Adopteer de resedamaskerbij
In totaal zijn er 358 bijensoorten in Nederland. Veel soorten worden bedreigd doordat de voor hen
noodzakelijke bloemen verdwijnen. Wat kan jij in je tuin doen om de wilde bij te helpen? Zet zoveel
mogelijk bloemen in je tuin, dat kan stap één zijn. Maar heb je geen ruimte in je tuin om een
bloemrijk grasland aan te leggen? Begin dan met een bepaalde plant. Het mooie in de stad is dat er
overal tuinen bij elkaar in de buurt liggen. Zetten
jij,
de buren en de mensen verderop dezelfde plant in
de tuin, dan maak je samen een groot leefgebied
voor een speciale bij. Zo’n speciale bij is de
resedamaskerbij. Dus hierbij wordt je uitgenodigd
om samen met je straat, buurt of wijk de
resedamaskerbij te adopteren.
Waarom is de resedamaskerbij speciaal?
Sommige solitaire bijen zijn volledig afhankelijk
zijn van één soort plant. De resedamaskerbij is
zo’n bij. Deze kleine zwarte bij haalt alleen nectar en stuifmeel bij planten van de resedafamilie: de
wilde reseda en de wouw.
Hoe kan je helpen?
Helpen is vrij simpel. Zetten jij, de buren en de mensen verderop de wilde reseda in de tuin, dan
maak je samen een groot leefgebied voor de resedamaskerbij.
Maak nader kennis met de resedamaskerbij
Familie Hylaeus
De familie van de maskerbijen bestaat uit 21
soorten waaronder: de tuinmaskerbij, gewone
maskerbij en poldermaskerbij.

Resedamaskerbij, mannetje

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

Herkenning
Kleine zwarte bij met een brede kop en
glasheldere vleugeltjes. Op de brede kop
heeft het mannetje een witte vlek tussen de
ogen. Het vrouwtje heeft kleine witte vlekjes
aan de binnenkant van beide ogen.
Nest
Afgestorven holle stengels van planten,
kevergangen in door hout en bijenhotels met
kleine gaatjes (3-4 mm).
Vliegperiode
Eind mei - eind augustus

ZOZ

Maak nader kennis met de wilde reseda
Familie resedaceae
De resedafamilie bestaat uit 2 soorten: wilde
reseda en wouw.

Wilde reseda

Bijzonderheden
Kan een blijvende plant zijn op open gronden,
maar kan er niet tegen om verdrukt te
worden.
Wilde reseda heeft weinig ruimte nodig om te
kunnen groeien en is dus ook ideaal voor een
geveltuin. Een halve tegel is al voldoende
ruimte.
Grootte
30-70 cm
Meer informatie is te vinden op:
www.arnhemzoemt.nl
www.bijenplanten.nl
Foto’s Astrid Boerkamp

Herkenning
De bloeiwijze is een aarvormige tros. Deze
tros bestaat uit heel veel kleine gele
bloempjes.
De plant is meestal sterk vertakt.
Groeiplaats
Zonnig plaatsen, verdraagt enige schaduw.
Droge tot vochthoudende open zandige tot
zavelachtige bodems.
Op spoorweg-, haven-, en fabrieksterreinen,
langs wegbermen en dijken, op braakliggende
terreinen, tegen muren en straatmeubilair.
Bloeiperiode
Mei- september

