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Vreemde kostgangers in
dakplaat

In september 1995 ontvingen wij van de

Het zijn grote, lange en nagenoeg zwart-behaarde

bij determinaties

gemeente Oosterhout een monster insekten om

insekten. De vleugels zijn opvallend donker. De

te determineren. De insekten waren afkomstig uit

vrouwtjes hebben een duidelijke paarse weer

een stapel brandhout die lag opgeslage n in de

schijn. De soort wordt daarom ook wel blauwe bij

Zeldzame houtbij

tuin.

genoemd_ Zowel de mannetjes als de vrouwtjes

De bewoners zagen in de buurt van de stapel

overwinteren en komen in mei weer te voorschijn.

Larv a e of the be etle species

Summary

brandhout op grote hommels lijkende insekten

Er treden per jaar 2 generaties op. Men kan de

Trichius sp. w e r e found in a bo ard

vliegen. De dieren waren zo fors van afmeting dat

houtbijen dan ook tot in september waarnemen.

cons isting of g lued wo o d chips

Awe -i nspiri n g flying i ns ect s initi a l ly

ze ontzag inboezemden.

Het nest van de houtbijen wordt uitgeknaagd in

which w as us ed as roof finish . The

taken for huge bumble-b e es wer e

De gemeente was door de bewoners gebeld met

vermolmd hout v an boomstronken, palen of open

bo a rd turned out to be so a ked, due

spotted n e ar a log-p i l e i n a gar den

de vraag wat voor dieren er in het brandhout kon

haardhout dat buiten ligt opgeslagen.

t o a le akage p robl em.

last sept e mber. The wo od-bee

den zitten. Onderzoek ter plaatse leverde niet

De volwassen exemplaren zijn bloembezoekers,

s pecies Xylocopa violacea L. as it

direct resultaat op, daar men deze dieren niet

vooral van bloeiende heesters.

Van een ongediertebestrijdingsbedrijf kregen wij

appear e d t o be is s eldom

thuis kon brengen.

Hoewel het snel vliegende dieren zijn en zij een

een monster larven toegestuurd, afkomstig uit

th e Nethe rla n ds and on ly i n the

Besloten werd om enkele exemplaren te vangen

vervaarlijk uiterlijk hebben, zijn houtbijen niet

een dakplaat van een woning te Boxmeer.

s o u th-ea s t ern part of th e co untry.

en die op te sturen naar de afdeling Bestrijding

agressief en steken zelden.

Determinatie wees uit dat het ging om larven van

fo u nd in

van Dierplagen.

Summary

de keversoort Trichius sp., behorende tot de
familie Scarabaeidae.

Determinatie wees uit, dat het ging om de hout

Volwassen exemplaren van deze keversoort kan

bijensoort Xylocopa vio/acea L. Deze soort wordt

men op bloemen aantreffen.

sporadisch aangetroffen in Zuid-Oost-Nederland.

De larven ontwikkelen zich in vermolmd hout van
verschillende boomsoorten; schade wordt echter
nauwelijks aangericht omdat het kwaad, de ver
rotting dan al is geschied. Gezonde bomen wor
den door de larven niet aangetast, en ook in
droog, niet rottend, verwerkt hout zullen ze niet
voorkomen.

Hoe kon het dan dat deze larven zich ontwikkel
den in de uit spaanplaat bestaande dakafwer
king?
Ter plaatse werd de dakplaat, die zich rond de
schoorsteen bevond onderzocht. De dakplaat was
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totaal 60 mm dik en bestond uit een 40 mm

De behangersbij

durig is aangetast door vocht. Als dit hout wordt

Bestrijding

dikke laag samengeperste houtvezel en lijm en

verwijderd, vindt men zulke opgerolde blaadjes.

Omdat behangersbijen gebruik maken van reeds

een laag van 20 mm piepschuim afgedekt met

De eerste reactie is dan dat ment denkt, dat men

bestaande openingen in o.a. muren en rottend

te maken heeft met een huisboktor. Dan wordt

hout en ze de betreffende materialen niet zelf

Summary

asfaltpapier. De plaat was zeer vochtig en voor
een groot gedeelte vermolmd.

In spring the department often

de gemeente of een ongediertebestrijdingsbedrijf

beschadigen. behoeven ze niet te worden bestre-

Er moet al geruime tijd een lekkage zijn geweest,

rece ives parcels w i th cigarlike

gebeld, die vervolgens een monster sturen naar

den.

waardoor de spaanplaat doortrokken raakte van

compositions of leafparticles.

de afdeling Bestrijding van Dierplagen .

vocht en er schimmelvorming optrad. Daardoor

These appear to have been ro l led in

Meestal blijkt het om de behangersbijesoort

Stukken aangetast hout moeten worden vervan-

waren de omstandigheden voor de ontwikkeling

this shape by wallpaperbees

Megachile sp. te gaan.

gen. Als dit door condenswater of lekkage is

van deze kevers dus zeer gunstig.

(Megachile). Megachile bees have

gekomen, moet dit vochtprobleem worden opge-

the habit of upholstering the inside

Hoe komt men aan de naam behangersbij? Van

of their nests with oval shaped cuts

de soorten van het genus Megachile is bekend

of leaves .

dat ze de binnenkant van hun nestholten bekle-

lost om herhaling te voorkomen.

A.E. Brink.

den met in ovale vorm geknipte blaadjes. De
In het voorjaar krijgt de afdeling Bestrijding van

voorkeur gaat vooral uit naar blaadjes van de

Dierplagen regelmatig bladeren aangeboden in

roos, de berk. de wingerd en de gouden regen. In

opgerolde vorm. Dit soort bladeren wordt meestal

de bladeren van deze planten kan men dikwijls

tember 1969

aangetroffen in rottend hout of in hout dat lang-

de karakteristieke ovale of ronde uitsnijdingen

Bijen, wespen en mieren- Nederlandse

opmerken, die het werk zijn van deze bijen.

Natuurhistorische Vereniging no. 3, 1951.
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De Nederlandse Bijen• K.N.N. V. no. 18, sep-

Hoe zien de bijen er uit? Het zijn middelgrote - tot
grote, dicht behaarde bijen. De wijfjes hebben
rode of rossige buikharen, die in de vlucht al

vochtige dakplaat aangetast door larven van de

opvallen. Het achterlijf is in tegenstelling tot de

keversoort Trichius sp. (foto A.E. Brink)

meeste andere bijensoorten naar boven gewelfd.
Vele soorten van het genus Megachi/e nestelen
in bermen of steile zandwanden, sommige soor-

Enkele Trichius-soorten zijn de penseelkever

ten echter in muurgaten, tussen steenplaveisel

Trichus fasciatus en de minder bekende soorten

of in dood hout.

Trichus zonatus en Trichius abdominalis.

Wat dat laatste betreft gaat het dan om de soor-

Deze soorten worden vrij zelden aangetroffen en

ten Megachile centuncularis L. of Megachile

dan met name in het zuiden van Nederland.

maritima K.
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