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Op het randje
Henk Beers

De merkwaardige plaatskeuze is het werk van Halictus rubicundus, de roodpotige groefbij.

Tot juni bespeur ik alleen de vrouwtjes van deze soort, maar niet in grote aantallen. Ik moest

er naar zoeken. Daarna, vooral in juni, juli en augustus zie ik beide geslachten, maar vooral

gravende of foeragerende vrouwtjes.

De nestjes van de bijen laat ik het liefst ongemoeid, maar de enkele keer dat ik een gangetje

open maakte, zag ik een bodempje van oranje-geel stuifmeel. Waarschijnlijk van gele

composieten. Daarop leefde soms een witte larve. Oudemans vermeldt dit al in zijn “De

Nederlandse insecten” (1900): “Gefourageerd wordt met stuifmeel, inzonderheid van gele Composieten.”
In de “Voorlopige atlas” wordt de bloedbij Sphecodes gibbus genoemd als koekoeksbij. Deze

parasiet zag ik inderdaad langs de klifjes patrouilleren, maar in klein aantal. Inmijn

verzameling heb ik één exemplaar van die plek, een vrouwtje van 5 juli 2001.

Het is echter vooral de plek van de kolonie die me bezig houdt: in voortdurende afkalvende

kwelderrand, die, soms ook in de zomer!, door springtij of storm onder water wordt gezet. Die

Terschelling

Ongeveer vijftig j aar geleden zag ik in de afkalvende wadrand van de Grië op Terschelling

nestelende bijtjes. Daarvan maakte ik enkele dia’s. Ik vond de plaats van de kolonie, als

locatie om voor nageslacht te zorgen nogal riskant, omdat de “klifjes” ook in de zomer

afbrokkelden en soms zelfs werden overspoeld door zout (!) waddenzeewater. Daarom ging ik

eens rondkijken of er elders op het eiland ook dergelijke waaghalzen verbleven. Dat was

inderdaad het geval: ik vond verder nog kolonies bij het Groene Strand, langs de Dellewal, in

restjes kwelder ten zuiden van Hoorn en Oosterend.

De kolonie op de Grië wordt al vermeld in de “Voorlopige Atlas van de Nederlandse bijen”

(Peeters et al. 1999). Van der Blom beschreef de kolonie in “Stridula” (1980). Dit aardige

verslag had ik bewaard en nu dacht ik dat het misschien nuttig was hieraan wat aandacht te

schenken in verband met het verschijnen van een nieuwe bijenatlas.
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afkalving is gemiddeld één meter (!) per jaar en dat duurt al eeuwen. Zo klaagden de

ingezetenen van Oosterend al in 1879 dat
“

....
veel land verloren ging.”

Het is dus vooral de golfslag die de erosie veroorzaakt en de bijenkolonie schade kan

toebrengen.
Ook het vee kan de oever vernielen, temeer doordat de

afstap vrij hoog is: soms 80 cm of meer. Vooral bij

warm weer gaan de koeien het wad op. Er is weliswaar

een afscheiding van (schrik-) draad, maar net als de

andere Terschellingers laten de dieren zich niet gauw in

hun vrijheid beperken. In 1991 is er over het wad een

laag dijkje aangelegd, vooral bedoeld als golfbreker. Dit

lijkt te werken: het kale slik tussen oever en dijk raakt nu

weer begroeid met o.a. zeekraal. Ook de afkalving neemt

af. In hoeverre deze recente ingreep voor de bijen een

verbetering is, valt nog te bezien. De steile wandjes

zullen mogelijk verdwijnen en de min of meer kale,

horizontale strook daarboven raakt begroeid. En van een

grote kolonie zoals van der Blom (1980) noemt is geen

sprake meer.

Blijft mijn vraag waarom H. rubicundus deels in de

warme en droge duinen van Terschelling algemeen

voorkomt, terwijl een ander deel van de populatie de

voorkeur geeft aan de totaal andere milieufactoren aan

de wadkant.
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