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BESCHERMING WILDE BIJ
VEREIST MAATWERK

Dat blijkt uit het rapport Wilde bijen en
zweefvliegen per landschapstype, opgesteld door onderzoekers van onder meer
WUR. Aanleiding voor het onderzoek waren vragen van natuurbeheerders, gemeenten en de landbouwsector over hoe
belangrijke bestuivers zoals wilde bijen
en zweefvliegen te beschermen zijn.
De onderzoekers maakten op grond
van bestaande verspreidingsgegevens
een lijst van welke bijen en zweefvliegen
in welk landschap voorkomen. Elk landschap kent zijn eigen bijen- en zweefvliegbevolking. ‘Beheerders kunnen op
grond hiervan maatregelen nemen die
zijn toegespitst op de aanwezige soorten
dan wel de potentieel voorkomende.
Bedreigde bijen en zweefvliegen stellen
specifieke eisen aan waard- en voedselplanten, microklimaat en -landschap’,
vertelt Jeroen Scheper, onderzoeker bij
de leerstoelgroep Plantenecologie en
Natuurbeheer en een van de opstellers
van het rapport.
Het rijkst aan bedreigde soorten is het
Limburgs heuvelland, gevolgd door het
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rivierengebied. Beide kennen soorten die
uitsluitend in dat landschapstype voorkomen. Het duingebied scoort eveneens
hoog. Maar ook urbane gebieden herbergen een flink aantal bedreigde soorten.
Hoe meer groen, oude muurtjes, bijenhotels en rommelhoekjes met onkruid,
des te rijker.
Uit een eerdere inventarisatie van
WUR is bekend dat 80 procent van de
gewasbestuiving voor rekening komt van
2 procent van de bijensoorten. Een kwetsbare situatie. Scheper: ‘Voordeel is wel
dat met relatief eenvoudige ingrepen,
zoals het inzaaien van akkerranden, het
aantal individuen van de gewasbestuivers
op te krikken is. Het handjevol belangrijkste bijen – vooral hommels – is generalist en verre van kieskeurig.’
Met iets meer aankleding van het
landbouwgebied, zoals het planten van
heggen of het natuurlijker maken van
slootranden, kunnen gebiedsbeheerders
een klein aantal bedreigde bijen en
zweefvliegen terugbrengen. Dat gaat
echter alleen op voor soorten die niet al
te kritisch zijn en daarmee niet sterk in
hun voortbestaan worden bedreigd.
De sterkst bedreigde soorten hebben
gerichtere maatregelen nodig, aldus
Scheper. Vervolgonderzoek moet nog
duidelijk maken welke specifieke eisen
de verschillende bedreigde soorten aan
hun leefgebied stellen en welke ingrepen
MW
dus vereist zijn.

‘Warm voorjaar riskant
voor natuur’
De uitzonderlijke warmte van februari kan grote gevolgen
hebben voor de beschikbaarheid van water tijdens het
komende groeiseizoen. En dat terwijl de natuur de droogte
van 2018 nog niet te boven is. ‘We komen hiermee in terra
incognita’, zegt onderzoeker Ryan Teuling van de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer.
Is de natuur al hersteld van de droge zomer van 2018?
‘Nee. Gemiddeld was het neerslagtekort (neerslag min
verdamping, red.) aan het einde van de zomer zo’n 300
mm. De winter was niet extreem droog, maar de neerslag
was onvoldoende om het tekort goed te maken. We beginnen dus met een kleine achterstand aan het voorjaar.’
Wat is het effect dan van zo’n extreem warme periode in
februari?
‘De planten zijn nog niet groen, dus de verdamping is nog
laag. Maar vocht uit de bodem verdampt natuurlijk wel
door die hoge temperaturen. Laat dat 1 mm per dag zijn,
dan gaat er toch ongeveer 10 mm af in plaats van dat er
10 mm bijkomt door neerslag. Zo’n weekje mooi weer
helpt niet. Vooral op de hogere zandgronden tikt dat aan.’
Is het weer van de komende maand cruciaal?
‘De bodems zijn nu nog wel vochtig genoeg. Maar als het
weer relatief warm blijft, komt de natuur vroeg in het
blad. En dan gaat het, over een week of vier, hard met de
verdamping. Dat is veel eerder dan normaal. Het beschikbare water wordt daardoor veel eerder aangesproken en
tegen de zomer is al het water dan verbruikt. Dat is op zich
geen probleem, maar dan moet er geen droge zomer volgen.’
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Met alleen een kruidenrijk akkerrandje
of bloemenweitje hier of daar zijn
bedreigde wilde bijen en zweefvliegen
niet te redden. Ze zijn bedreigd omdat
ze speciale eisen stellen aan hun leefomgeving. Kennis van die eisen is
daarom onontbeerlijk voor een goede
bescherming.

VISIE

En dat weten we nog niet?
‘We leven in extreme tijden. De temperaturen zijn in
februari nog nooit zo hoog geweest. We komen hiermee
in terra incognita, in een klimaatzone die nieuw is voor
ons en voor de natuur. Vakinhoudelijk hoop ik op nog
een droge zomer, maar voor Nederland zou het niet goed
zijn.’
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