RUIMTE VOOR PLANT EN DIER

Geschikte (natuur)terreinen voor wilde bijen
Wilt u zich inzetten voor wilde bijen en wilt u weten of uw terrein geschikt is? Deze beoordelingswijzer geeft u
handvaten voor geschikte terreinen en (mogelijke) tips ter verbetering. Veel succes!

Ligt het terrein een groot deel van de dag in de zon?
De zon warmt bijen op zodat ze kunnen vliegen, voedsel verzamelen en nesten kunnen
bouwen. Larven zijn van de zon afhankelijk voor hun ontwikkeling en groei.

Beheeradvies

Nee

Zorg voor meer zonlicht in het terrein.

Ja

Is de bodem (gedeeltelijk) kaal of kort begroeid?
Ongeveer 80% van de wilde bijensoorten maken hun nest in de grond. Een vrouwtje
knaagt een nestgang van 10 - 40 centimeter. De bodem mag niet dicht beworteld zijn.

Beheeradvies

Nee

Creëer zandige open plekken op zonnige
locaties door middel van plagwerkzaamheden.

Ja

Bevat het terrein een of meerdere van deze onderden?
Nee

Dood hout
in de zon

Strook kale
bodem

Dunne vegetatie
met kale stukken
Ja

Ga verder op de achterzijde.

Houtwal in de
zon, met kale
plekken

Een steile,
zandige wand

Beheeradvies
Door middel van inrichtingsmaatregelen
en/of aanpassing van beheer kunt u het
terrein geschikter maken.
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Is er (zonbeschenen) dood hout aanwezig?
Ongeveer 10% van de wilde bijen soorten nestelt in dood hout. Elk vrouwtje
maakt een eigen nest met meerdere nestkamers.

Nee

Het terrein is ongeschikt.

Gang afgedekt?
Het nest is klaar.
Ja

Zijn er van mrt. tot sept. bloemen te vinden op max 300 meter afstand?
Wilde bijen moeten hun voedsel (bloemen) op zo’n 100-300 meter van het nest kunnen vinden. Anders verliezen ze te
veel energie met heen en weer vliegen. Elke soort heeft een specifieke periode in het jaar van 4-6 weken waarin de
volwassen bijen actief zijn. Gedurende het jaar zijn er dus telkens andere soorten aanwezig. Altijd moet er voedsel zijn.

Nee

Maak het terrein geschikt.
Neemt contact op met Landschapsbeheer Drenthe voor
insectvriendelijk beheer en inrichting van terreinen.

De aanwezigheid van kleine bijensoorten, duidt
meestal op een nestelplek op korte afstand.

Ja

Uw terrein is geschikt voor wilde bijen!

Deze wijzer is tot stand
gekomen dankzijde input
van Diliana Welink.

