Adopteer de Lookmaskerbij
In totaal zijn er 358 bijensoorten in Nederland. Veel soorten worden bedreigd doordat de voor hen
noodzakelijke bloemen verdwijnen. Wat kan jij in je moestuin doen om de wilde bij te helpen? Zoveel
mogelijk bloemen naast de groente in de moestuin is één van de stappen die je kan ondernemen.
Maar je kan nog meer doen. Bij een moestuinvereniging
liggen veel kleinere tuintjes dicht bij elkaar. Als een (groot)
aantal mensen dezelfde plant in de tuin zet, kan je samen
een leefgebied voor een speciale bij creëren. Zo’n speciale
bij is de lookmaskerbij. Dus hierbij wordt je uitgenodigd
om samen met je moestuinvereniging de lookmaskerbij
te adopteren.
Waarom is de lookmaskerbij speciaal?
Sommige solitaire bijen zijn volledig afhankelijk zijn van
één soort plant. De lookmaskerbij is zo’n bij. Deze bij haalt alleen nectar en stuifmeel bij planten van
de Alliumfamilie en dan hoofdzakelijk op bloeiende ui, prei en look.
Maak nader kennis met de lookmaskerbij
Familie Maskerbijen
De familie van de maskerbijen bestaat uit 21
soorten waaronder: de tuinmaskerbij, gewone
maskerbij en poldermaskerbij.
Herkenning
Kleine zwarte bij met een relatief smalle kop.
Op de kop heeft het mannetje een wit vlek
tussen de ogen. Het vrouwtje heeft kleine
witte vlekjes aan de binnenkant van beide
ogen.
Vliegperiode
Half juni - begin september

Bijzonderheden
Verzamelt stuifmeel en nectar in de krop en heeft
niet zoals andere bijen haren op hun pootjes of
buik om het stuifmeel te vervoeren.
Grootte
Vrouwtje 7-9 mm
Mannetje 6-9
mm

Nest
De lookmaskerbij gebruikt oud hout en
nestblokken als nestgelegenheid. Gaten 3-4 mm

Hoe kan je helpen?
Helpen is vrij simpel. Als in iedere moestuin ieder jaar twee
uien of twee preien mogen doorschieten en bloeien creëer
je samen met je mede moestuinnierders een leefgebied
voor de lookmaskerbij.
Meer informatie is te vinden op:
www.arnhemzoemt.nl
www.bijenplanten.nl
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