
Habitat en levenswijze
De mannetjes van de Grote wolbij vertonen 
sterk territoriaal gedrag en patrouilleren con-
tinue rond geschikte voedselplanten. Hier-
bij jagen ze andere mannetjes weg, maar 
ook zweefvliegen en andere insecten wor-
den verdreven. Grote wolbijen zijn één van 
de weinige soorten die ter plaatste kunnen 
blijven vliegen. Vrouwtjes worden wel toege-
laten in de territoria. Zij mogen de voedsel-
planten bezoeken. Mannetjes paren op deze 
bloemen met de vrouwtjes.

Het nest wordt in allerlei substraten ge-
maakt. De Grote wolbij nestelt in spleten tus-
sen metselwerk, in bestaande holten in hout 
en leem, en in holle plantenstengels.

Voor de nestbouw worden wolharen verza-
meld en samengeperst. Deze wolharen wor-
den afgesneden met de kaken en dienen als 
binnenbekleding van de nestcellen. Wolha-
ren van Kerrieplant (Helichrysum), Ezelso-
ren (Stachys byzantina), Prikneus (Lychnis 
coronaria), Stinkende ballote (Ballota nigra), 
Slangenkruid (Echium Vulgare), Klit (Arctium) 
en Muizenoortje (Hieracium pilosella) worden 
verzameld. Ook het zaadpluis van populieren 
(Populus) kan hiervoor dienen. 

De Grote wolbij komt van nature voor in 
open bossen, kalkgraslanden en duinen.  Het 
zwaartepunt van haar verspreiding ligt echter 
hoogstwaarschijnlijk in tuinen. 

Herkenning en verspreiding
Beide geslachten zijn geel-zwart gekleurd en 
lijken hierdoor sterk op een wesp.  De korte 
beharing op het borststuk is roodbruin.

De vrouwtjes (14-16 mm )zijn iets kleiner dan 
de mannetjes(16-18 mm). Zij hebben een 
geelwitte buikschuier (lange haren op de buik-
zijde) waarin het stuifmeel verzameld worden.

De mannetjes van de Grote wolbij zijn gro-
ter dan de vrouwtjes. Zij worden gekenmerkt 
door de forse lichaamsbouw en de drie zwar-
te doorns op het de achterlijfspunt.

Grote wolbij
(Anthidium manicatum )

Verspreiding in Vlaanderen volgens
gegevens uit waarnemingen.be. (1/7/2014)
De afbakening die op kaart te zien is zijn 
de UTM 5*5 km-hokken.

De soort is beperkt polylectisch, maar heeft 
een duidelijke voorkeur voor vlinderbloem-
igen (Fabaceae), lipbloemigen (Lamiaceae) 
en helmkruidachtigen (Scrophulariaceae).

Kort:
Familie: Megachilidae
Geslacht: Anthidium
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Koekoeksbij :
De Geelgerande tubebij 
(Stelis punctulatissima) 
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