Kattenstaartbij

Planten voor kieskeurige bijen
Een tuin vol bloeiende
planten is aantrekkelijk voor veel insecten.
Door gericht bepaalde
soorten inheemse planten te kiezen kun je zelfs
bijzondere wilde bijen
lokken die een speciale
relatie hebben met een
klein aantal plantensoorten.
Tekst en foto’s: Arie Koster

Het grootste deel van de wilde
bijen vliegt op uiteenlopende planten. Kort door de bocht gezegd:
ze nemen het niet zou nauw. Voor
een aantal soorten bijen die ook in
tuinen kunnen voorkomen geldt
dat niet. Die zijn afhankelijk van
bepaalde planten. Als je deze planten in de tuin aanplant of uitzaait is
het vaak zo dat je een aantal jaren
moet wachten voordat deze bijen
de planten bezoeken. Het aantal
gespecialiseerde bijen die in een
tuin kunnen voorkomen hangt
heel sterk af van het gebied waar de
tuin ligt. Ligt de tuin binnen het
verspreidingsgebied van zo’n bij dan

is de kans groter. In Zuid-Limburg
zijn wel tien gespecialiseerde bijen
te verwachten, in Noord-Friesland
misschien enkele.
Verspreidingsgebied
Het komt zelden voor dat een
Nederlandse wilde bij Europees
gezien van één soort plant afhankelijk is. Meestal vliegen gespecia
liseerde bijen op planten van één
plantengeslacht of planten van één
familie. Hoe kleiner het vlieggebied
van de bij in de voortplantings
periode, des te minder plantensoorten voor deze bijen beschikbaar zijn
en hoe kwetsbaarder ze worden. In
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Aandachtspunten
• Het duurt vaak enkele jaren voordat gespecialiseerde bijen de geschikte planten in de tuin bezoeken.
• In of dicht bij het natuurlijke verspredingsgebied is de kans daarop het
grootst.
• Het is belangrijk dat de geschikte planten elk jaar weer in de tuin
groeien, zorg dus voor continuïteit.
• Om het risico te spreiden kun je nauw verwante planten uit hetzelfde
geslacht of familie erbij aanplanten.

tuinen is dat te voorkomen door
grotere hoeveelheden van een
soort en nauw verwante soorten uit
hetzelfde geslacht aan te planten,
maar ook dat is geen garantie.
Op beemdkroon bijvoorbeeld
komen veel insecten af, steeds
vaker wordt de plant om die reden
in tuinen gebruikt. De specialist
op beemdkroon, de knautiabij,
is echter zeer zeldzaam en komt
buiten Zuid-Limburg alleen voor
op enkele grotere populaties wilde
beemdkroon in het rivierengebied.
De kans dat deze zeldzaamheid in
de tuin verschijnt is dan ook heel
klein.
Kattenstaartbij
Grote kattenstaart, die steeds vaker
als tuinplant wordt aangeplant, is
een kortlevende vaste plant. De
plant groeit op natte tot vochtige
grond. Hij heeft een penwortel die
verhout en na 3 tot 5 jaar verrot,
de plant verdwijnt dan. Deze
plant zaait zich sterk uit, maar is
vrij gemakkelijk onder controle te
houden. Grote kattenstaart wordt
bezocht door kattenstaartbij die in
ons land volledig van deze plant
afhankelijk is. Lythrum virgatum,
een tuinplant uit Oost-Europa,
wordt ook door kattenstaartbij
bezocht. In Nederland heb ik dat
tot nu toe alleen waargenomen in
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combinatie met de grote kattenstaart. Het kost weinig moeite om
deze planten in de tuin te handhaven.
Slobkousbij
Grote wederik wordt meestal alleen
door slobkousbij bezocht. 30 jaar
geleden kwam deze soort niet of
nauwelijks in stedelijk groen voor
en waarschijnlijk zeer zelden in
tuinen. Sinds ca. 1990 worden
vijverkanten steeds vaker ecologisch
beheerd, waardoor grote wederik,
kattenstaart en ander planten van
natte bodems zich sterk konden
uitbreiden. Slobkousbij is daardoor
algemener geworden en komt ook
in tuinen voor. Tussen andere planten is grote wederik moeilijk onder
controle te houden, de wortelstokken van meer dan een meter lang
kruipen tussen de andere planten.

Als grote wederik in een grote,
ingegraven pot of kuip is aangeplant gebeurt dat veel minder, maar
de wortelstokken kruipen wel over
de randen heen. Dat moet steeds
worden gecontroleerd. Het is een
plant die decennia lang kan standhouden. Puntwederik wordt zeer
weinig door slobkousbij bezocht,
maar in combinatie met grote wederik gebeurt dat vaker.
Resedamaskerbij
Resedamaskerbij bezoekt vrijwel
alle soorten reseda’s. In Nederland
komen slechts twee wilde soorten voor, wilde reseda en wouw.
Op sommige plaatsen komen deze
soorten bij elkaar voor, maar meestal slechts één van beide. Onder
natuurlijke en gunstige omstandigheden zijn er voor resedamaskerbij
dus twee plantensoorten beschik-
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baar. In tuinen kunnen daaraan
witte reseda en tuinreseda worden
toegevoegd.
Op grote ruderale terreinen, met
min of meer open plekken die
steeds opnieuw ontstaan kunnen
wilde reseda en wouw decennia
lang stand houden. Jaarlijks kunnen
de resedamaskerbijen dan op zo’n
groeiplaats rekenen. In tuinen is
dat vaak niet zo. Op winternatte
bodems verdwijnen deze soorten vrij snel. Wilde reseda is een
vaste plant die het onder gunstige
omstandigheden wel 10 jaar kan
volhouden, maar wouw is tweejarig.
Voor deze plant moeten in de nazomer zonnige, open plekken zijn met
minimaal de grootte van een tegel.
Op die plekken kunnen zich nieuwe rozetten ontwikkelen. Als de
wilde planten wegvallen is het ook
gebeurd met de resedamaskerbij.
Witte reseda en tuinreseda kunnen
als extra ondersteuning erbij aangeplant worden. Dit zijn eenjarigen,
die zich gewoonlijk niet of nauwelijks uitzaaien en moeten dus jaarlijks opnieuw ingebracht worden.
Klokjes
Klokjesdikpoot is in tuinen minder

Klokjesbij

kwetsbaar. Voor stuifmeel bezoekt
deze bij uitsluitend overblijvende
klokjes (campanula’s). Als er geen
klokjes in de tuin voorkomen, komt
de klokjesdikpoot ook niet voor.
Klokjesdikpoot vliegt onder meer
op ruig klokje, grasklokje, prachtklokje en kluwenklokje. Onder
natuurlijke omstandigheden heeft
de klokjesdikpoot weinig keus. Het
komt zelden voor dat verschillende
soorten klokjes tijdens de voortplantingsperiode binnen vliegbereik voorkomen. Als een klokje,
door een of andere oorzaak niet tot

bloei komt, dan verdwijnt de bij. In
tuinen is dat te voorkomen door
meer soorten klokjes aan te planten
of uit te zaaien. Bij een combinatie
van klokjes kan de klokjesdikpoot
zich decennia lang handhaven.
Behalve voor de klokjesdikpoot
geldt dit ook voor klokjesbijen die
ook van campanula’s afhankelijk
zijn.
Lathyrusbij
Lathyrussoorten onder meer brede
lathyrus die als tuinplant wordt
gebruikt, aardaker en boslathyrus

Klokjesdikpoot
Prachtklokje
(Foto: Wolverlei/Martin Stevens)
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Bijensoort
Wormkruidbij

Lookmaskerbij

Klokjesbij

Klokjesbij,
Klokjesdikpoot

Lathyrusbij

Slangenkruidbij
Kattenstaartbij
Resedamaskerbij

Plant
Wetenschappelijke naam
Boerenwormkruid
Tanacetum vulgare
Geel duizendblad
Achillea filipendulina
Gele kamille
Anthemis tinctoria
Ui
Allium cepa
Prei
Allium porrum
Sierui
Allium giganteum
Karpatenklokje
Campanula carpatica
Breed klokje
Campanula latifolia
kruipklokje
Campanula poscharskyana
Kluwenklokje
Campanula glomerata
Grasklokje
Campanula rotundifolia
Ruig klokje
Campanula trachelium
Prachtklokje
Campanula persicifolia
Brede lathyrus
Lathyrus latifolius
Aardaker
Lathyrus tuberosus
Welriekende siererwt Lathyrus odoratus
Slangenkruid
Echium vulgare
Kattenstaart
Lythrum salicaria
Wilde reseda
Reseda lutea
Wouw
Reseda luteola
Witte reseda
Reseda alba
Tuinreseda
Reseda odorata

Bijzonderheden
Wordt aanvullend bezocht
Wordt aanvullend bezocht
Is zeldzaam in tuinen

Meest in Zuid Nederland
Wordt aanvullend bezocht
Alleen in Zuid Limburg

Wordt aanvullend bezocht
Wordt aanvullend bezocht

Dit is geen volledig overzicht. Voor uitgebreide informatie over
bloem-bij-relaties, het voorkomen van bijen in ons land en het gebruik van
bijenplanten in tuinen zie www.denederlandsebijen.nl

trekken de lathyrusbij aan. Dat
gebeurt in grote delen van het land
maar het meest in Limburg en in
de buurt van de grote rivieren. In
combinatie met deze plantensoorten kan ook de welriekende siererwt
druk door de lathyrusbij worden
bezocht. Als er dan ook nog rode
pronkbonen in de tuin groeien,
kunnen die ook door lathyrusbij
worden bezocht.
Boerenwormkruid
De wormkruidbij is gespecialiseerd op composieten en lijkt het
meest op boerenwormkruid te vliegen. Hij vliegt daarnaast op andere wilde planten en tuinplanten
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zoals margriet, geel duizendblad
en zomeraster (Kalimeris incisa).
Boerenwormkruid kan het goed
doen in tuinen, maar wordt dan
snel dominant. Gelukkig is dat
gemakkelijk te voorkomen.
Tot slot
De vraag blijft natuurlijk: wat is een
tuinplant. We denken dan vaak aan
exotische en gekweekte planten.
Veel wilde planten zijn ook prima
als tuinplant te gebruiken, en leveren veel extra’s voor wilde bijen op.
Het gros van de tuinbezitters is zich
daar niet van bewust.

			

Wormkruidbij

19

