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Graafwespen {Sphecidae) vormen een groep binnen
de angeldragers (aculeaten), waarvoor de duinen als
leefgebied van grote betekenis zijn. Een groot aantal
soorten nestelt immers in zandbodems. In 1995 is een
onderzoek gestart naar het voorkomen van deze diergroep in Meijendel.

Waarom een inventarisatie van graafwespen?
In de Nota faunabeheer voor het duingebied
Meijendel (DZH, 1995) worden graafwespen genoemd
als behorend tot de karakteristieke fauna van het
open duin, waarvoor een minder restrictief beleid ten
aanzien van verstuivingen ruimte creëert; een deel
van deze groep wordt ook geschaard onder de duinspecifieke soorten waarvoor de aanwezigheid van kaal
zand en steilkanten, gevormd door verstuiving, van
groot belang is (p.37).

Harkwesp (Bembix Rostrata)

Een andere recente (beheers)maatregel is het
instellen van begrazing door vee.
In bovengenoemde nota (p.71) wordt monitoring genoemd als
een vereiste om beheersmaatregelen te evalueren en deze op
hun resultaat te beoordelen.
Gezien het voorgaande zou het wenselijk kunnen zijn om
in ieder geval de soortensamenstelling van de graafwespen
van een aantal stuifkuilen te achterhalen, liefst over een wat
langere periode. Daarnaast is het van belang een methode van
onderzoek te vinden die het mogelijk maakt de invloed van
begrazing op deze insecten vast te stellen.

Sint Jansvlinder
(Zygaena filipendulae)

In de twintiger jaren is Meijendel min of meer systematisch op de aanwezigheid van angeldragers onderzocht; dit
heeft geresulteerd in een soortenlijst met gegevens over het
voorkomen in Meijendel (van der Vecht, 1928). Hier is dus historisch materiaal voorhanden (hetgeen slechts voor weinig
diergroepen geldt). Een nieuwe inventarisatie zou eventuele
veranderingen in het (soorten)bestand van graafwespen kunnen aantonen.
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Verzoek tot m e d e w e r k i n g
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Geschikt 'broedterrein' behoeft slechts enkele tientallen
m^ groot te zijn en ligt vaak niet al te ver
van beschuttend struweel. De larven
worden voorzien van (zweef)vliegen.
De Harkwesp wordt meestal opgemerkt
door de nijdige, indringende zoemtoon.
Vliegtijd vooral in juli en augustus.
Sint Jansvlinder

Sint Jacobsvlinder

Onderzoeksterreinen
In (voornamelijk) de noordoostelijke helft van het terrein zijn zeven inventarisatiegebiedjes geselecteerd van geringe oppervlakte (meestal minder dan 200m^) met
een per gebiedje zo homogeen mogelijk(e) vegetaties. De gebiedjes vertegenwoordigen sterk verschillende habitats; ze bestaan onder andere uit stuifkuilen (op verschillende afstanden tot de zee), een bloemrijke rand aan de duinvoet bij de Klip.
een gebiedje met veel dode iepen, berken en meidooorns in de Bierlapvallei, etc.
Op deze manier wordt zonder dat het gehele terrein behoeft te worden belopen
toch hopelijk een behoorlijke indruk verkregen van de aanwezige soorten in
Meijendel en kunnen gegevens over ecotopen, habitats en niches voor de diverse
soorten worden verzameld.
Tevens wordt het voorkomen van graafwespen bekeken in drie transecten. twee
in door vee begraasd terrein (Kijfhoek en Bierlap) en één in onbegraasd terrein
(Noorderpan en omgeving). Deze transecten zijn door twee onderzoekers van de
vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer van de L.U. Wageningen uitgezet
om met behulp van vegetatieopnamen in een groot aantal 'plots' de invloed van
begrazing op vegetatietype en -structuur vast te stellen (de Bonte & Boosten. 1995).
Bepaalde vegetatiestructuren en -typevarianten lijken samen te hangen met begrazing of juist afwezigheid van begrazing. Door in de plots waarin deze situaties zich
voordoen, de graafwespenbevolking te inventariseren, valt mogelijk onder bepaalde
voorwaarden een indirecte begrazingsinvloed op deze wespen af te leiden.

—

Enige voorlopige resultaten

Aantal soorten
Uit een selectie van de bestanden van European Invertebrate Survey-Nededand te
Leiden blijkt dat tot op heden 53 soorten graafwespen in Meijendel zijn aangetroffen. Van deze 63 zijn er in de afgelopen twee jaar (tot nu toe) 32 vastgesteld als (nog)
aanwezig of voor het eerst gevonden. Insectenpopulaties kunnen zeer aanzienlijk
fluctueren; sommige graafwespen zijn zeer klein (tot 3mm) en vaak lastig op te sporen, in het bijzonder de houtbewonende soorten. Verwacht mag worden dat de lijst
van recent voorkomende soorten de komende jaren nog aanzienlijk zal groeien.
Nieuwe soorten voor Meijendel
De volgende soorten werden vanaf 1995 als nieuw voor Meijendel vastgesteld :
Cerceris rybyensis
Crossocerus podagricus
Gorytes laticinctus
Trypoxylon attenuatum
Ook in andere wespengroepen werden nieuwe soorten gevonden.
Klimaatinvloeden
Van Bijenwolf {Philanthus triangulum) (beroemd vanwege het promotieonderzoek
van Nico Tinbergen aan het oriëntatievermogen van deze soort in de dertiger jaren)
en Harkwesp {Bembix rostrata) is bekend dat de populaties sterk positief reageren
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op warme en droge zomers (die in de negentiger jaren geregeld voorkwamen).
Deze soorten waren in het verleden schaars of vaak niet aanwezig in het duin. De
afgelopen jaren zijn ze beide in aantallen nestelend aangetroffen. Zie ook de
oproep elders in dit nummer.
Begrazingsinvloeden
Onderzoek hieraan is pas vorig jaar begonnen. Wél lijkt het er nu reeds op, dat in
ieder geval de kleine Miscophus ater profiteert van smalle zandpaadjes die ontstaan
zijn door opentrappen van dichte duindoornvegetaties door het vee. Open duindoornvegetaties komen ook voor in het onbegraasde traject, maar hier zijn deze
vaak 'geïnundeerd' door Zandzegge en Duinriet. In die 'plots' werd Miscophus nog
niet gevonden.
De één z'n dood....
Het 'omgevallen bomen bos' (het gedeelte van de Bierlapvallei waar de iepen zijn
gesneuveld) lijkt zich te gaan ontwikkelen in de richting van een insectenparadijs
met woongelegenheid (dode iepen, berken, meidoorns) en voedselaanbod (via een
zich herstellende kruidenvegetatie) in overvloed. Zand- en houtbewonende graafwespen zijn in het desbetreffende inventarisatiegebiedje 'zij aan zij' nestelend
gevonden - bij het omvallen van een boom komt er bij het wortelstelsel immers veel
zand omhoog.

—

Tot slot

Annemiek Boosten, als projectmedewerker in 1997 in dienst bij het DZH, hielp bij
het in het veld identificeren van de vegetatieopnameplots in de bovengenoemde
transecten. Harrie van der Hagen van het Stafbureau Natuur verleende hierbij zijn
medewerking. De medewerkers van het Centraal Bureau E.I.S.-Nederland stelden de
historische gegevens over het voorkomen van de graafwespen in Meijendel ter
beschikking, die door Theo Peeters van de sectie Hymenoptera van de Nederlandse
Entomologische Vereniging tot een soortenlijst werden verwerkt. Genoemde personen ben ik zeer erkentelijk voor de geboden hulp.
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