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De l(nautiabij,
ambassadeur voor

de bermen in
Gingetom
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/Joke Heylen, Bjorn Mots, Provinciale Hogeschool

Limburg, Etfde-Liniestraat 24, B-35oo Hasselt.

Luc Crevecoeur, ProvinciaaL Natuurcentrum,

Het Groene Huis, Domein Bokrijk, 8-36oo, Genk.

De gemeente Gingelom heeft de
Ihautiabij geadopteerd. Het was zeer
verheugend om deze soort hier aan te
treffen. Gtngelom is sterk agrarisch
waardoor de keuze van het aantal
soorten beperkt was. De gemeente
Gingelom heeft echter heel wat inte-
ressante en potentiëel interessante
bermen en grastanden. DaaÍ bestaat
nog geen bermbeheerplan voor. De
Knautiabtj - een solitaire bij die o.a.

i.n wegbermen leeft - i.s een ideale
soort om hier werk van te maken.
Naast de bermen zijn er nog enkele
andere terreinen die in aanmerki.ng
komen voor een op de l(nautiabij ge-

richt beheer.
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hankelijkvan de populatiegroottevan Beemd-

kroon. Deze plantensoort is in heelVlaanderen

nog vrij algemeen, maar gaat duidetijk ach-

teruit. De optimale standplaats zijn graslan-

den op voedselarme tot matige voedselrijke

kalkhoudende bodems (Van Landuyt et aL.,

zoo6). In Ginge[om wordt deze plant voorna-

melijk gevonden in de wegbermen.

Beschikbaarheid van goede nestgelegenheid,

een andere cruciale factor in de levenscyclus

van veel wilde bijen, lijkt voor de Knautiabij
geen beperki n gle ziln.
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van het voedsetrijke type. Toch werd er geko-

zen om enkeI eind augustus te maaien. On-

danks de korte periode (twee jaar aangepast

beheer) heeft dit al op enkele plekken een po-

sitieve invloed gehad op het aantal aanwe-

zige planten. Op andere plaatsen werden de

bermen echter te vroeg gemaaid.

Communicatie
In het gemeentetijk tijdschrift'Informatief'
verscheen in apriI zoo8 het artikel'Ginge[om
adopteert de Knautiabij'. In zoog publiceerde

de gemeente in de milieueditie van hetzetfde

tijdschrift het artike['Wist u dat de gemeente

in het kader van de campagne 'Limburgse ge-

meenten adopteren Limburgse soorten' de

Knautiabij adopteerde?'. Ook op de gemeente-

lijke website vinden inwoners van de ge-
meente informatie over hun adoptiesoort.

In zooS werd de klimaatwijk naar de Knautia-

bij genoemd, wat eveneens via een artikeI be-

kend gemaakt werd. In zorc zal, de gemeente

een herbruikbare boodschappentas versprei-

den, met als opdruk de Knautiabij.

Monitoring
In zooT controleerde Ivo Raemakers de aan-

wezigheid van Beemdkroon en de Knautiabij in

de gemeente. Dit resulteerde in een potentie-
kaart (Nevelsteen, zoo8). Deze Locaties wer-
den tijdens de zomermaanden van 2oo9 nog-

maals gecontroleerd op de aanwezÍgheid van

Beemdkroon en Knautiabij. Daarbuiten wer-
den alle kleine wegen van Ginge[om afgefietst

lF

Bovendien gaat het helemaal niet zo goed met

onze wi[de bijen, ze zijn de groep met het

hoogste percentage soorten op de Rode Lijst
in Nederland en niets wijst erop dat dit in

Vlaanderen anders is. Dus extra aandacht voor

deze soortgroep is broodnodig.

Het meest karakteristiek in de levenswijze van

de Knautiabij is de sterke binding aan een be-

perkt aantal waardplanten. In onze streek
wordt vrijwel uits[uitend op Beemdkroon,

soms ook Knautia genoemd (Knautia arvensis)

stuifmeeI en nectar verzameLd. Het stuifmeeI

is de belangrijkste eiwitbron voor de Larven. De

nectar wordt gebruikt voor de eigen energie-

voorziening en die van de Larven. De vtiegtijd

en de biotoop van de bij va[en perfect samen

met de bloei van Beemdkroon. Door de sterke

voedselspeciatisatie is de populatiegrootte
van Knautiabijen in onze omgeving sterk af-

Vewezenlijkingen

Terreinacties
Bij gebrek aan reservaatgebieden met gras-

landvegetaties zijn de Knautiabij en Beemd-

kroon aangewezen op wegbermen en enkele

openbare terreintjes. In eerste instantie werd

ergekozen om hetvoedselaanbod voor de bij

te vergroten. Dit kan via een aangepast maai-

beheer. Voor schra[e bermen volstaat één keer

maaien na half augustus. Productievere ve-
getaties dienen twee keer per jaar te worden
gemaaid. De eerste maaibeurt dient daarbij

uitertijk begin mei plaats te vinden. Hierbij

dient het maaiselte worden afgevoerd omdat
juist plekken met een kale bodem nieuwe kie-

mings- en vestigingsplaatsen bieden aan

Beemdkroon.
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In Ginge[om zijn alle bermen voorlopig nog
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om nieuwe standplaatsen van Beemdkroon

op te sporen.

De terreinbezoeken hadden plaats op zon-

nige, windsti[[e zomerdagen met milde tempe-

raturen van zo-z5oC. De beste uren voor de

waarneming van de Knautiabij zijn rond de

middag. Per locatie werd een formulier inge-

vuld waarop de verschi[[ende kenmerken van

de berm werden genoteerd. Daarnaast werden

de aantallen Beemdkroon en eventuele waar-

nemingen van de Knautiabij opgeschreven.

Tenslotte werd de toestand van de berm en het
gevoerde beheergenoteerd. Op enkele plaat-

sen werden inderdaad bijen aangetroffen,
maar aangezien geen foto's voorhanden zijn,

kan niet met zekerheid gesteld worden dat
het om de Knautiabij ging.

De resultaten van dit onderzoek worden sa-

mengevat in figuur r. Op enkele bermen was er

eind juni al een strook van ongeveer één me-

ter gemaaid, vermoede[íjk uit veiligheidsover-

wegingen. Op enkete bermen stond Beemd-

kroon in vo[[e bloei, op andere plaatsen was de

berm volledig, en dus te vroeg gemaaid.

Daarbuiten werd er een nieuwe betangrijke

vindplaats met r45 bloeiende Beemdkronen
gevonden in een berm. Dit was het hoogst

aantal waardplanten in de gemeente.

Conctusi.es
De adoptie van de Knautiabij in Gingelom was

een goede keuze. Het uitwerken van een aan-
gepast beheer voor wegbermen, graslanden

en overhoekjes in de gemeente zal de plaatse-

lijke fauna en flora ten goede komen. Naast

Beemdkroon zu[[en ook andere interessante

kalkminnende planten zoals Wilde marjolein

en Agrimonie van dit beheer profiteren. Ook

soorten zoals de Langhoornbij zijn gebaat bij

een aangepast bermbeheer. De kansen op het

behoud van een vitale populatie Knautiabijen

vergroten daardoor sterk; een belangrijke ont-
wikketing gezien het drastisch afnemende
aantal meldingen van de Knautiabij in België

en Nederland.
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Summary
The municipatity of Gingetom adopted the
solitary mining bee (Andrena hattorfi ana).ïhe
idea was to [ink a verge management plan to
this bee, so verges along local roads cou[d be

managed to improve biodiversity. Some adap-

tation in the way these verges are managed

have been made by the municipality, but no

real plan has been drawn up. The municipality

also named a tlimate district', Andrenahattor-

fiana. The last two years no solitary mining

bees have been sighted in the municipality,
although two students intensive[y censussed

the area both for the mining bee and its host
plant(nautia aryensis. Although this plant can

be found at several verges, the number of
plants per area is probably too [ow.
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Figuur r. Verspreiding van de Beemdkroon - de waardplant van de Knautiabij - in de gemeente Gingelom.

Bij geschikte bermen wordt het aantal bloemhoofdjes, in 2009 geteld door Heylen en Mols, vermeld.
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