Spitten en plaggen voor goede nestplekken

De bijen

krijgen hun zin
Wilde bijen en honingbijen, ze hebben het moeilijk. Vrijwilligers spitten en plaggen om het ze zo goed mogelijk naar de zin
te maken, bijvoorbeeld in De Zandkuil op Texel (NH). En ook
thuis kunnen we het nodige doen voor de bijen.
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Hardwerkende
vrouwen
Nederland telt maar liefst 355
soorten wilde bijen. Het overgrote
deel leeft alleen en niet, zoals
honingbijen of hommels, in een
volk. Alleen leven betekent voor
de vrouwen hard werken, want de
mannen sterven kort na de paring.
Het begint met het bouwen van een
nest, meestal in de grond, soms in
hout of steen. Met haar poten en
kaken graaft het vrouwtje een
gang met een kleine broedkamer.
Hierin legt ze een stuifmeelvoorraad aan, legt er een eitje op en
maakt de holte dicht. Zo legt ze
10 tot 15 eitjes. De larven eten
snel het bederfelijke stuifmeel op
en wachten in alle rust tot het
volgend jaar.

Hoeveel bloemen
wil de bij?
Een belangrijke oorzaak van de
achteruitgang van bijen en andere
insecten is voedselgebrek. De
Universiteit Wageningen onderzoekt hoeveel bloemrijke vegetatie
er in het landschap nodig is voor
een duurzame bijenpopulatie. In
tien studiegebieden van 50 hectare,
onder andere bij Natuurmonumenten, verhogen de onderzoekers
door inzaai het bloemenaanbod.
Vervolgens meten ze de soortenrijkdom en de voortplanting van
wilde bijen en vergelijken dat met
bloemarme gebieden. De proef
duurt drie jaar.
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