
225 entomologische berichten
 77 (4) 2017

Promoties
Promoting wild bees in European agri-
cultural landscapes - the role of floral 
resources in driving and mitigating 
wild bee decline
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Veel wilde bijensoorten zijn de afgelopen 
decennia in Europa afgenomen. Bijen zijn 
de belangrijkste bestuivers van de mees-
te wilde planten en landbouwgewassen 
en spelen als zodanig een essentiële rol 
in het functioneren van ecosystemen en 
de landbouw. De achteruitgang van wilde 
bijen heeft dan ook, naast bezorgdheid 
over gevolgen voor de bijenbiodiversiteit 
in het algemeen, geleid tot zorgen over 
gevolgen voor bestuiving van planten. 
Maatregelen om wilde bijen te bevorderen 
zijn dan ook dringend nodig. Veranderd 
landgebruik en de intensivering van de 
landbouw sinds de tweede helft van de 
20e eeuw worden als de belangrijkste 
oorzaken beschouwd voor de achteruit-
gang. Over het algemeen wordt aangeno-
men dat deze factoren de achteruitgang 
van wilde bijen veroorzakenviahun nega-
tieve effecten op de beschikbaarheid van 
bloemen, maar vooralsnog is dit groten-
deels gebaseerd op speculatie. Deson-
danks richten huidige maatregelen om 
bijen in agrarische landschappen te be-
vorderen zich vooral op het, direct of in-
direct, vergroten van het bloemenaanbod. 
Dergelijke agrarische natuurbeheers-
maatregelen laten echter wisselende re-
sultaten zien, waarbij de effectiviteit sterk 
kan verschillen tussen typen maatregelen, 
landschappen en regio’s. Voor het ont-
wikkelen en implementeren van effectieve 
maatregelen is het daarom essentieel om 
inzicht te verkrijgen in de belangrijkste 
oorzaken voor de achteruitgang van bijen 
en om grip te krijgen op de ecologische 
mechanismen die de effectiviteit van 
maatregelen voor wilde bijen bepalen. 

De doelstelling van dit proefschrift was 
daarom tweeledig: (i) onderzoeken of en 
in hoeverre de achteruitgang van wilde 
bijen wordt veroorzaakt door het verlies 
van bloemen in de hedendaagse intensief 
gebruikte agrarische landschappen, en 
(ii) inzicht verkrijgen in hoe verschillende 
omgevingsfactoren de effectiviteit van 
bevorderende maatregelen beïnvloeden

Om de rol van verminderd bloemen- 
aanbod in de achteruitgang van wilde 
bijen te onderzoeken hebben we, aan de 
hand van stuifmeel aan bijen in museum-
collecties, de samenstelling van stuif-
meelplanten in het dieet van verschil-
lende bijensoorten bepaald. Vervolgens 
hebben we gekeken of veranderingen in  
het voorkomen van de wilde bijensoorten 
in de 20e eeuw samenhangen met ver-
anderingen in het voorkomen van de 
waardplanten in hun dieet. Dit blijkt het 
geval: bijensoorten waarvan de voor-
keursplanten achteruit zijn gegaan, zijn 
zelf ook achteruit gegaan. En vice versa: 
bijen waarvan de voorkeursplanten het 

goed doen, doen het zelf ook goed.Vooral 
de waardplanten van bijensoorten die 
laat in het seizoen actief zijn, zijn sterk 
achteruit gegaan. Opvallend genoeg heb-
ben bijensoorten die vooral foerageren  
op insectbestoven landbouwgewassen 
zoals appel, aardbei, koolzaad en zonne- 
bloem stabiele of toenemende popula-
ties. Verder bleek dat de lichaamsgrootte 
van bijensoorten negatief gecorreleerd 
was met hun populatietrend: vooral  
grotere soorten, die grotere hoeveelheden 
stuifmeel nodig hebben, zijn achteruit 
gegaan. Tezamen bieden deze resultaten 
sterke aanwijzingen dat het verlies van 
geprefereerde bloemen ten grondslag  
ligt aan de achteruitgang van veel wilde  
bijensoorten in Nederland.

Om een indruk te krijgen van de 
factoren die de mate van effectiviteit 
van agrarisch natuurbeheer, dat wil 
zeggen de mate waarin de biodiversiteit 
wordt bevorderd op percelen onder 
agrarisch natuurbeheer in vergelijking 
met gangbaar beheerde percelen, hebben 
we verkend wat hierover in brede zin 
(dus niet uitsluitend beperkt tot bijen) 
over bekend is. Er bestaan verschillende 
verklaringen voor het wisselende succes 
van agrarisch natuurbeheer in het bevor-
derden van de biodiversiteit in het lande-
lijk gebied. Volgens de eerste hypothese,  
‘landgebruiksafhankelijke effectiviteit 
van agrarisch natuurbeheer’, daalt op 
perceelschaal het effect van agrarische 
natuurbeheersmaatregelen niet-lineair 
bij toenemende intensiteit van het land-
gebruik . Als gevolg hiervan worden de 
grootste effecten van agrarisch natuur- 
beheer verwacht in relatief extensief 
beheerde gebieden, omdat op locaties 
met zeer intensieve landbouw een  
vermindering van de agrarische versto-
ringen nog steeds onvoldoende is om 
habitat voor veel soorten te kunnen 
bieden. De tweede hypothese, ‘land-
schapsafhankelijke effectiviteit van 
agrarisch natuurbeheer’, voorspelt dat de 
effecten van agrarische natuurbeheers-

teerde checklist en literatuurlijst en een 
index. 

De conclusie is dat we hier een zeer 
uitgebreide faunastudie hebben waar 
voor iedere loopkeverliefhebber het no-
dige in te vinden is. Het is interessant om 
de gegevens van dit gebied te vergelijken 
met Nederland, al valt meteen op dat 
er heel wat soorten zijn die bij ons vrij 
algemeen zijn en in BW uitgesproken 
zeldzaam en omgekeerd. Het mag duide-
lijk zijn dat een dergelijke publicatie een 
enorme hoeveelheid voorwerk, schrijf- en 
controlewerk heeft gekost en het is te ge-
makkelijk om als buitenstaander kritiek 

te leveren. Ongetwijfeld zou iedereen het 
wel net anders hebben aangepakt of mist 
wel het een en ander. Persoonlijk vind ik 
het een enorme prestatie om naast het 
runnen van allerhande lopend projecten 
een dergelijk werk tot stand te brengen. 
Het echter wel de vraag of een zo om-
vangrijke publicatie voor elk Bundesland 
gewenst, laat staan realiseerbaar is. Ik 
denk eigenlijk van niet, omdat een grote 
overlap van informatie waarschijnlijk  
onvermijdelijk zal zijn. Wel hoop ik op 
een werk dat meer gebruik maakt van 
het omvangrijke materiaal uit bodem-
vallen dat in Duitsland ongetwijfeld be-

schikbaar is en dat ook een wat uitgebrei-
dere toegang tot de literatuur zal geven. 
Maar dat geldt niet alleen voor Duitsland.
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maatregelen groter zijn in landschappen 
waar nog wat semi-natuurlijk habitat 
aanwezig is (1-20% semi-natuurlijke 
habitat) dan in vrijwel kale (<1% semi-
natuurlijke habitat) of landschappen 
met juist veel semi-natuurlijke habitat 
(>20%). In landschappen met veel semi-
natuurlijk habitat zijn de te verwachten 
effecten kleiner, omdat deze landschap-
pen grote bronpopulaties van doelsoorten 
kunnen bevatten en de biodiversiteit 
daardoor overal al relatief hoog is. In 
kale landschappen met nauwelijks semi-
natuurlijke habitats zullen de effecten 
naar verwachting ook beperkt zijn, maar 
in dit geval omdat er te weinig bronpo-
pulaties aanwezig zijn om te reageren 
op de implementatie van agrarische 
natuurbeheersmaatregelen. In de inter-
mediaire landschappen zijn daarentegen 
bronpopulaties nog steeds in voldoende 
mate aanwezig, waardoor relatief grote 
effecten van implementatie van maat- 
regelen kunnen optreden. Naast deze 
twee bestaande hypothesen introduceren 
we het concept ‘ecologisch contrast’, 
dat verwijst naar de mate waarin de  
implementatie van agrarische natuur- 
beheersmaatregelen de omstandigheden 
voor soorten verbetert ten opzichte van 
gangbaar beheerde percelen. Effecten van 
agrarische natuurbeheersmaatregelen 
zullen naar verwachting toenemen met 
de grootte van het door de maatregelen 
gecreëerde ecologische contrast, bijvoor-
beeld met betrekking tot verbetering van 

het bloemenaanbod. Deze drie hypo-
thesen hebben we gecombineerd in een 
theoretisch kader dat stelt dat de effec-
tiviteit van agrarische natuurbeheers-
maatregelen een functie is van agrarisch 
beheerintensiteit op perceelschaal, het 
percentage semi-natuurlijke habitat in 
het omringende landschap en het door 
de geïmplementeerde maatregelen ge-
creëerde ecologische contrast.

Dit theoretisch kader hebben we  
specifiek voor bestuivende insecten  
getest door middel van een meta-analyse. 
Deze meta-analyse is gebaseerd op 71 
bestaande studies die de effecten van 
verschillende typen agrarisch natuur-
beheer op aantallen en soortenrijkdom 
van bestuivers hebben onderzocht, met 
naast bijen ook zweefvliegen en vlinders. 
Uit de meta-analyse komt naar voren dat 
agrarische natuurbeheersmaatregelen 
over het algemeen de aantallen en soor-
tenrijkdom van bestuivers bevorderen. 
Zoals verwacht hangt de grootte van de 
effecten af van het percentage semi-
natuurlijke habitat in het omringende 
landschap en het ecologische contrast 
dat door de maatregelen wordt gecreëerd, 
maar de intensiteit van het landgebruik 
heeft geen invloed op de mate van effec-
tiviteit van de maatregelen. Maatregelen 
zijn effectiever in het bevorderen van 
bestuivers in landschappen met inter-
mediare hoeveelheden semi-natuurlijk 
habitat dan in landschappen met vrijweg 
geen of juist veel semi-natuurlijk habitat.  

Bovendien neemt het effect van de 
maatregelen toe met de mate waarin 
het bloemenaanbod verbeterd werd ten 
opzichte van ganbaar beheerde percelen 
(i.e. het gecreëerde ecologische contrast 
in bloembeschikbaarheid). Het inzaaien 
van bloemenstrokenblijkt een bijzonder 
effectieve maatregel te zijn om de aan-
tallen en soortenrijkdom van bestuivers 
te bevorderen. Echter, slechts enkele van 
de onderzochte agrarische natuurbe-
heersmaatregelen waren specifiek op het 
bevorderen van bestuivers gericht, en de 
positieve effecten van generieke maat-
regelen op bestuivers zijn waarschijnlijk 
voornamelijk beperkt tot algemene, ge-
neralistische soorten die in staat zijn zich 
te handhaven in landschappen met min-
der semi-natuurlijk habitat. Zeldzame en 
bedreigde soorten, die vrijwel alleen nog 
in, soortenrijke landschappen met veel 
semi-natuurlijk habitat gevonden wor-
den, profiteren waarschijnlijk niet van 
deze generieke maatregelen. 

In een grootschalig veldstudie hebben 
we vervolgens meer specifiek gekeken of 
en in hoeverre de variatie in effecten van 
maatregelen die in verschillende land-
schappen en regio’s zijn geïmplemen-
teerd verklaard kunnen worden door de 
wisselwerking van lokale en landschap-
brede beschikbaarheid van bloemen. 
Hiertoe hebben we in vier Europese lan-
den bloemenstroken ingezaaid, waarbij 
in elk land het zelfde zaadmengsel  
gebruikt is, bestaande uit specifiek op 
bijen gerichte, midden tot laat in het 
seizoen bloeiende waardplanten. Daar-
naast gebruikten we een zogenaamde 
‘before-after-control-impact’ (BACI) on-
derzoeksopzet om te ontrafelen of het 
inzaaien van bloemenstroken leidt tot 
daadwerkelijke populatiegroei van wilde 
bijen, of alleen bijen lokt uit het omrin-
gende landschap (concentratie-effecten). 
De veldstudie toont aan dat bloemenstro-
ken over het algemeen de lokale talrijk-
heid en soortenrijkdom van bijen bevor-
deren, inclusief die van rode-lijstsoorten, 
maar de effectiviteit van de bloemenstro-
ken is afhankelijk van de wisselwerking 
tussen de bloemenrijkdom van de strook 
en die van het omringende landschap. De 
invloed van de landschapbrede beschik-
baarheid van bloemen verschilt echter 
tussen verschillende groepen bijen: effec-
ten van bloemenstroken op solitaire bijen 
nemen af naarmate er in de omgeving 
meer bloemen bloeien, terwijl de effecten 
op hommels toenemen met toenemende 
beschikbaarheid van vroeg in het seizoen 
bloeiende bloemen in het landschap. Dit 
laatste weerspiegelt de afhankelijkheid 
van hommels van een continu aanbod 
van bloemen gedurende het hele seizoen. 
De waarnemingen van foeragerende 

De aanleg van bloemenstroken (hier met op wilde bijen gerichte inheemse plantensoorten; 
o.a. groot kaasjeskruid, rode en witte klaver, gewone klaproos, knoopkruid en gewoon biggen-
kruid) zorgt al op korte termijn voor een relatief grote verbetering van het bloemenaanbod in 
agrarische landschappen, en is daarmee een effectieve methode om de aantallen en soorten-
rijkdom van wilde bijen te bevorderen. Foto: Jeroen Scheper
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bijen in de veldstudie lijken er echter op 
te wijzen dat de positieve effecten van de 
stroken vooral het gevolg waren van het 
concentreren van foeragerende bijen uit 
de omgeving op de bloemstroken. Voor 
daadwerkelijke effecten op de grootte 
van bijenpopulaties in het gehele land-
schap bieden de resultaten onvoldoende 
overtuigend bewijs. 

De veldstudie laat zien dat het voor 
mobiele soorten zoals bijen moeilijk is 
om op basis van waarnemingen van foe-
ragerende bijen te beoordelen of bevorde-
rende maatregelen tot populatie-effecten 
leiden. Daarom hebben we in een ver-
volgstudie gebruik gemaakt van kunst-
matige nestgelegenheden (‘bijenhotels’) 
om de effecten van bloemenstroken op 
de reproductie van in holten nestelende 
bijensoorten te onderzoeken. Op basis 
van dezelfde BACI-opzet als in de boven-
genoemde veldstudie hebben we onder-
zocht of en onder welke omstandigheden 
het inzaaien van bloemenstroken leidt 
tot populatiegroei van bijen. De effecten 
van de bloemenstroken bleken soortspe-
cifiek te zijn: de aanleg van bloemen- 
stroken leidde tot significant hogere 
aantallen broedcellen van metselbijen 
(Osmia), terwijl de patronen voor de 
tronkenbij (Heriades truncorum) en blad-
snijderbijen (Megachile) minder duidelijk 
waren, en we geen enkel effect op mas-
kerbijen (Hylaeus) hebben waargenomen. 
Hoewel de reproductie van metselbijen 
door de bloemenstroken werd bevorderd, 
kwam dit effect pas in het tweede jaar na 
aanleg duidelijk naar voren. We hebben 
daarom voor geen van de onderzochte 
soorten ondubbelzinnig bewijs gevonden 
voor populatie-effecten van bloemen-
stroken. Mogelijk waren de bloemenstro-
ken te klein en/of de tweejarige moni-
toringsperiode na aanleg van de stroken 
te kort om duidelijke populatie-effecten te 
kunnen waarnemen. Desalniettemin sug-
gereren de patronen voor de verschillende 
soorten dat de mate van populatie-effecten 
van bloemenstroken waarschijnlijk af-
hangt van de overeenstemming tussen 
de waardplantvoorkeur van een bij en de 
plantensamenstelling in de stroken. We 
zagen verder dat de reproductie van de 
meeste bijensoorten toenam na plaatsing 
van de bijenhotels, zowel in de bloemen- 
stroken als in de akkerranden. Dit sug-
gereert dat de beschikbaarheid van 
waardplanten de populatiegroei van de 
onderzochte holte-nestelende bijensoorten 
waarschijnlijk minder sterk beperkte dan 
de beschikbaarheid van voldoende nest-
gelegenheid in hedendaagse agrarische 
landschappen.

Dit proefschrift laat zien dat de 
verminderde beschikbaarheid van 
voorkeurswaardplanten een belangrijke 

rol speelt in het verklaren van het soort-
specifieke karakter van de achteruitgang 
van wilde bijen. Het toont verder aan dat 
de effectiviteit van de agrarische natuur-
beheersmaatregelen voor bijen vooral 
afhangt van de mate waarin de maat- 
regelen het bloemenaanbod verbeteren, 
en van de samenstelling van het omrin-
gende landschap. Beleid om wilde bijen 
te bevorderen vereist dan ook een land-
schapsperspectief, met een verschillende 
aanpak voor maatregelen ten behoeve 
van het behoud van biodiversiteit, gericht 
op zeldzame en bedreigde soorten, en 
voor maatregelen ten behoeve van het 
bevorderen van bestuivingsdiensten, die 
grotendeels door slechts enkele algemene 
bijensoorten leverengeleverd worden. 
Behoud van zeldzame en bedreigde bijen 
vereist maatregelen die de de zeldzamer 
gewordene voorkeurswaardplanten van 
deze soorten bevorderen. Deze maat- 
regelen zouden moeten worden uitge-
voerd in heterogene landschappen die 
nog bronpopulaties van de zeldzame 
bijensoorten bevatten. De algemene 
waardplanten van de dominante gewas-
bestuivende bijensoorten kunnen daar-
entegen vrij eenvoudig worden bevorderd 
met generieke agrarische natuurbeheers-
maatregelen. Deze maatregelen zouden 
met name geïmplementeerd moeten 
worden in homogene landschappen waar 
problemen met suboptimale gewasop-
brengsten als gevolg van onvoldoende 
bestuiving het meest te verwachten zijn. 
Onze bevindingen hebben belangrijke 
inzichten opgeleverd over de rol van 
bloembeschikbaarheid als drijvende factor 
voor populatieontwikkeling van wilde 
bijen. Er is echter weinig bekend over de 
mate waarin bijenpopulaties tegenwoor-
dig beperkt worden door het aanbod van 
nestgelegenheid en wat de consequenties 
hiervan zijn voor de populatietrends  
van verschillende soorten bijen en de 
levering van bestuivingsdiensten in 
agrarische landschappen. Dit vormt 
momenteel de belangrijkste kenniskloof 
in de ontwikkeling van beheersmaat- 
regelen om wilde bijen te bevorderen.
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De scheiding in verschillende geslachten 
en de differentiatie tot mannelijke en 
vrouwelijke individuen is een wijdver-
spreid verschijnsel in het dierenrijk. 

Beide geslachten produceren haploïde 
gameten. De ontwikkeling van een man-
nelijk of vrouwelijk diploïdembryo start 
als de kernen van deze gameten fuseren 
in de bevruchte eicel. Deze tweedeling in 
ontwikkeling moet gewaarborgd zijn, 
aangezien interseksuele individuen vaak 
een lagere fitness hebben. Differentiatie 
van geslachtsorganen en secundaire ge-
slachtskenmerken treedt op gedurende 
de verdere ontwikkeling. Dit leidt uit-
eindelijk tot een volgroeid vrouwelijk 
individu met ovaria of een volgroeid 
mannelijk individu met testes.

Beide ouders kunnen de activiteit van 
genen controleren door deze te aan of 
uit te zetten op de set chromosomen die 
zij aan het embryo doorgeven. Alleen de 
moeder geeft haar cytoplasma mee aan 
haar nakomelingen en kan hier gen- 
transcripten in meegeven. Dit lijkt de 
vader minder mogelijkheden te geven 
om de ontwikkeling van zijn nageslacht 
te beïnvloeden. Maar ook hij kan moge-
lijkerwijs extra elementen meegeven, 
bijvoorbeeld door genen in te prenten 
of door korte RNA-moleculen met de 
spermatozoa mee te leveren. Na de be-
vruchting zal het embryo de eigen ont-
wikkeling beginnen in aanwezigheid van 
zowel een maternale als een paternale 
chromosoomset en een cytoplasma met 
daarin producten van beide ouders. Deze 
producten degenereren langzaam terwijl 
de transcriptie vanaf het genoom de zy-
gote zelf begint.

Geslachtsbepalingssystemen gebaseerd 
op geslachtschromosomen zijn zeer 
algemeen. Een bepaald chromosoom 
in deze systemen bevat een geslachts-
bepalingslocus en dit bepaalt, zoals de 
naam al zegt, het geslacht van de nako-
melingen. In mannelijk heterogametische 
systemen hebben alle mannelijke indi-
viduen een X- en een Y-chromosoom, 
terwijl de vrouwelijke individuen twee 
X-chromosomen bezitten. Doordat de 
mannelijke individuen zowel een X- als 
een Y-chromosoom kunnen meegeven 
in hun spermatocyten wordt hierdoor bij 
de bevruchting bepaald of het embryo 
mannelijk of vrouwelijk wordt. Omge-
keerd hebben vrouwelijke individuen in 
vrouwelijk heterogametische systemen 
een Z- als een W-chromosoom en de 
mannelijke individuen twee Z-chromo-
somen. De oöcyten van de vrouwelijke 
individuen bepalen in deze systemen het 
geslacht van de nakomelingen door een 
Z-chromosoom of een W-chromosoom 
mee te geven. Er zijn variaties op deze 
heterogametische systemen, waarbij of 
het mannelijke type of het vrouwelijke 
type een geslachtschromosoom mist. In 
dit geval is er sprake van een XO- of een 
ZO-genotype.


