Fotowedstrijd
Bloemen en hun vrienden

Gewone sachembij V
(Antophora plumipes)
op paarse dovenetel

(naar Jac. P. Thijsse)

Bestuivers kunnen we ook helpen door er foto’s van te maken. Zo leren we nog meer over wat de
verschillende soorten nodig hebben om te overleven. Waar halen ze hun voedsel? Waar bouwen ze hun
nest? Waar halen ze hun nestmateriaal?
Dat veel insecten het moeilijk hebben om te overleven en goed onze hulp kunnen gebruiken is bij de
meeste mensen wel bekend. Afname van voedsel en veilige nestplaatsen zijn daarbij belangrijke
factoren. Ook het gebruik van gifstoffen heeft grote gevolgen voor juist wilde bijen en vlinders. Door
meer geschikte beplanting en nestgelegenheid te realiseren kunnen wij het tij keren. Insecten zijn
immers belangrijk voor bestuiving en biodiversiteit.
Weetjes over bestuivers
Veel mensen denken bij het woord ‘bijen’ direct aan de honingbij of aan hommels. Maar wist je dat er in
Nederland zoveel verschillende bijensoorten gevonden zijn als er dagen in een jaar zijn? Zo zijn er
zandbijen, zijdebijen, metselbijen, groefbijen en nog veel meer. Stel je eens voor om iedere dag een
nieuwe soort te ontdekken!
Daarnaast zijn er ruim 300 soorten zweefvliegen, meer dan 50 soorten dagvlinders en duizenden soorten
nachtvlinders, juffers en libellen, allemaal bloembezoekende insecten. Veel van deze insectensoorten zijn
gespecialiseerd op bepaalde bloemen en planten, bijvoorbeeld voor het verzamelen van nectar of
stuifmeel, of als plek om hun eitjes te leggen.
Hoe kun je zelf insecten helpen:
• door het planten of zaaien van bijenplanten
• door het creëren van nestplekken, bijvoorbeeld door het ophangen van een bijenhotel
• door geen gif in de tuin te gebruiken en vaker biologische planten en zaden te kopen
• door foto’s te plaatsen op waarneming.nl, ook als je geen idee hebt welke soort het betreft

De foto
De foto is van en bestuiver, in kleur of zwart-wit en door de inzender zelf gemaakt.
Lever de foto aan als JPEG met een bestandsgrootte tussen 0,5 en 5 MB.
Stuur maximaal drie foto’s in; slechts één daarvan kan genomineerd worden.
Dit is het e-mailadres: flowerpowertuinenvanwest@outlook.com.
De inzendtermijn eindigt op 30 september 2018.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 4 november in het Nieuwe Bijenpark in Amsterdam.
De foto’s kunnen gebruikt worden door Flower Power voor website of social media.
De jury
Uit de ingezonden foto’s worden er maximaal tien genomineerd.
Daaruit worden de drie mooiste door de jury beloond met een prijs.
• Arie Koster is Hovenier, auteur, wilde bijenexpert en lector aan het Wellant College.
• Anneke Teepe is medebedenker van Flower Power en onderzoeker van wilde bijen.
• Jasper de Ruiter is illustrator van diverse zoekkaarten, Alle kinderen naar buiten en Handboek voor
Bijenfans.
Tip
Ga op een zonnige dag een tijdje rustig naar bloemen kijken, waarvan je weet of verwacht dat er veel
insecten heen vliegen. Vooral op plekken waar veel bloemen staan en bij bloemsoorten die van nature in
Nederland voor komen is de kans groot om veel soorten bestuivers te zien en om mooie foto’s te maken.
Veel plezier!

Vosje V
(Andrena fulva)
op boswilg

Meer informatie over bloemen en bijen kun je vinden:
• bijenplanten.nl
• bijenhelpdesk.nl
• bestuivers.nl
• flowerpowertuinenvanwest.nl

FLOWER POWER @ TUINEN VAN WEST zorgt (samen met vele anderen) voor méér bloemen,
planten, struiken en bomen voor (wilde) bijen en vlinders in Tuinen van West (Amsterdam).
Dat is goed voor de biodiversiteit!
Een paar voorbeelden van recente en lopende projecten:
• stimuleren van aanplant van geschikte planten, struiken en bomen
• adviezen voor ecologisch (berm)beheer
• educatieve activiteiten en publieksinformatie
• inventarisatie van wilde bijen
Meer informatie staat op de website flowerpowertuinenvanwest.nl.

Help de insecten door foto’s te maken.
Goed beschouwd zo vreemd nog niet.
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