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1. Inleiding
Bij het woord ‘bijen’ denken de meeste mensen aan de Honingbij. In Nederland komen echter
rond de 360 soorten bijen voor, waarvan meer dan de helft op de rode lijst staan. Hoewel het
aantal soorten de laatste jaren niet meer afneemt en zelfs iets is toegenomen als gevolg van
klimaatverandering, neemt het aantal vindplaatsen, de dichtheid per soort en geschikte
locaties in het landschap nog jaarlijks sterk af, al dan niet omdat kwetsbare bijen-habitats in
kwaliteit achteruit gaan.
Bijen hebben naast hun specifieke drachtplanten ook geschikte nestgelegenheid nodig; veel
wilde bijen nestelen in de grond, enkele in dood hout en bijenhotels. Indien de levenswijze
goed bekend is, zijn bepaalde soorten goed te ‘helpen’. Met het plaatsen van bijenhotels
worden slechts een aantal, veelal algemenere soorten, geholpen.
De meest kwetsbare soorten leven echter in de natuurgebieden, maar veel van deze
natuurgebieden zijn nog niet goed onderzocht. Om de meest bedreigde bijen in Nederland te
helpen is dus kennis en onderzoek nodig, zodat natuurbeheerders met deze kennis gerichter
bijen in hun gebieden kunnen beschermen en behouden.
Deze soortgroep verdient dan ook de aandacht. Het feit dat veel bijensoorten moeilijk te
determineren zijn heeft echter tot gevolg dat weinig mensen zich met deze soortgroep bezig
houden. Gelukkig komt hier de laatste jaren steeds meer verandering in, mede als gevolg van
media-aandacht. Desondanks blijven bijen vergeleken met bijvoorbeeld libellen en dagvlinders
een onderbelichte insectengroep.
De afgelopen jaren werkt Bureau FaunaX op een constructieve manier samen met Vermilion.
Dit betreffen over het algemeen aan natuurwetgeving gerelateerde opdrachten. Uit overleggen
met Mevr. Brugman en Mevr. Ruiter van Vermilion, die hebben plaats gevonden op kantore
FaunaX te Gorredijk, kwam echter de wens naar voren om iets te doen ter ondersteuning van
de biodiversiteit in Nederland. Zo is het idee ontstaan om een bijeninventarisatie uit te voeren.
Immers, voordat je iets kan beschermen, dien je eerst in kaart te brengen welke soorten precies
in gebieden voorkomen.
In samenspraak met It Fryske Gea en Vermilion is hierop besloten een eenmalige bijeninventarisatie in 2019 uit te voeren in de Bakkeveense Duinen & Heide van Allardsoog. Er is
voor dit gebied gekozen omdat dit één van de gebieden in de provincie Friesland is waar,
gezien de aanwezige habitats (stuifzand, holle wegen, heide en bos op zandgrond), wat betreft
wilde bijen de meeste diversiteit te verwachten is. Tevens was er tot het uitkomen van dit
rapport geen actueel overzicht van de bijensoorten van dit gebied voor handen. De laatste
inventarisatie van dit gebied vond plaats in 1999 en 2000.
In onderhavige rapportage worden de resultaten van de inventarisatie in 2019 op beknopte
wijze uitééngezet, waarbij een viertal bijzondere wilde bijen nader worden besproken.
Wij danken It Fryske Gea en Vermillion voor de toestemming, bereidheid en financiering om
deze bijen-inventarisatie te kunnen uitvoeren.
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2. Methodiek
Voor het inventariseren van bedreigde wilde bijen is geen inventarisatieprotocol beschikbaar
in Nederland. Elke bijensoort heeft een zeer beperkte vliegtijd en sommige soorten komen van
nature in zeer lage dichtheden voor, waardoor de opsporing een echte uitdaging is.
Om deze reden hebben we zelf een eerste aanzet gegeven en een Bijenprotocol ontwikkeld,
zoals te vinden is in bijlage I, specifiek voor bijen-inventarisaties.
Het vergt intensief veldwerk om alle circa 125 soorten wilde bijen die uit Fryslân bekend zijn
te inventariseren in het betreffende gebied. Daarom is eerst een beeld gevormd van welke
bijensoorten in het gebied voor kunnen komen, zodat vervolgens op basis van de vliegtijd en
de habitatvoorkeur gericht naar deze soorten kan worden gezocht.
Alle gegevens die zijn verzameld tijdens dit onderzoek zijn opgenomen in een XLS-database en
als zodanig los aangeleverd bij It Fryske Gea. Daarnaast zijn alle waarnemingen ingevoerd op
www.waarneming.nl (onder embargo vooreerst) en uiteindelijk ook in de Nationale Databank
Flora en Fauna (NDFF). In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen
bijensoorten. Tevens worden enkele zeldzame soorten uitgelicht die iets zeggen over de
kwaliteit van het gebied. Voor specifieke informatie over aantallen, velddata etc. wordt
verwezen naar de bij dit rapport behorende database.

Figuur 2.1. Het open zandgedeelte (voormalig stuifzand) op de Bakkeveensterduinen vormt een zeer
soortenrijk bijenhabitat!
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3. Resultaten
3.1

Aangetroffen soorten

In Tabel 1 worden de aangetroffen bijensoorten vermeld. Opvallend is de relatief grote
verscheidenheid aan wilde bijen. In totaal gaat het om 35 soorten. In de provincie Friesland
zijn maar weinig natuurgebieden waar zoveel soorten kunnen worden aangetroffen. Dit hangt
samen met de variatie aan gunstige bijenhabitats, waarbij reliëf, natte- en droge delen,
schraalgraslanden, droge- en vochtige heide en gemengd bos elkaar op korte afstand
afwisselen. Bij nadere inventarisaties kunnen nog meer interessante soorten verwacht worden!
Soort (NL)
Honingbij
Donkere wilgenzandbij
Witbaardzandbij
Zwarte rosse zandbij
Wimperflankzandbij
Heidezandbij
Zwartbronsen zandbij
Bremzandbij
Vroege zandbij
Grijze zandbij
Grijze rimpelrug
Wilgenhommel
Grote veldhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Aardhommel
Steenhommel
Grote zijdebij
Heizijdebij
Pluimvoetbij
Matte bandgroefbij
Gewone franjegroefbij
Bleekvlekwespbij
Smalbandwespbij
Roodharige wespbij
Sierlijke wespbij
Gewone dubbeltand
Geelzwarte wespbij
Variabele wespbij
Kleine roetbij
Grote bloedbij
Pantserbloedbij
Dikkopbloedbij
Schoffelbloedbij
Rimpelkruinbloedbij

Soort (Wet.)
Apis mellifera
Andrena apicata
Andrena barbilabris
Andrena clarkella
Andrena dorsata
Andrena fuscipes
Andrena nigroaenea
Andrena ovatula
Andrena praecox
Andrena vaga
Andrena tibialis
Bombus cryptorum
Bombus magnus
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus terrestris
Bombus lapidarius
Colletes cunicularius
Colletes succinctus
Dasypoda hirtipes
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum sextrigatum
Nomada alboguttata
Nomada goodeniana
Nomada lathburiana
Nomada panzeri
Nomada ruficornis
Nomada succincta
Nomada zonata
Panurgus calcaratus
Sphecodes albilabris
Sphecodes gibbus
Sphecodes monilicornis
Sphecodes pellucidus
Spehcodes reticulatus

Tabel 1. De 35 aangetroffen bijen op de Bakkeveense Duinen & Heide van Allardsoog in 2019.
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De aanwezigheid van bloeiende wilgen in het voorjaar in de nattere delen, maar met name
ook de mooie groeiplaatsen van kruipwilgen Salix repens, zijn zeer gunstig voor een aantal
zeldzamere zandbijen Andrena met hun bijbehorende koekoeksbijen van het geslacht Nomada.
Daarnaast is het gezamenlijk voorkomen van zowel de heidezandbij als de heidezijdebij in
relatief hoge dichtheden belangrijk; beide zijn echte heide-specialisten, die het landelijk
moeilijk hebben.
In de onderstaande paragrafen worden enkele van de meest leuke en zeldzamere soorten
uitgelicht:

3.2

Donkere wilgenzandbij Andrena apicata

De donkere wilgenzandbij staat op de rode lijst als bedreigd en is tijdens de veldbezoeken tien
keer waargenomen. Dit wijst erop dat de soort in de omgeving van Bakkeveen in een relatief
hoge dichtheid voorkomt. Voor Friese begrippen is dit een grote en dus belangrijke vindplaats!
Deze voorjaarsoort komt in Nederland lokaal voor op binnenlandse zandgronden en langs de
kust en is een soort van heide- en stuifzandgebieden. De soort verzameld uitsluitend stuifmeel
op wilgen. De vrouwtjes nestelen op zonnige zandige plekken. De combinatie van deze
zonnige zandige plekken en wilgen is derhalve belangrijk voor het voortbestaan van deze
soort.

Figuur 3.2. Vindplaats en habitat van de donkere wilgenzandbij (Foto: Remco Hiemstra)
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3.3

Bremzandbij Andrena ovatula

De bremzandbij staat op de rode lijst als kwetsbaar en is tijdens de veldbezoeken slechts één
keer waargenomen. De soort wordt aangetroffen in schrale graslanden, droge ruderale
terreinen, ruigten, dijken en groeven. De nesten worden gegraven in verschillende
grondsoorten die niet al te dicht begroeid zijn. Voor wat betreft foerageren is deze soort
polylectisch (kan foerageren op allerlei drachtplanten), maar vertoont een sterke voorkeur
voor vlinderbloemigen.

Figuur 3.2. De Bremzandbij werd gevangen op 31 mei 2019 op de Heide van Allardsoog (Foto: Remco
Hiemstra)

3.4

Wilgenhommel Bombus cryptarum

De wilgenhommel staat niet op de rode lijst maar is één van de zeldzamere in Nederland
voorkomende hommels. Tijdens de veldbezoeken is er drie keer een koningin waargenomen
op drie verschillende dagen. Dit wijst er op dat de soort in de omgeving van Bakkeveen nog
relatief goed voorkomt. Deze soort werd vroeger gezien als een kleurvariant van de
veldhommel. Uit DNA- en feromonenonderzoek is echter gebleken dat het een aparte soort
betreft. Slechts de koninginnen kunnen met zekerheid op naam worden gebracht. Ook het
Nederlandse verspreidingspatroon en de Nederlandse habitat wijzen hierop. Vrijwel alle
waarnemingen in Nederland komen uit natte heidegebieden en kustduinen.
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3.5

Variabele wespbij Nomada zonata

De variabele wespbij staat niet op de rode lijst, maar is in Nederland relatief zeldzaam. De
reden dat de soort niet op de rode lijst staat is te zoeken in het feit dat de soort aan het
oprukken is. In 1995 werd in Nederland het eerste exemplaar waargenomen. Sindsdien heeft de
soort zich behoorlijk uitgebreid. Toch is de soort in de provincie Friesland nog zeldzaam te
noemen en is de heide van Allardsoog één van de weinig locaties in de provincie waar de soort
ooit is aangetroffen.
Deze koekoeksbij parasiteert bij de wimperflankzandbij, die ook werd aangetroffen.
Koekoeksbijen maken zelf geen nest, maar dringen dat van andere wilde bijen binnen en
leggen daar hun ei, vandaar de naam koekoeksbij.

Figuur 3.3. Variabele wespbij Nomada zonata. Wespbijen zijn veelal geel-zwart getekend en weinig
behaard en doen daardoor erg wesp-achtig aan. Deze koekoeksbijen parasiteren veelal bij zandbijen.
Foto: Wikipedia
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