Grote bloedbij (Sphecodes albilabris)
Kort:

Herkenning en verspreiding

Herkenning

De Grote bloedbij komt voornamelijk voor
op de zandgronden. Zoals de meeste Bloedbijen hebben de soorten een rood achterlichaam met een zwart borststuk en kop.
Deze soort is het makkelijkst te herkennen
door de grootte (1 -1,5 cm) ten opzichte van
de andere bloedbijen die veel kleiner zijn. De
vrouwtjes hebben donkere vleugels en de
mannetjes zijn op hun kop van voor duidelijk
wit behaard.

Verspreiding in Vlaanderen
Habitat en levenswijze
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Graag ingeven op
www.waarnemingen.be

Habitat en levenswijze

Grote zijdebij

Bloedbijen zijn koekoeksbijen die parasiteren
op andere bijensoorten die al het werk doen.
De gastheren of beter gezegd gastvrouwen
verzamelen stuifmeel en nectar voor hun nageslacht, terwijl de Grote bloedbij het nest
binnen dringt, het ei van de gastvrouw opeet
en een eigen ei legt. Vele koekoeksbijen zijn
gespecialiseerd in één soort of één familie.
De Grote bloedbij parasiteert hoofdzakelijk
op de Grote zijdebij. Het makkelijkst is in het
voorjaar op zoek te gaan naar nesten van de
Grote zijdebij die voornamelijk te vinden zijn
op de zandgronden in de buurt van wilgen
aangezien de vrouwtjes van de Grote zijdebij
hiervan afhankelijk zijn voor hun voedsel voor
het nageslacht. Als je een populatie Grote zijdebijen hebt gevonden is het uitkijken voor
de Grote bloedbij. De vrouwtjes van de Grote bloedbij hebben een piek in maart, april
maar kunnen tot september waargenomen
worden, terwijl de mannetjes hoofdzakelijk
in augustus terug te vinden zijn.

Verspreiding in Vlaanderen volgens
gegevens uit waarnemingen.be. (1/3/2013)
De afbakening die op kaart te zien is zijn
de UTM 5*5 km-hokken.
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