
Nieuwsbriefsadde Hyitencpteta rr 19, april 2004

31

Inventarisatie Stalberg 2003

Peter Megens

Bloeiende planten: wilg, paardebloem, hondsdraf, sleedoorn, sleutelbloem, gewone wederik,

munt, glidkruid, wolfspoot, smeerwortel, valeriaan, tandzaad, wilde bertram, alant, ereprijs,

duizendblad, klokjes, rolklaver, roos, agrimonie, knautia, herfsttijloos, boerenwormkruid,

distels, kaardenbol, wolfsmelk, zilverschoon, enzovoort.

De Stalberg is gelegen tussen Bergen en Wellerlooi naast het bekende restaurant "De

Hamert". In de maanden maart, april, mei, juni, juli en augustus heb ik de Stalberg bezocht,

iedere maand een keer, met de volgende resulaten.

CHRYSIDIDAE - GOUDWESPEN

Hedyohrum gastaecteri.

Hedyohrum nlüans

Hdcpyga geneccsa

POMPILIDAE - SPINNENDODERS

Ancplius viddcus

Priocnemis codacea

VESPIDAE - PLOOIVLEUGELWESPEN

media

sazcnica

Eumenes coanddus

SymmorfLus gradHis

Vespula vuL^ris

CRABRONIDAE - GRAAFWESPEN

Gereeds arenana

Crabco cdhsnus

Crossocecus cktiaus

Ekdemnius crïtinuus

Meüdnus anensis

hipunctdiB

Pemphredon inctrsta

Pemphredon Jetbdfe:

Phüarthustriangulum
Psendus htEvtersis

Psenulus paDipes

APIDAE
- BIJEN

Andcena apicda
Andcena dnyscsceles
Andcena dnetaria

Andcena darkeDa

Andcena ctcata

Andcena flavipas
Andcena haemccchca

.Andcena rainutula

Andcena nitkfe

Andrenavaga

Andcenavuüscers

Bombus hypnocum

Bombus pascuomm

Bombus pcdncum

Chelostoma canpanulacum

Chélosboma fLadsomne

CdUftes cunjgjTarius

CdDetes cbviesanus

CdUdes fbcttens

Das\pocb hiitipes
Eteclokfes ooecutians

De Stalberg maakt deel uit van het nationale park De Maasduinen. Het is een natuurlijke

uiterwaard van de Maas, Er ligt geen dijk, maar de Maasduinen vormen een natuurlijke

barriere. De Stalberg is een zeer rijk bloeiend grasland dat door runderen wordt begraasd. De

rijksweg scheidt dit gebied van de bekende Maasduinen.

De Maasoever wordt beschermd door basaltblokken waar wilgen tussen door groeien. Langs

de weg liggen nog duinen, maar die worden geheel beschaduwd door bomen. Het terrein kent

nauwelijks geschikt open zand voor nestbouw van aculeaten.
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Epeclus audga:

Hylaeus annularis

Hylaeus hsviaxrds

Hylaeus oammunis

Hylaeus ccnfusus

Hylaeus

Maarpis anxpaea

Megachüe (B±unculaiis

Megachüe ligrdsaca

Megachüe

Megachüe wülughhieOa
Melütarigdcans

Nomadaflara

Nonnada gcodsrdana
Nomadaruficmds

Sphecaks q±dfpius

Spheooctes gyifrrilnq

Spheoodes gükus

Spheosdes pellird (ks

De bijen van de geslachten Halictus en Lasioglossum (groefbijen) zijn nog niet in deze tabel

verwerkt. De lijst van bijen is dus niet compleet en wordt later nog met enkele soorten

aangevuld.

Van de bijen is vooral Andrena viridescens (de groene zandbij) opvallend. Deze soort is in

1997 voor het eerst in ons land waargenomen, op twee verschillende plekken in Zuid-

Limburg, vlak bij de Belgische grens (Smit, 1997). Daarna zijn er geen waarnemingen meer

gedaan in ons land. Deze soort vliegt uitsluitend op ereprijs. De waarneming op de Stalberg is

de derde waarneming van ons land.

Verder is Megachile ligniseca zeldzaam in ons land. Hij lijkt echter wat vooruit te gaan,

(Anonymus, 2002, 2003 en pag. 8 en 9 van dit nummer)

Zeldzaam is ook Epeoloides coecutiens, de koekkoeksbij van Macropis europaea

(slokkousbij), die geheel afhankelijk is van de aanwezigheid van de grote wederik.

Leuk was de waarneming van Melitta nigricans (kattestaartbij) die uitsluitend op kattenstaart

vliegt. Omdat deze plant groen stuifmeel bezit zie je de vrouwtjes met groene

stuifmeelpakketjes vliegen. Heel herkenbaar.

De wilg was in maart in zijn eentje verantwoordelijk voor de aanwezigheid van maar liefs

negen soorten bijen; 1 zijdebij, 2 soorten hommels en 6 soorten zandbijen. Ook in april was

de wilg de belangrijkste plant maar had wat hulp van vooral de paardebloem en in mindere

mate hondsdraf.

Opvallend was dat de soorten in het voorjaar in grote aantallen vlogen, bijvoorbeeld Andrena

chrysosceles (goudpoot zandbij) vloog met honderden rond.

Het seizoen voor de wespen begint pas in juni. Dit is goed te zien bij de graaf-, goud-, en

plooiwespen,
De Stalberg is geen spinnendoder-gebied. Van de twee waargenomen soorten is van elke soort

maar één wesp gezien. Anoplius viaticus is de algemeenste soort van ons land die je het hele

jaar door moet kunnen vinden. Dat ene exemplaar is waarschijnlijk overgewaaid.

Priocnemis coriacea is minder algemeen. Op 28-3-03 vond ik een vrouwtje. Het

uitzonderlijke was de vroege datum van de waarneming. Misschien wel de vroegste

waarneming uit ons land.

Tabel 1 Aantal soorten per familie.

aantal soorten per familie in 2003

tijen 42

giaafwespen 13

ploahiajgelwespsn 6

gdmendodacs 2

goudwespen 3

Totaal 66
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Ik heb geen grote nestplaatsen gevonden. Wel waren er een paar steilwandjes waar vooral in

het voorjaar wat gebruik van werd gemaakt. Toch vraag ik mij af waar bijvoorbeeld Andrena

chrysosceles nestelt. Tussen de begroeiing onopvallend of aan de overkant van de rijksweg.
De duintjes op het terrein zelfkomen niet in aanmerking als nestplaats, ze worden te veel

beschaduwd door het bos.

In tabel 3 staat een overzicht hoe vaak soorten tijdens de zes inventarisatiebezoeken zijn

waargenomen. Daar is te zien dat er maar liefst 49 soorten slechts tijdens één bezoek zijn

waargenomen. Alleen Bombus pascuorum (akkerhommel) is tijdens vijf van de zes bezoeken

gezien.

De goudpootbij, die met honderden rond vloog, is maar tijdens twee bezoeken waargenomen.

De meeste bijen en wespen leven maar zo’n zes weken. Als je dan ook een soort over het

hoofd ziet tijdens een bezoek is de kans groot de je hem mist. Een inventarisatie moetje dan

ook eigenlijk over meerjaren uitsmeren om tot een goed beeld te komen. Toch denk ik dat

deze lijst aardig overeen komt met de werkelijke bijen- en wespenfauna van de Stalberg.

Tenslotte weet ik ook niet wat de invloed van de extreem warme zomer op de waarnemingen
heeft gehad. In het algemeen klapte de insectenfauna in augustus helemaal in elkaar. Door de

droogte gaven de bloemen nog maar nauwelijks nectar als ze nog niet verdroogd waren. Op

de hei vond ik soms zelfs de meest algemene soorten niet meer. En als er toch nog wat vloog
waren de aantallen heel veel minder dan in andere jaren. De Stalberg ligt echter pal tegen de

Maas aan en heeft dus waarschijnlijk minder last van de droogte gehad. Maar uitsluiten

kunnen we het ook niet. Misschien kan ik over een paar jaar de inventarisatie herhalen en dan

een antwoord op die vraag geven.

Tabel 3. Aantal waarnemingen van soorten afgezet tegen het aantal bezoeken.

Tabel 2. Het aantal soorten per familie, per maand.

Aantal bezoeken 1 2 3 4 5 6

tijen 31 7 2 1 1 0

gragfwespen 10 1 - 4 - -

1 1 - - -
-

goudwespen 2 1 - - - -

ploci\dajgeLwespen 5 1 - - - -

TOTAAL 49 11 2 5 1 0

Maand

Familie
maart april mei juni juli augustus

Bijen 9 13 14 7 10 7

Graafwegpen - 1 3 5 5 7

PlocivisjgeLwespen - - 3 2 1 1

Spinnendodas 1 1 - -
- -

Goudwespen - -
- 1 2 1

Totaal 10 15 20 15 18 16
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