 Niet agressief.

Kattenstaartdikpoot
(Melitta nigricans)

Kort:

 Herkenning
 Verspreiding in Vlaanderen
 Habitat en levenswijze

Vrouwtje Kattenstaartdikpoot met
groen stuifmeel van Grote kattenstaart aan de achterpoten

 Met voorkeur voor Grote
kattenstaart.
 GEEF WAARNEMINGEN
VAN DEZE SOORT DOOR
VIA www.waarnemingen.be!

Herkenning en verspreiding
Dikpootbijen zijn sterk behaarde bijen die veel op
zandbijen lijken. Ze onderscheiden zich echter door
verdikte, blaasvormige, laatste tarsleden.

 Maak, indien mogelijk, ook
foto’s. Dit vergemakkelijkt
controle van de waarnemingen.

De vrouwtjes van de Kattenstaartdikpoot worden
gekenmerkt door een bruinzwarte beharing op het
borststuk. Het achterlijf is zwart met brede, roomkleurige haarbanden. Het 5e en 6e achterlijfssegment is
in het midden zwart en opzij wit behaard. De tarsleden zijn oranje. Ze dragen na het bloembezoek opvallende, groene stuifmeelklompjes aan de achterpoten.
De mannetjes hebben een bruine lichaamsbeharing
en brede roomkleurige haarbanden op het achterlijf.
Mannetjes en vrouwtjes zijn 10 tot 12 mm groot.
De Kattenstaartdikpoot lijkt verspreid over geheel
Vlaanderen voor te komen. In West-Vlaanderen ontbreekt ze echter nog grotendeels. Mogelijk is de soort
hier onderbemonsterd.
Help ons de huidige verspreiding van deze soort in
kaart te brengen! Geef uw waarnemingen door via
www.waarnemingen.be! Maak, indien mogelijk, ook
foto’s. Dit vergemakkelijkt de controle van de waarnemingen.

Bloembezoekend
vrouwtje

Habitat en levenswijze

Grote kattenstaart

De Kattenstaartdikpoot vliegt van half juni tot eind
augustus. De soort kent een gespecialiseerd bloembezoek op Grote kattenstaart (Lythrum salicaria). In ons
land verzamelt ze uitsluitend stuifmeel op deze plant.
Dit wordt vermengd met nectar aan de achterpoten
getransporteerd.
Slaapgezelschap
mannetjes

Het vrouwtje graaft haar nest in de grond. Vooral
open plekken in de vegetatie worden hiervoor benut.
Mannetjes slapen soms in grote groepen bij elkaar op
Grote kattenstaart. Zij patrouilleren ook vaak rond
groeiplaatsen van kattenstaart.

Verspreiding Kattenstaartdikpoot in
Vlaanderen (www.waarnemingen.be,
10/7/2014)

De Kattenstaartdikpoot komt voor op de overgang
van natte en drogere milieus waar de voedselplant
ruim aanwezig is: langs rivieren, plassen, poelen, greppels en beken. Ook vaak aangetroffen in stedelijk gebied, in parken en in tuinen.
De Zwartsprietwespbij (Nomada flavopicta) is de specifieke broedparasiet. Dit is een van de weinige zomer
-actieve wespbijen. Ze is vaak terug te vinden op composieten, zoals bv. Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica).

Vrouwtje Zwartsprietwespbij

Voor meer informatie contacteer: bijen@natuurpunt.be

Aculea is de Natuurpuntwerkgroep die zich bezig
houdt met de studie van wilde bijen en wespen.
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