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Gebied
De Zandbaon is een onverhard zandpad tussen Klein Amerika en het Groesbeekse Bos, in het
verlengde van de 1e Colonjes. Aan weerszijden van het pad bevindt zich een brede berm, met vooral
kruidige vegetatie, af en toe struweel en een enkele solitaire eik. Het wordt beheerd door Stichting
Landschap Ooijpolder-Groesbeek. De vegetatie is schraal, met kenmerkende soorten als Duits
viltkruid, dwergviltkruid, gewone spurrie, klein vogelpootje en bleekgele droogbloem. Bloemaanbod
is er vooral van duizendblad, jakobskruiskruid, wilde peen en echte kamille. Het zand op en langs het
pad is fijn en vaak open en los, wat het geschikt maakt voor veel in de grond nestelende angeldragers.
Bezoeken
In totaal is de Zandbaon driemaal bezocht in 2010, waarvan op 19 juli en 21 augustus uitgebreid is
gekeken op een plek waar een kolonie pluimvoetbijen nestelt. Van die plek zijn daarom ook de meeste
vangsten.
Tabel 1. Data inventarisaties Zandbaon
datum

tijdsspan

bezoektijd
(in min)
19-jul-10 onbekend
?
21-aug-10 12.30-14.30
120
3-sep-10 onbekend
?

weersomstandigheden
temperatuur bewolking*
1
29 °C
25 °C
1
niet genoteerd

* schaal 1 - 5: 1= zonnig/helder, 2= helder tot licht bewolkt, 3= licht
bewolkt, 4= half bewolkt, 5= zwaar bewolkt; (a = met buien)

Resultaten
Bij de drie bezoeken zijn 11 soorten angeldragers gevonden, waarvan 2 bijen en 9 wespen (Tabel 2).
Dit is exclusief 6 niet of onzeker gedetermineerde vangsten (groefbijen, bloedbijen en een
spinnendoder). Kolom RL staat voor Rode Lijst-categorie, of zeldzaamheid indien de soort niet op de
Rode Lijst staat. Bij wespen is de zeldzaamheid aangegeven in kolom Z. Kolom N staat voor
nestelwijze (O ondergronds, B bovengronds, OB boven- en ondergronds, Po broedparasiet
ondergronds, Pb broedparasiet bovengronds, Px broedparasiet boven- en ondergronds).
Van alle aanwezige soorten is de pluimvoetbij misschien wel de opvallendste (zie foto’s blz. 3).
Deze grote soort nestelt in grote aantallen in de zuidberm van het pad. Vrouwtjes zijn te herkennen aan
de uitbundig oranjebruin behaarde achterpoten (‘pluimvoeten’), mannetjes aan de donzige, grijsgele
beharing. De vrouwtjes verzamelen uitsluitend stuifmeel van gele composieten als voedsel voor de
larven. Ook de tronkenbij is specialist van gele composieten. Dit is tevens de enige aangetroffen soort
die bovengronds nestelt. Alle andere soorten nestelen in de grond. Daaronder bevinden zich drie
broedparasieten, te weten de goudwespen Hedychrum gerstaeckeri en H. nobile en de mierwesp
Smicromyrme rufipes.
Conclusie
De twee bezoeken aan de Zandbaon laten een interessante angeldragergemeenschap zien, die
gedomineerd wordt door grondnestelende angeldragers en diens broedparasieten. Het beeld van deze
gemeenschap is echter nog onvolledig. Slechts een klein deel van de Zandbaon is bekeken, gedurende
een korte tijd van het jaar. Soorten van voorjaar, vroege zomer en najaar zijn daardoor onderbelicht of
ontbreken. Vervolgbezoeken in andere jaargetijden kunnen dit beeld aanvullen.
Op basis van de bezoeken is niet te zeggen wat de invloed van het beheer op de fauna is. Wel denk ik
dat het nodig is de schrale vegetatie te behouden voor behoud van deze angeldragers, vooral het
karakter met spaarzame bedekking van de vegetatie en open plekken zand. Dit is essentieel voor
grondnestelaars van los zand, zoals de pluimvoetbij en graafwespen als Ammophila en Tachysphex.
Dit zou bereikt kunnen worden door periodiek te begrazen/ maaien en door het plekgewijs
(kleinschalig) vrijhouden van de bodem d.m.v. zeer oppervlakkig plaggen.
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Tabel 2. Angeldragers van de Zandbaon (Klein Amerika)
Bijen
Dasypoda hirtipes
Heriades truncorum

Pluimvoetbij
Tronkenbij

RL N Specialisme
a
O (gele) composieten
z
B (gele) composieten

Goudwespen
Hedychrum gerstaeckeri
Hedychrum nobile

Juweelwesp

Z N Gastheer
ma Po knoopwespen (Cerceris)
a
Po knoopwespen (Cerceris)

Mierwespen
Smicromyrme rufipes

Gewone mierwesp

Z
a

N Gastheer
Po graafwespen

Gewone keverdoder

Z
va

N Prooigroep
O keverlarven

Grote rupsendoder

Z
a

N Prooigroep
O rupsen

zwartlijfcicadendoders
sprinkhanendoders

Z
ma
a
va
a

N
O
O
O
O

Keverdoders
Tiphia femorata
Langsteelgraafwespen
Ammophila sabulosa
Graafwespen
Harpactus lunatus
Lindenius albilabris
Mimumesa unicolor
Tachysphex pompiliformis

Prooigroep
cicaden
wantsen, kleine vliegen
cicaden
sprinkhanen

Totaal aantal soorten
11
- waarvan bijen
2
- waarvan wespen
9
(exclusief 6 exx. niet/onzeker gedetermineerd)

Figuur 1. Foto links: nestaggregatie van de Pluimvoetbij in de berm van de Zandbaon. Foto's rechts: vrouwtje werkt aan nest.
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