
71 entomologische berichten
 72 (1-2) 2012

Een artikel over een kever in een themablad over bijen? Een  
rare combinatie, of toch niet helemaal? Sitaris muralis (Forster) 
(figuur 1) is namelijk een vertegenwoordiger van de familie  
Meloidae (oliekevers). De kevers van deze familie hebben met 
elkaar gemeen dat ze voor hun voortbestaan afhankelijk zijn 
van solitaire bijen. In Nederland komen volgens Teunissen 
(2010) negen soorten oliekevers voor. Inmiddels is daar een  
tiende soort bijgekomen: Stenoria analis (Schaum) (Raemakers 
2009). Stenoria analis en S. muralis behoren tot de subfamilie  
Nemognathinae, de andere acht soorten tot de subfamilie  
Meloinae. Alle oliekeversoorten zijn zeldzaam: slechts vijf van 
de tien zijn na 1966 nog in Nederland aangetroffen (Teunissen 
2010, Raemakers 2009). In dit artikel gaan we in op de versprei-
ding van S. muralis in Nederland en beschrijven we de hoogst 
interessante levenswijze en voortplanting van deze mooie 
oliekever.

Verspreiding

In Zuid-Europa is S. muralis bekend uit nagenoeg alle landen 
rond de Middellandse Zee. In het midden van Europa komt de 
soort voor in Oostenrijk, Zwitserland, de Benelux, Duitsland 
en Engeland (Lückmann & Niehuis 2009). Volgens Lückmann & 
Niehuis (2009) is het een typische holomediterrane soort (van 
Spanje tot het Midden-Oosten, in Centraal-Europa en slechts 
lokaal in Noordwest-Europa).

De eerste Nederlandse vondst betreft een exemplaar uit 
1883 van Zierikzee (Ze) (Fokker 1884), dat zich in de collectie van 
het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis in Leiden 
bevindt. In de jaren na 1883 heeft Fokker (1889) de kever niet 
meer waargenomen. Dertig jaar na de laatste waarneming in 

Nederland uit Biezelinge (Ze) op 22 augustus 1961 (door  
Walrecht), is de soort in 1992 weer door Frits Bink in Druten  
(Ge) gevonden. Inmiddels zijn er ook waarnemingen uit Lim-
burg: Echt, Gronsveld, Heugem, Maastricht, Merum en Rooste-
ren, en uit Gelderland: Arnhem, Druten, Malden, Nijmegen en 
Wageningen. In augustus 2009 en 2011 werd de kever door Anne 
Jan Loonstra gevonden in de stad Groningen (zie Loonstra dit 
nummer). Op 13 augustus 2011 is de soort voor het eerst gemeld 
voor de provincie Zuid-Holland (Zwijndrecht) (Davey de Waard, 
Waarneming.nl). Anno 2011 is de kever bekend uit de provincies 
Groningen, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg.  
De verspreidingskaart laat zien dat de kevers vooral in stede- 
lijke gebieden, maar ook op plaatsen langs de grote rivieren 
worden waargenomen (figuur 2). Alle waarnemingen van 
volwassen kevers zijn gedaan tussen half augustus en half 
september.

Sitaris muralis is in Nederland voor zijn voortplanting afhan-
kelijk van de gewone sachembij, Anthophora plumipes (Pallas) 
(figuur 3). Het is hier de meest algemene sachembij, die vrijwel 
in het gehele land, en dan vooral in de dorpen en steden kan 
worden aangetroffen (Peeters et al. 1999). De nesten van deze bij 
bevinden zich in steile kanten van onder andere afgravingen, 
rivieroevers en in oude muren (Van Breugel 2002). Op 15 april 
2011 werd een kolonie van de gewone sachembij gemeld in  
een monumentale vakwerkboerderij van het Openluchtmuse-
um te Arnhem. In dezelfde kolonie werden op 16 augustus  
2011, vijf individuen van S. muralis waargenomen (Rob Plomp, 
Waarneming.nl). Ook in kunstmatig aangelegde steile wanden 
van klei of leem worden gewone sachembijen regelmatig gezien  
(zoals in bijen- of insectenhotels) (zie Van Breugel dit nummer). 
De gewone sachembij is een van de vroegst vliegende bijen 
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In Nederland komen tien soorten oliekevers (Meloidae) voor. Slechts  
één daarvan is voor zijn voortbestaan afhankelijk van de gewone 
sachembij, Anthophora plumipes: Sitaris muralis. Sinds 2006 is er in 
Nederland sprake van een toename van meldingen van S. muralis.  
De uitbreiding heeft klimaatverandering als mogelijke oorzaak, maar 
wellicht ook de toegenomen aandacht voor S. muralis en wilde bijen  
onder natuurliefhebbers. Deze oliekever is tegenwoordig wijdverspreid  
in Nederland bekend. De levenswijze is hoogst interessant: de kevers 
leggen eieren in de buurt van nesten van de gewone sachembij. Na 
overwintering klampen de larven (triungulinen) zich vast aan een 
sachembijmannetje, stappen tijdens de paring over op een vrouwtje 
en kunnen zo in een nest komen. Hier eten ze de bijenlarven en de 
opgeslagen pollen-nectarbrij op en worden ze volwassen.
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(eind februari tot half juni), waarbij de mannetjes vele dagen 
eerder verschijnen dan de vrouwtjes (Van Breugel 2008, Peeters 
et al. 1999).

Levenscyclus

Volgens Lückmann & Niehuis (2009) ontwikkelen de larven  
van S. muralis zich in de nesten van verschillende soorten sa-
chembijen. Van de door Lückmann en Niehuis genoemde ze- 
ven sachembijsoorten komen alleen A. plumipes en A. parietina  
(= A. plagiata) in Nederland voor. De laatste is echter sinds 1961 
niet meer in Nederland waargenomen (Peeters et al. 1999).  
Verder worden nog Anthidium strigatum en Osmia cornuta ge-
noemd. Van deze laatste twee zijn in Nederland nog geen mel-
dingen van parasitisme door S. muralis. Voor A. strigatum is dat 
ook niet aannemelijk omdat deze bij niet in het zelfde jaar- 
getijde vliegt (Peeters et al. 1999). Walrecht (1953) kweekte in 
1953 (in Zeeland) een exemplaar S. muralis uit de nesten van  
A. acervorum, een oude naam voor A. plumipes.

Van half augustus tot begin september komen de manne-
tjes en vrouwtjes van S. muralis uit de nesten van de gewone 
sachembij tevoorschijn. De volwassen dieren kunnen nagenoeg 
niet vliegen en zijn daarom gebonden aan hun geboorteplaats. 
Na de paring (figuur 4), die ongeveer 15-20 minuten duurt (Lück-
mann 2005), leggen de kevervrouwtjes de eieren in de buurt van 
gastheernesten. Het eipakket wordt tegen de wand waarin zich 
de bijennesten bevinden geplakt (figuur 5), waarna het vrouw-
tje spoedig sterft. Het aantal eieren varieert tussen de 400 en 
2700 en het gewicht van dit eipakket kan oplopen tot 57% van 
het lichaamsgewicht van het vrouwtje (Lückmann & Niehuis 
2009, Lückmann & Assmann 2011). Het eipakket is voorzien van 
een olieachtige substantie waardoor het tegen de wand blijft 
plakken. Volgens Lückmann & Niehuis (2009) komen de larven, 
triungulinen genaamd (primaire larve), bij een temperatuur 
van 20oC na 26-32 dagen tevoorschijn. In een Sitaris-populatie 
te Wageningen kwamen in 2010 de triungulinen na ongeveer 
41 dagen tevoorschijn (figuur 6). De triungulinen overwinte-
ren onder de droge eikapsels en verdelen zich in het voorjaar 
over de ingangen van de bijennesten (Lückmann & Assmann 

2011). Als de eerste mannelijke sachembijen in het vroege voor-
jaar tevoorschijn komen klampen de triungulinen zich vast 
aan de pels van de bijen. Als deze mannetjes met de vrouwtjes 
paren, stappen de triungulinen over op de vrouwelijke bijen. De 
triungulinen liften daarna mee naar de nesten van de vrouw-
tjes. Onbekend is of de triungulinen zich ook direct kunnen 
vastklampen aan de uitgekomen sachembijvrouwtjes, om zo 
het nest te verlaten.

1. Vrouwtje Sitaris muralis, Blauwe Kamer, 
Wageningen. Foto: Dick Belgers
1. Female Sitaris muralis, Blauwe Kamer, 
Wageningen.

2. Vindplaatsen van Sitaris muralis in Nederland.
2. Records of Sitaris muralis in The Netherlands.
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Op 19 maart 2008 werd door de eerste auteur een manne-
lijke sachembij bevrijd uit een spinnenweb. Bij deze actie bleven 
acht triungulinen achter op zijn hand. Blijkbaar is een kleine 
aanraking al genoeg om er voor te zorgen dat de triungulinen 
overstappen. In het nest van de sachembij klimmen de triun-
gulinen op de larven van de sachembij. Als ze dat niet zouden 
doen, zouden ze verdrinken. De bijenlarven drijven namelijk 
in een vloeistofbrij van nectar en pollen (Loonstra 2009 en dit 
nummer, Van Breugel 2002). Volgens Lückmann & Niehuis (2009) 
eten de triungulinen ongeveer acht dagen van de larven, waar-
na ze veranderen in een secundaire larve. Door deze verande-
ring is het mogelijk om in de nectar-pollenbrij te drijven en deze 

te verorberen. Als de voorraad op is, verpopt de larve zich in een 
schijnpop (derde larvestadium). Hoe lang dit stadium duurt is 
onbekend. In augustus-september komen de volwassen kevers 
dan uit de sachembijen nesten tevoorschijn.

Sitaris muralis staat erom bekend dat ze soms in grote getalen 
kunnen voorkomen waardoor ze een substantiële invloed kun-
nen hebben op de populatie van de gewone sachembij en daar-
door in zekere zin ook op zich zelf. Op 5 september 2010 werden 
in Merum (Li) bij een grote sachembijpopulatie meer dan 500 
exemplaren van S. muralis geteld (Ivo Raemakers, Waarneming.nl). 
In augustus 2011 werd echter nog maar een tiental exemplaren 
waargenomen (Pieter van Breugel persoonlijke mededeling).

3. Mannetje van de gewone sachembij, 
Anthophora plumipes, Blauwe Kamer, 
Wageningen. Foto: Dick Belgers
3. Male Anthophora plumipes, Blauwe 
Kamer, Wageningen.

4. Copula Sitaris muralis, Blauwe Kamer, 
Wageningen. Foto: Dick Belgers
4. Copula Sitaris muralis, Blauwe Kamer, 
Wageningen.
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Bij een kunstmatige kleiwand in Wageningen werden in 
2006 negen S. muralis exemplaren gevonden. In 2007 31 en in 
2008 geen exemplaren meer. In dat jaar werden ook alleen  
maar mannelijke sachembijen waargenomen en hebben er 
geen vrouwelijke bijen genesteld. In 2009 zijn er echter weer 
vrouwelijke sachembijen gezien en ook twee exemplaren van  
S. muralis, wat betekent dat ergens in de buurt van de kunst- 
matige kleiwand een andere populatie S. muralis te vinden  
moet zijn. De triungulinen moeten immers van elders het nest 
binnen gekomen zijn. Blijkbaar is het transport van de S. mura-
lis-triungulinen heel belangrijk voor de (her)kolonisatie van  
de soort.

Discussie

In 2006 deed Johannes Lückmann, medeauteur van het in 2009 
verschenen omvangrijke werk ‘Die Ölkäfer in Rheinland-Pfalz 
und im Saarland’ (Lückmann & Niehuis 2009), een oproep  
tot medewerking om inzicht te krijgen in de verspreiding van 
S. muralis in een gemeenschappelijk Duits, Nederlands en Bel-
gische project, alsook in aangrenzend Luxemburg. In Duitsland 
werd een aantal persberichten verstuurd. In Nederland werd 
onder andere een oproep geplaatst in het mededelingenblad 
van de sectie Everts van de Nederlandse Entomologische Ver-
eniging (Info72, augustus 2006) en op de website van de Sectie 
Hymenoptera. Sindsdien werden 25 waarnemingen gemeld 
bij de tweede auteur. Daarvoor, tussen 1883 en 1993, waren er 
slechts vijf waarnemingen bekend! De waarnemingen inge- 
komen op de website Waarneming.nl maken een belangrijk  
deel uit van het totaal.

Lückmann & Niehuis (2009) meldden in het begin van de  
jaren 1990 een continue uitbreiding van S. muralis: eerst langs  
de Rijn, maar daarna ook verder van deze rivier verwijderd.  
In Nederland volgden de waarnemingen vanaf 2006 elkaar met 
grote regelmaat op. Opvallend is dat, evenals in Duitsland, ook 
in Nederland de kevers vooral zijn waargenomen in het stede- 
lijke gebied en in de directe omgeving van de grote rivieren  
(figuur 2). Dat zijn ook de habitats waar de hoofdgastheer in  
ons land A. plumipes in aantal kan worden aangetroffen.

6. Net uitgekomen triungulinen van 
Sitaris muralis, Groningen stad. Foto: 
Anne Jan Loonstra
6. Newly hatched Sitaris muralis triungu-
lins, City of Groningen.

5. Eipakket van Sitaris muralis bij de ingang van een nest van de 
gewone sachembij, Blauwe Kamer, Wageningen. Foto: Dick Belgers
5. Sitaris muralis eggs, deposited at a nest entrance of Anthophora  
plumipes, Blauwe Kamer, Wageningen.
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De spectaculaire uitbreiding in ons land heeft klimaatver-
andering als mogelijke oorzaak, maar ook de toegenomen aan-
dacht voor S. muralis en voor wilde bijen in het algemeen. Het 
toenemend gebruik van digitale camera’s en de enorme vlucht 
in waarnemingen op met name de website Waarneming.nl met, 
tot medio september 2011: bijna 15 miljoen waarnemingen, 
waarvan 1,7 miljoen foto’s, maakt de uitwisseling en het deter-
mineren van opvallende niet te verwarren soorten, zoals Sitaris 
muralis, een stuk makkelijker. Het aantal keverwaarnemingen 
op deze website bedraagt inmiddels ca. 80.000.

Om een mogelijk antwoord te krijgen op de vraag waardoor 
de kever zich verder naar het noorden lijkt uit te breiden en 
waarom in Nederland tot nu toe uitsluitend de kevers zijn aan-
getroffen bij de gewone sachembij, zijn verdere waarnemingen, 
bij voorkeur met foto’s van de kever en de bijbehorende bijen-
soort welkom bij de auteurs of op de website Waarneming.nl.

Sitaris muralis vliegt niet en is als adult maar maximaal vier 
weken per jaar actief. Daarom kunnen er bij gericht zoeken bij 
de nesten van de gewone sachembij of andere mogelijke gast-
heren in de periode augustus-september, wellicht meer exem-
plaren van deze prachtige kever gevonden worden.
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Summary

Without Anthophora plumipes (Hymenoptera, Apidea) no Sitaris muralis (Coleoptera,  
Meloidae) in The Netherlands
Sitaris muralis is one of the ten Meloidae species that are found in the Netherlands. It has 
a very interesting but also complicated life and reproduction cycle. For its existence it is 
totally dependent on the hairy footed flower bee (Anthophora plumipes). Both males and 
females of this bee are involved in the reproduction process of S. muralis. Since 2006 there 
is a significant increase in observations of this beetle in The Netherlands. Factors that can 
explain these increases are probably climate change but also the recent attention for wild 
bees can play a role.
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