
Wilde bijen in de tuin  
  in coronatijden



Corona maatregelen

Eerste Belgische coronadode op 10 
maart 2020. 

Lockdown vanaf 18 maart 2020,   

.

Schone beestjes, een verrijking van onze biodiversiteit!!!

Het Sars Corona virus 2 afgekort Sars-Co-Vid-2  geeft de  
ziekte Covid 19 (Corona virus Disease 2019.)

Geen verplaatsingen meer, 
dus … .



 
 
 
 

   wat is er zichtbaar? 
 
langere antennen     duidelijk kortere antennen 
 13 segmenten     12 segmenten 
 
achterlijf smaller en langer    achterlijf breder en ronder 
 
geen scopa (=pollenverzamelapparaat) aanwezig scopa op abdomen     
      en/of op achterpoten 
 
ingewikkelde mannelijke geslachtsorganen   heeft een steekangel! 
zijn ingeklapt en onzichtbaar   
 
kop vaak anders van bouw en kleur   algemeen uitzicht: groter dan 



Wat vinden we in de tuin?   Vooral veel  mannetjes. 
   voorbeeld: mannetje grote klokjesbij,  Cheilestoma rapunculi. 
      

       familie Cheilostoma of klokjesbijen 
        nesten in gaatjes, ook 
bijenhotels. 
        oligolectisch: één soort 
bloemen. 
        4 soorten bij ons.

Sterk gebogen abdomen.



Andere bezoekers… paardenbijter

hottentottenvilla (soort wolzwever)

groene aasvlieg

blinde bij



Parasieten   
 alle soorten wilde bijen worden geparasiteerd. 
 parasieten erg soort specifiek. 

Voorbeeld

Ephialtes manifestator  ( familie van de Gasteruptiidae of wortelwespen) met zeer lange legboor.  

 klassieke broedparasieten:  leven van het voedsel en doden de gastheer niet. 
  bv koekoekshommels, fruitvliegsoorten, oliekevers, sluipwespen … . 
   
 parasitoiden: doden de gastheer wel door de gastheer langzaam op te peuzelen. 
  bv blaaskopvliegen, wolzwevers, dambordvliegen, goudwespen, knotswespen … .



Onze tuin is slechts 65 m2 groot.

Terras met potplanten.



Onze tuin is slechts 65 m2 groot.

Terras met potplanten.

Het geheim van veel natuur in de tuin: 

NOOIT VERGIF GEBRUIKEN



Belangrijke anatomiedelen

Tarsus 

tibia

binnenspoor 

buitenspoor    
tarsus2

3
4

femur

trochanter

flocus



(grijze zandbij)

vleugeladering is belangrijk

submarginale cellen 1 2 3



Eerste exemplaar op 1 maart  2020 

Osmia cornuta of gehoornde metselbij  



Osmia of metselbijen.   
 Zeer grote familie: wereldwijd meer dan 300 soorten.  In Vlaanderen zijn er 16 soorten. 
 Nestelen solitair in holtes.  (Bijenhotels). 
 Eitjes worden in kamers gelegd die achter elkaar liggen. 

    Bij ons twee soorten met hoorntjes op de kop bij de vrouwtjes. De gehoornde metselbij en de rosse metselbij. 
 Wijfjes hebben een typische buikschuier: verzameling haren voor pollenverzameling. 
 Abdomen is gebandeerd. 
 Mannetjes vliegen eerst uit in de lente: hun cellen zitten vooraan in de nestholte. 

buikschuier



Osmia bicornis of rosse metselbij



Verschil ts cornuta (gehoornde metselbij) en bicornis (rosse metselbij)

cornuta (gehoornde metselbij)           bicornis (rosse metselbij) 

kop: zwart behaard          kop:     zwart behaard 

thorax: zwart behaard         thorax:     bruingeel tot grijsbruin 
behaard 

abdomen: volledig rood behaard       abdomen:     tergieten  
1-3:oranjebehaard 
                    
    3-6:zwart behaard



Geslacht Andrena of zandbijen.   Grootste geslacht in ons land: ongeveer 80 soorten. 

In mijn tuin zes soorten gedetermineerd 
  

A fulva of vosje     4  april 
A angustior of geriemde zandbij  8  april (alleen  mannetjes)     
A haemorrhoea of roodgatje   12 april 
A vaga of grijze zandbij    14 april 
A corantonica of meidoornzandbij  14 april 
A chrysosceles of goudpootzandbij 27 augustus (alleen mannetjes)          

Zandbij kenmerken: nestelt steeds solitair maar veelal in kolonies. Sommige koloniesoorten gebruiken  
  één nestingang. 
 achterlijf zwart , bij sommige soorten deels rood, vaak achterlijf grijs gebandeerd. 
 aanwezigheid van fovea: korte viltige beharing tussen de ogen. 
 goed ontwikkelde scopa: tussen thorax en de achterpoten worden de pollen verzameld. 
  floculus (lange haren) aan basis achterpoot. 
 speciale adering van de voorvleugel. 



Grootte van honingbij 
Abdomen wollig oranje en thorax oranjerood behaard 
   
   

kleiner en fijner 
thorax en abdomen licht oranje-grijs-bruin behaard 
         met wit behaard gezicht 
 (determinatie zeker met bino:  3de antennelid is 2X 4de) 

Andrena fulva of vosje



Andrena haemorrhoa of roodgatje 

  

 Mannetjes minder kleurrijk, lastig herkenbaar 
 (tibia en tarsus oranje) 

iets kleiner dan honingbij 
steenrode beharing op thorax 
leizwart dof abdomen met grove punctering 
helder oranje beharing op abdomenpunt 

tibia



Andrena angustior of geriemde zandbij 

moeilijke soort, weinig typische kenmerken 

wit behaard gezicht 
poten en thorax geheel licht behaard 
weinig uitgesproken beharing op achterpoten 
ongepuncteerde tergieten 
(met bino zeker: clipeus met dwarse groef) 

  Herkenbaar aan vierkante kop in bovenzicht  



Andrena vaga of grijze zandbij 

grijze

onmiskenbaar met dicht behaarde grijze rug 
tamelijk groot, bijna als honingbij 
Vaak met veel pollen aan de scopa

grijs behaarde rug  
poten overvloedig grijs behaard



Andrena carantonica (scotica) of meidoornzandbij

moeilijke soort, 
maar wel zeer algemeen, misschien de algemeenste bij ons! 
 thorax rossig  
 grootte van honingbij 
 dof zwak gepuncteerd abdomen 
 geheel zwarte beharing op tergieten 1 en 2 
 rest van abdomen: beharing bruin

zeer lange antennen

 3e
        4e



Andrena chrysosceles of goudpootzandbij
goudkleurige achtertibia 
korte rosse beharing op thorax 
witte haarbandjes op abdomen 
oranje achterlijfspunt

witte clipeus (=aangezichtsschildje) met twee zwarte stipjes 



Anthophora of sachembijen  Wolzweverachtig uiterlijk.  Kunnen ook stil blijven hangen in de lucht tijdens 
foerageren. 3 soorten bij ons. 

Anthophora plumiples of gewone sachembij
Groot, hommelachtig met een lange tong, hierdoor zelfs   
wolzweverachtig 
Grijsbruin tot donker bruin behaard met donkere kop

Alle segmenten aan tarsus van middelste poot zeer lang behaard 
Geel-wit gezicht



Groefbijen bestaat uit 2 families: 
Hallictus enLasioglossum.  De vrouwtjes hebben allen een groef of rima in het laatste abdominaal segment. 

Hallictus heeft normale aders op de voorvleugels. 
 de haarbandjes op het abdomen staan op de achterrand van de tergieten. 
 bij ons 11 soorten.   Steken venijnig! 
Lasioglossum heeft zeer dunne aders op de voorvleugels aan de buitenzijde. 
 De haarbandjes op het abdomen staan aan de voorzijde van de tergieten. 
 Bij ons 50 soorten 

Halictus tumulorum of parkbronsgroefbij: een erg glimmend bijtje     
              
Mannetje heeft zeer lange antennen 

  



    

Lassioglosum villosulum of biggenkruidbij

mannetje gelijk maar 
13 segmenten aan de 
antennen

ovale kop met erg korte antennen 
kort abdomen 
antennen aan onderzijde oranje

Dunne aderen 



Heriades truncorum of tronkenbij

kenmerkend bij alle tronkenbijen: 1ste segment van abdomen is  
schuin afgeknot.  Bij ons maar één soort voorkomend. 

kenmerkend 1ste segment abdomen 
typische gele buikschuier 
gele bandjes op abdomen  
zeer grote kaken 

Typische schuine afknotting van 1e      
segment abdomen 
geen buikschuier 
typisch gebogen achterste van  
het abdomen



NOMADA-familie of wespbijen. Lijken op wespen. Steeds broedparasieten. 50 soorten bij ons. Vrij veel voorkomend. 
 Kleuren van Belgische vlag, steeds rood-geel-zwart.  De verdeling van de kleuren is soortspecifiek. 

Nomada fulvicornis of roodsprietwespbij 
           

              Rode sprieten. 
               Gele vlekken op abdomen. De 
bovenste vlekken rood omrand.

Gelijkaardig  zonder rood op abdomen. 
Mannetjes hebben soortspecifiek gezicht

De roodsprietwespbij parasiteert op 3 soorten zandbijen.



Nomada leucophtalma of vroege wespbij

Twee rode vlekken op thorax. 
Sprieten bovenaan donker, onderaan oranje. 
Grote rode lengteband over abdomen. 

Minder rood op abdomen.



   

 Familie Colletes of zijdebijen.      gebandeerd achterlijf,  
            wespachtig abdomen. 
                          het solitaire nest, onder de grond, wordt bekleed met een 
substantie die            
 schimmelwerend is. 

Colletes hederae of klimopzijdebij
Klimopbij is onmiskenbaar door de brede gele banden op         
  abdomen 
Is monolectisch (dwz op één soort plant) 
Laatste wilde bij: klimop bloeit in oktober. 
Nu zeer algemeen, eerste Vlaamse waarneming was  
 in 1997!  (Gelukkig wordt het klimaat warmer).



Bloem van klimop is 5tallig en ongekleurd.  Geen 
kroonbladen. Vormt veel nectar en stuifmeel. 

Giftig voor de mens!



Bombus of hommels.  Moeilijke determinatie! 

30 soorten in ons land, waarvan vele soorten jaren niet meer werden gezien. (Uitgestorven?) 
Over heel de wereld 250 soorten.  
Vooral voorkomend in de koelere streken van het noordelijk halfrond. 
De drie ocellen bovenop de kop staan op één lijn. 

2 soorten Bombus 

1++Sociale, met koningin, werksters en darren. Maken nesten zoals honingbijen met was-   
  raten.  Veel kleinere nesten.  Verzamelen stuifmeel aan de achterpoten zoals honingbijen. 

 2++Broedparasieten of koekoekshommels. Leggen eitjes in nesten van andere soorten. 
         De eitjes geven nooit werksters alleen , alleen  vrouwtjes en mannetjes.     
        Verzamelen nooit stuifmeel.  Lagere zoemtoon. 

Zuiver op de morfologie ingedeeld als  Bruinruggen 
         Roodkonten 
         Geelkonten 
         Witkonten 



Bombus lapidarius of steenhommel

Veel voorkomend want --heeft grote nesten: tot 400 werksters. 
         --vanaf maart tot oktober, univoltien.  
Onmiskenbaar met typisch oranje achterpunt. 

Een werkster ziet eruit als een kleinere koningin. (Dat geldt voor  
alle hommels).



Bombus terrestris of aardhommel 

 Behoort tot het aardhommelcomplex. 
  Bombus magnus of grote aardhommel 
  B cryptarm  of wilgenhommel 
  B lucorum  of veldhommel 
  B terrestris of aardhommel  
 Zeer subtiele anatomische verschillen.   
 Alleen met DNA- bepaling zeker te onderscheiden.

koningin



Bombus pascuorum of akkerhommel 
  
 Relatief kleine hommel, typische bruinrug



Apis mellifera of honingbij 

 Apis is een bijengeslacht met 7 soorten over de wereld verspreid.  Altijd met zeer hoog ontwikkeld  sociaal  
gedrag.  
 Geweldig grote nesten: tot 80 000 en meer individuen. 
 Koningin legt tot 2 000 eieren per dag. 
 Overwintert met 10 000 werksters.  Darren gaan allemaal dood in de winter.

pollen- 
verzamelings- 
apparaat. 
=pollenkorfje



Europees gesubsidieerd project voor de 
instandhouding van de wilde bijenpopulaties.

Bijenwerkgroep van Natuurpunt.  
Excursies. 

       

Webinar: Wolbijen, metselbijen en behangersbijen - herkenning voor 
beginners
Dinsdag 2 maart 2021 
Mechelen, Thuis achter je computer 
Natuurpunt CVN, Natuurpunt Studie 
Cursus en workshop

https://www.natuurpunt.be/agenda/webinar-wolbijen-metselbijen-en-behangersbijen-herkenning-voor-beginners-46022
https://www.natuurpunt.be/agenda/webinar-wolbijen-metselbijen-en-behangersbijen-herkenning-voor-beginners-46022
https://www.natuurpunt.be/agenda/webinar-wolbijen-metselbijen-en-behangersbijen-herkenning-voor-beginners-46022
https://www.natuurpunt.be/agenda/webinar-wolbijen-metselbijen-en-behangersbijen-herkenning-voor-beginners-46022

