmia uncinata en Sphecodes

scabricollis. Nieuw voor het Friese vasteland waren Bombus cryptarum,

Colletes daviesanus

Bombus norvegicus,

en Sphecodes albilabris. Opmerkelijk, maar te verwachten, waren o.a.

Andrena angustior ,
A. apicata, A. dorsata, A. fulvida, Bombus jonellus, B. magnus, Coelioxys

quadridentata, Colletes succinctus, Epeoloides coecutiens, Epeolus cruciger, Hylaeus

pectoralis, H. rinki, Nomada fabriciana. N. fulvicornis en N. leucophthalma.

Met dit onderzoek van Peter de Boer staat Friesland weer met diverse nieuwe stippen op de

kaart. Ik ben blij met zo'n degelijke activiteit in het noorden van ons land. Nu nog de

bijzonderheden uit het Friese landschap...
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Tabel 1. Bijeninventarisatie in 9 Friese natuurterreinen in 1999-2001. ') Naar Reemer et al.

1999.

Terreinen soorten nieuw totaal

tot 1999 1999-2001 bijen (Bedreigd ‘)

Heide van Allardsoog & Bakkeveensterduinen 45 35 90(15)

Delleburen. Catspoele & De Hoorn 7 7 36(2)

Schapepoel 21 38 59 (9)

Lindevallei 14 12 26 (7)

Park Olterterp 7 7 21(0)

Het Oerd & De Hon op Ameland 9 6 15(5)

Oude Venen bij Eemewoude 6 21 27 (6)

Gaasterland: Mimser Klif & Rijsterbos 5 13 18(5)

Noord-Friesland Buitendijks & Bjirmen 0 3 3(0)


