Drachtplanten met een extra dimensie
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huislook (Sempervivum tectorum)

mw. M.E.C. Verspaandonk-Schijvens
Op 2 juli werd ik gebeld door iemand uit mijn dorp,
met het verzoek een bijenzwerm te komen scheppen
die al enkele dagen op (!) het dak van zijn schuur
zou zijn neergestreken. Het zou om honingbijen
gaan met blaadjes aan hun poten. Een zwerm met
blaadjes: daar moest ik het fijne van weten.
Nieuwsgierig als ik ben en gewapend met pen,
papier en loupepotje toog ik o p naar de beller. Hier
werd ik gastvrij ontvangen door een natuurliefhebbend echtpaar op leeftijd. Het was 13.00 uur,
336 zonnig en met 25"c drukkend warm. Wat ik
vewolgens zag maakte op mij zo'n indruk dat ik t o t
15.00 uur ben gebleven.

Op het golfplaten dak van een 2 m hoog schuurtje lag
een plakkaat gewone huislook of donderblad (S. tectorum) van pakweg een halve meter doorsnede. Hieronder hadden door de jaren heen afstervende rozetten
een 10 cm dikke zwarte humuslaag gevormd. Het
gonsde er van de bijen die in en uit de humuslaag
vlogen met aan hun poten groene stukjes blad van
anderhalf keer hun lichaamslengte. Op afstand leek
het wel een hommelvolkje waarmee ik te doen had,
maar dichterbij herkende ik ze meteen als zijnde
behangersbijen waarvan er zo af en toe ook wel eens
een exemplaar mijn bijenhotel bewoonde. Met welke
soort ik te doen had wist ik zo niet direct, maar zo'n
massale aanwezigheid - het leek wel een kleine
gonzende vliegende zwerm - had ik nog nooit gezien.
Ook de nestplaats was voor mij uniek; niet in het
bodemzand of in houtgangen maar in de humuslaag
van een dakplant!

Behuizing ms-t voorportaal
Een keukentrapje was gauw gehaald om een en a d e r
van nabij te observeren en te noteren. Aan de zuidkant had de humuslaag een soort voorportaal met een
grote rechthoekige opening van 10 cm breed en 8 .om
hoog. Kennelijk door de bijen zelf uitgraven getuiw
het hoopje zand aan de voorzijde (zie foto). Op 2 m
lag vlak achter deze opening op dezelfde h q e de
achterwand van het voorportaal met daarin twee gmta
vlieggaten van 2 cm doorsnede. Het diegverkeer in en
uit deze o p e n i n g was zeer druk. Met tussenpazen
van enkele minuten telde ik steeds gedurende een
minuut de inkomende bijen. Ik kmmm na drie tdlihgen
nrppnclbd voor Wers k e r n b r

M
1

op gemiddeld 10 ingaande bijen per gat. Deze gaten
werden blijkbaar gezamenlijk gebruikt. Iemand uit
Lage Mierde was speciaal voor mij gekomen om dit
communaal gebruik van de nestopeningen op de
gevoelige plaat vast te leggen. Alle bijen die door de
twee zuidelijke gaten invlogen droegen ovale en ronde
nestbekleedsels mee aan hun poten en vervoerden
geen stuifmeel. Sommige waren zo haastig dat ze de
nestbekleedsels in het voorportaal verloren. Andere
bijen vlogen uit met zwarte humus in hun pootjes. In
de onmiddellijke omgeving van het nest groeiden
wilg, klimhortensia, roos, ken, walnoot, liguster en
klimop maar negens zagen we massale knaagsporen.
Op het zuidoosten van het nest ontdekten we een
derde invliegopening van dezelfde grootte. Deze
ingang ontsprong echter direct tussen de rozetten en
was niet voorzien van een voorportaal zoals de andere
twee ingangen. De vliegactiviteit was hier veel minder
drie bijen per minuut. Deze bijen vervoerden echter
geen nestmateriaal maar enkel zachtgeel stuifmeel,
hangend onder aan hun buik en bijeengehouden door
een speciale beharing: de buikschuier. Ik ving een
behangersbij en pakte haar tussen duim en wijsvinger.
Zij kromde hierop meteen haar achterlijf en toonde
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haar angel. Ik zag haar oranje buikschuier welke op
het eind zwart was. Om er zeker van te zijn om welke
behangersbij het hier ging, stopte ik haar in een fotokokertje en stuurde haar samen met mijn waarnemingen
op naar Theo Peeters in Tilburg, een kenner waar het
gaat om wilde bijen. Volgens Peeters bleek het hier te
gaan om het vrouwtje van de grote bladsnijder
(Megachile willughbiella). Hij schreef mij dat de nestbouw van dit insect in de praktijk vaak, onder invloed
van plaatselijke omstandigheden, veel meer plastisch
is dan men denkt en dat het communaal gebruik van
nestingangenvrij uniek is voor ons land.

"

Enkele door mg uitgepeutede nestjes van de grote

Twee generaties in een jaar
Hij vroeg me of ik wilde uitzien of er dit seizoen nog
een tweede generatie aan zat te komen. Dat is iets
wat bij deze soort ook voor ons land ongewoon is. Op
14 augustus ben ik nog eens teruggegaan, nu zelf met
camera (alle indertijd genomen dia's door een plaatselijke natuurvriend genomen van de bijen in de donkere
voorkamer bij felle zon bleken mislukt). Voorzichtig
trok ik wat huislookrozetten omhoog achter de zuidoostelijke ingang en peuterde twee bruine sigaarvormige nestjes van 2 cm lengte uit het nest om ze op
de gevoelige plaat vast te leggen (zie foto). Toen ik de
nestje uit elkaar haalde bleek elk nestje te bestaan uit
acht opgerolde identieke ovale stukjes uitgeknaagd
blad van 2 cm lengte en 1 cm breedte en 2 dubbele
eindstoppen van platte identieke ronde stukjes uitgeknaagd blad van 1 cm doorsnede. Ik trof geen larf
of pop aan. Misschien had ik die dieper in het nest
wel aangetroffen maar ik wilde het nest niet graag
verstoren. Het is jammer dat hierna de hete zomer
overgegaan is in een natte nazomer, want bij een
aanhoudende hete zomer was het niet ondenkbaar
volgens Theo bij uitzondering een tweede generatie
aan te treffen. Een fotografische herkansing voor mijn
compagnon zat er dus helaas niet in. Gelukkig zijn de
amateurfoto's die ik zelf op 14 augustus heb gemaakt
inmiddels wel gelukt.

plant in ons land vaak op zonnige warme goed
afwaterende plaatsen zoals rotstuintjes, op oude
337
daken en muren en tussen plaveisel. In de Alpen kan
men haar aantreffen op zonnige rotsen en stenige
hellingen. De tweede naam tectotum betekent zoveel
als dak. Vroeger groeide de gewone huislook algemeen
op daken. Men bedeelde de plant, zoals bij zoveel
andere planten in die tijd, magische krachten toe. Zij
zou beschermen tegen schoorsteenbranden tegen
blikseminslag. De naam donderblad is hierom een veel
gebruikte benaming voor gewoon huislook. Overigens
bestaat er veel naamsverwarring onder de Sempemivum
soorten. Dit komt omdat de soorten in staat zijn onderling te kruisen waardoor er veel hybriden ontstaan.
Bezoek van bloemvaste honingbijen komt de soortvastheid van het zaad ten goede.

-

Daktuinen als nieuwe drachtmogelijkheid

De plant zelf kan zo'n 10-15 cm hoog worden. Het is
een trage groeier die via uitlopers naar buiten toe kan
uitbreiden en zo een omvang kan bereiken van wel
een halve meter doornsnede. Zo'n plakkaat bestaat
dan uit vele bladrozetten van 5 tot 8 cm met elk vele
kortgesteelde zijrozetjes. De grijsblauwe eironde
bladeren hebben een bleke bladvoet en eindigen in
een bruinrode punt. Soms, pas na jaren, komt de plant
in bloei. In juli, augustus verschijnen vanuit het hart
De naam
van de bladrozetten 20 tot 50 cm lange stengels met
Sempervivum, de geslachtsnaam waartoe het gewoon bloemtrossen. De stervormige roze 2 cm grote
huislook wordt gerekend, betekent zoveel als áltijd
bloemen staan soms met zijn twintigen dicht bij elkaar.
levend. De plant blijft s
' winters groen en is onder heel Voor honingbijen in ieder geval een duidelijke uitmoeilijke omstandigheden als felle zon en droogte in
nodiging voor een hapje. Na de bloei sterft de
staat te overleven. Dit komt omdat haar blad een hele hoofdrozet af en4aat voor het volgend jaar groendikke bladhuid heeft, die bedekt is met een waslaagje blijvende kleine rozetjes achter. Door de jaren heen
en voorzien is van huidmondjes welke overdag kunnen kan zo een dikke humuslaag ontstaan zoals op de
worden gesloten. Op deze manier wordt zo zuinig
foto. De malse rozetje vormen soms weer een lekker
mogelijk omgegaan met water. Aan veel water heeft
vogelhapje. Af en toe laten vogels hierbij stukjes blad
de plant overigens een hekel. Daarom vindt je deze
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vormen. Evengoed als de vogel kan ook de mens
deze plant makkelijk vermeerderen door hem in de
lente los te trekken en uit te planten. Donderblad is
te koop in een groot assortiment rassen. Ze kunnen
niet tegen natte voet: ze verkiezen een zonnige,
droge standplaats en kunnen zelfs bijna zonder grond
overleven. Vele plakkaten donderblad bijelkaar
aangeplant kunnen naast nestgelegenheid voor wilde
bijen ook een voedselparadijs vormen voor allerlei
bijen en vogels. Tegenwoordig ziet men steeds meer
dat donderblad op gaasmatten wordt verkocht voor
op schuine daken. In het bezoekerscentrum van De
Kleine Aarde in Boxtel heb ik onlangs zo'n dak
bewonderd. Het werd gepromoot als mooie maar
vooral ook prima isolerende dakbedekking en
helemaal passend in deze tijd. Over het feit dat
338 daktuinen in de toekomst een extra
drachtmogelijkheid kunnen bieden voor onze
honingbijen werd echter met geen woord gerept. We
moeten elke mogelijkheid tot verbetering van de
voedselvoo~ieningvoor onze bijen aangrijpen. Voor
imkers met een bijenstal op een zonnige plek is het
misschien een leuk idee met wat plakkaten
donderblad de bijenstal te verfraaien.

Bij bijensteken en nog veel meer
Het blad is erg vlezig. Als u de buitenste huid afpelt
voelt u het slijmerige sap binnenin wat het blad zo
vlezig maakt. Dit sap is erg waardevol en kan gezondheidsondersteunendwerken. Omdat het sap licht
giftig is wordt het hiervoor enkel uitwendig gebruikt.
Een greep uit de gebruiksmogelijkheden: op wratten
en likdoorns, op kleine brandwondjes, bij
zonnebrand, op ontstoken huid, als gorgeldrank bij
keelontsteking en wat belangrijk is voor imkers bij
bijensteken! Het sap uit de bladeren werkt namelijk
verkoelend en samentrekkend. Omdat het sap alleen
in verse toestand werkzaam is zult u steeds het blad
moeten vervangen door vers blad. Maar wanneer het
op het dak van de bijenstal groeit, is het in ieder
geval onder handbereik.
Ik hoop dat het telefoontje over de 'bijenzwerm'
ertoe heeft geleid dat gewoon huislook voor imkers
niet langer meer een gewone en onbeduidende plant
is, maar een extra dimensie krijgt.
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