Voor de Landweert Wijkinfo schrijft
Esther Swinkels elke keer een kort
stukje over natuur in de wijk. Deze keer
schrijft ze over…
Over de bloemetjes en de bijtjes
Bijen staan bekend als ijverige insecten die overvloedig honing
produceren. Echter… alleen de honingbij doet dat en honingbijen zijn
in feite landbouwhuisdieren. Naast de honingbij komen zo’n 350
andere wilde bijensoorten voor, van kleine maskerbijtjes, gewone
slobkousbijen, tot grote behaarde hommels (ja, dat zijn ook bijen).
Weinig mensen kennen wilde bijen omdat ze onopvallend leven en
nooit overlast veroorzaken. Toch zijn deze diertjes van groot belang
voor de bestuiving in zowel moes- als de siertuin. Elke bijensoort
houdt er eigen gewoontes op na. De ene verzamelt stuifmeel op
willekeurige bloemen, de andere op één specifieke plantensoort.
Sommige graven nesten in de grond, andere nestelen in holle
stengels of in muren. Deze diversiteit is overal in Nederland te
vinden, zelfs op balkons midden in de wijk.
Als je een nestplaats van wilde bijen hebt ontdekt, zie je ze soms de
nestgang ingaan met het kopje eerst. Ze laten dan nectar achter of
sluiten een kamertje af. Als ze er achteruit ingaan, leggen ze een
eitje of laten ze stuifmeel achter. Meestal zitten in een nestgang
meerdere cellen achter elkaar. Elk eitje wordt eerst een larfje. Het
larfje eet het voedsel en verpopt zich. Pas een jaar later komen de
jonge bijen uit. Daarbij kennen ze, net als mensen, het principe
‘Last in, First out’. De jongste bij in de voorste kamer ontpopt als
eerste en kruipt eruit. Vervolgens ontpoppen om de beurt alle
bijtjes, de oudste als laatste.
Het plaatsen van een bijenhotel is een leuke manier om het leven
van wilde bijen te volgen. Je hoeft niet bang te zijn, want er zijn
nauwelijks wilde bijen die steken. Een bijenhotel is eenvoudig zelf te
maken. Boor gaten (ø 2 - 8 mm) in stukken hardhout of steen,
bundel holle stengels (aan één zijde gesloten) en hang alles op een
zonnige plaats. Zorg dan nog voor voldoende bloeiende planten en
er worden zeker verschillende wilde bijensoorten aangetrokken.

