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Symposium schorzijdebij en schorviltbij
Mariene bijen in het Nederlandse Deltagebied

Ook werden veel andere interessante bijensoorten gevangen tijdens het project, zoals

Megachile maritima
,

Coelioxys conoidea, Ceratina cyanea en andere aculeaten als Bembix

rostrata en Mimumesa sibiricana. Op twee plaatsen werden Colletes hederae en Colletes

halophilus beiden aangetroffen, en dat gaf aanleiding tot een aantal interessante experimenten,
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens een tweedaags symposium in

het Bezoekerscentrum Saeftinghe in Emmadorp, gemeente Hulst. Daarbij zullen ook de

buitenlandse onderzoekers hun resultaten presenteren. De eerste dag zijn de lezingen

Nederlandstalig en bedoeld voor een bredere doelgroep, zoals beheerders, opzichters van

Waterschappen en Rijkswaterstaat etc. Ook voor entomologen is deze dag echter zeker

interessant. De tweede symposiumdag is speciaal voor entomologen. De voertalen zullen dan

Nederlands, Duits en Engels zijn.

DATUM: 11 en 12 maart 2005 Locatie; bezoekerscentrum Saeftinghe Emmadorp

Leden van de sectie Hymenoptera kunnen gratis aan het symposium deelnemen. Alle

deelnemers ontvangen de uitgebreide symposiummap. Er is - uitsluitend voor leden van de

sectie - beperkt gelegenheid om gratis te overnachten bij Saeftinghe. We hopen van harte dat

veel leden van de sectie aanwezig zullen zijn. Opgave is mogelijk voor een ofvoor beide

dagen, telefoonnummer voor nadere info: 06-51589216 (Chiel Jacobusse),

OPGAVE voor 15 januari 2005 bij Stichting Het Zeeuwse Landschap, t.a.v. Chiel

Jacobusse, Postbus 25, 4450 AA Heinkenszand.

Afgelopen seizoen is op initiatiefvan Het Zeeuwse Landschap een groot inventarisatieproject

uitgevoerd aan de schorzijdebij (Colletes halophilus) en haar parasiet, de schorviltbij ( (Epeolus

tarsalis ssp rozenburgensis) Van beide soorten is het voorkomen onderzocht vanaf Voorne,

zuidwaarts tot de monding van de Somme, in Noord-Frankrijk. Naast een zeer gedetailleerde

kennis over de verspreiding en de populatiegrootte zijn er veel gegevens verzameld over

fenologie, voedselplanten, nestplaatsvoorkeur etc. Dat heeft een aantal verrassende nieuwe

inzichten opgeleverd. Van de uiterst zeldzame schorviltbij werden 3 exemplaren gevangen.

Dr. Inge Bischoff van het Zoologisch Museum in Bonn haakte in op het project en deed

gedetailleerd onderzoek aan de nesten van schorzijdebij en in het Verdronken Land van

Saeftinghe. Dr. Michael Kuhlmannvan de Universiteit van Munster kreeg van alle

vliegplaatsen een aantal exemplaren opgestuurd voor DNA-onderzoek.


