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bereikbaarheid	van	de	plekken	en	de	
veelal	rotsige	bodem.	Toch	blijkt	uit	een	
kaartje	met	de	verspreiding	van	de	pot-
vallocaties	dat	deze	methode	ook	in	de	
lager	gelegen	gebieden	van	Zwitserland	
niet	populair	is.

Van	de	tweede	auteur	was	al	een		
faunistisch	werk	over	de	Zwitsers	loop-	
kevers	beschikbaar	uit	1992.	Versprei-
dingsgegevens	verouderen	echter	snel,	
zodat	nieuwe	atlassen	altijd	weer	wel-
kom	zijn.	Dit	nieuwe	boek	is	een	prettig	
overzichtelijk	naslagwerk.	Vrijwel	elke	
soort	heeft	een	eigen	pagina	toebedeeld	
gekregen,	waar	achtereenvolgens	dertien	
rubrieken	kort	worden	doorlopen	(zie	de	
afbeelding	van	een	pagina).	Zo	wordt	er	
een	typering	van	de	‘macro-habitat’	
(onderverdeeld	in	acht	categorieën)	en	
hierbinnen	de	favoriete	habitat	(in	28	
categorieën)	gegeven,	inclusief	de	mate	
van	binding	daaraan	(stenotoop,	eury-
toop).	Ook	wordt	een	indicatie	gegeven	
van	de	vochtigheidspreferentie	en	het	
stratum	waarin	de	soort	leeft	(epi-,	endo-	
of	hypergeïsch).	De	geografische	sprei-
ding	wordt	weergegeven	aan	de	hand	van	
de	hoogte	(colien,	montaan,	subalpien,	
alpien)	en	de	regio’s	waarin	elke	soort	
wordt	aangetroffen.	Hierna	volgt	een	
indicatie	van	de	bedreiging	van	de	soort.	
Onderaan	de	pagina	staat	een	grafiekje	
met	de	spreiding	over	de	verschillende	
geografische	hoogtecategorieën	en	een	
fenologiediagram.	Dan	wordt	een	kaart	
met	vindplaatsen	gegeven,	waarvan		
de	stippen	waarnemingen	over	drie		
perioden	weergeven:	<1970,	1979-1989		
en	>1989.	Navraag	bij	de	auteurs	maakte	
duidelijk	dat	het	wegvallen	van	de		

periode	1970-1978	een	(zeer	storende)	
typefout	is.

Van	al	deze	gegevens	wordt	in	het	
begin	van	het	boek	uitgelegd	hoe	ze	tot	
stand	zijn	gekomen,	inclusief	de	achter-
liggende	statistiek	en	inzichten	in	de	
spreiding	van	de	variabelen.	Hierop	volgt	
een	waardevol	totaaloverzicht	op	basis	
van	alle	gegevens	–	aan	de	hand	van	elk	
van	de	hierboven	genoemde	variabelen	
ontstaat	een	schitterend	beeld	van	de	
loopkeverfauna	van	Zwitserland.	In	een	
bijlage	staan	nog	eens	alle	soorten	op	een	
rij,	inclusief	het	aantal	individuen	dat	
voor	elk	is	verzameld.	Dit	gebeurt	overi-
gens	allemaal	in	het	Duits,	ondanks	dat	
de	Engelse	titel	anders	doet	vermoeden.

Al	doorbladerend	vallen	allerlei	leuke	
soorten	op.	Meest	spectaculair	zijn	
natuurlijk	de	strikt	alpiene	soorten:	bij-
zonderheden	als	Carabus concolor,	Oreone-
bria angusticollis,	Bembidion rhaeticum,	
Trechus glacialis	en	Amara infuscata	doen	
je	verlangen	naar	het	omdraaien	van		
stenen	in	die	ongerepte	berggebieden.	
Wonderlijk	is	ook	dat	enkele	algemene	
soorten	in	Nederland,	zoals	Notiophilus 
aquaticus,	Calathus erraticus,	Amara aenea,	
Harpalus laevipes	en	Loricera pilicornis,	
voorkomen	tot	grote	hoogtes	in	het	
alpiene	gebied.	Een	voorbeeld	van	hoe	dit	
boek	ook	bruikbaar	is	om	‘onze’	soorten	
in	een	breder	perspectief	te	leren	kennen.	
Carabus italicus,	Abax continuus wuesthoffi,	
Laemostenus macropus	en	Tachyura hoemor-
roidalis	zijn	voorbeelden	van	loopkevers	
die	alleen	in	Ticino	–	het	enige	stukje	
laagland	ten	zuiden	van	de	Alpen	–	voor-
komen;	en	zo	heeft	ook	Zwitserland	zijn	
‘Zuid-Limburg’.	De	soberheid	van	het	

boek	is	wel	jammer;	het	tekeningetje	op	
de	voorkant	is	gelijk	ook	de	enige	kever	
die	in	de	uitgave	te	zien	is.

De	serie	Fauna	Helvetica	heeft	inmid-
dels	20	diergroepen	behandeld	(voor	twee	
groepen	is	zowel	een	Duits	als	een	Frans	
deel	verschenen	en	voor	de	amfibieën-	
larven	is	hiernaast	ook	nog	een	Italiaans	
deel	toegevoegd	–	in	totaal	dus	24	delen).	
Hieronder	zijn	zeer	belangrijke	uitgaves,	
ook	internationaal	gezien.	Een	goed	voor-
beeld	hiervan	is	de	bijendetermineerserie	
van	Felix	Amiet	en	collega’s;	al	direct	een	
standaardwerk.	Wat	mij	betreft	valt	het	
hier	besproken	boek	ook	in	deze	cate-	
gorie,	en	dan	met	name	voor	de	overige	
Midden-Europese	landen,	want	voor	
Nederland	en	Noord-West-Europa		
hadden	we	er	al	een.

Jinze	Noordijk
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In	het	nawoord	van	dit	prachtig	geïllus-
treerde	boek	las	ik	de	volgende	uitspraak	
van	Albert	Einstein:	‘Als	de	bijen	van	de	
aardbodem	verdwijnen,	heeft	de	mens	
nog	slechts	vier	jaar	te	leven:	geen	bijen,	
geen	bestuiving,	geen	planten,	geen	die-
ren,	geen	mensen…’.	Ik	betwijfel	of	Ein-
stein	alleen	naar	honingbijen	verwees,	
maar	voor	het	algemene	publiek	staat	
‘bijen’	gelijk	aan	‘honingbijen’	en	dan		
één	specifieke	soort:	Apis mellifera,	de	
Europese	honingbij.	Gaat	het	even	iets	
minder	met	deze	geliefde	bij,	dan	staat	
de	geïndustraliseerde	wereld	op	z’n	kop	
omdat	onze	voedselvoorziening	op	het	
spel	staat.	Einstein	wist	nog	niets	van	de	
mysterieuze	‘bijen-verdwijnziekte’	maar	
zijn	uitspraak	geeft	goed	aan	hoe	velen	
de	toekomst	tegemoet	zien	als	deze	
‘ziekte’	niet	snel	genezen	kan	worden.

Vanwaar	onze	obsessie	met	de	Euro-
pese	honingbij?	Samen	met	de	zijde-
worm	Bombix mori,	speelt	A. mellifera	al	
heel	lang	een	belangrijke	rol	in	ons	leven.	
Beide	insecten	worden	al	eeuwenlang	
door	de	mens	gekweekt.	De	honingbij	is	
natuurlijk	het	meest	bekend	vanwege	de	
honing	en	bijenwas,	met	name	voordat	
we	suiker	hadden	ontdekt	en	parafine.		
In	een	van	mijn	Entomologiecolleges	
vraag	ik	de	studenten	naar	de	reden	
waarom	de	katholieke	kerk	zo	gesteld	is	
op	bijenwas,	zelfs	nu	er	veel	goedkopere	
alternatieven	voor	handen	zijn.	Niemand	
weet	ooit	het	antwoord:	bijenwas	is	het	
meest	‘puur’	omdat	het	door	maagden	
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wordt	gemaakt.	Probeer	dat	maar	eens	te	
verbeteren!

Jürgen	Tautz	is	om	een	heel	andere	
reden	geobsedeerd	door	honingbijen;		
al	zijn	hele	academische	carriere	bestu-
deert	hij	deze	interessante	insecten.	Dit	
boek	is	een	mooie	uiteenzetting	van	zijn	
onderzoek	aan	honingbijen,	hun	organi-
satie	en	hun	gedrag.	Het	boek	is	prachtig	
geïllustreerd	met	kleurrijke	foto’s	van	
Helga	R.	Heilmann.	Alleen	al	de	foto’s	
maken	het	boek	de	moeite	waard.	Tautz	
laat	ons	zien	hoe	hij	een	bijenvolk	
beschouwd:	als	een	super-organisme	
waarin	ieder	individu	een	kleine,	maar	
belangrijke	rol	speelt.	Wanneer	je	een		
bijenvolk	als	zodanig	bekijkt,	dan	kun	je	
het	gedrag	van	een	enkele	werkster	
alleen	begrijpen	als	je	ziet	hoe	zij	in	het	
geheel	past.	De	Amerikaanse	bijenonder-
zoeker	Tom	Seeley	volgt	dezelfde	bena-	
dering	waar	het	gaat	om	de	organisatie	
van	foerageren	en	de	selectie	van	een	
nieuwe	nestplaats	wanneer	de	bijen	een	
zwerm	hebben	gevormd.	Tautz	heeft	zich	
met	name	bezig	gehouden	met	de	tem-
peratuurregulatie	binnen	een	bijenvolk	
en	het	effect	dat	sub-optimale	tempera-

turen	hebben	op	het	zich	ontwikkelende	
broed.	Zijn	werk	heeft	laten	zien	hoe	
werksters	de	broedtemperatuur	zo		
precies	reguleren:	ze	kunnen	hun	vlieg-	
spieren	‘vrij’	laten	lopen,	zodat	ze	warmte	
opwekken	in	plaats	van	te	vliegen.	Door	
zich	dan	plat	op	de	broedcellen	te	druk-
ken,	geven	ze	de	warmte	over	aan	het	
broed.	We	kunnen	dus	met	recht	zeggen	
dat	bijen	‘broeden’.	Ook	heeft	Tautz	aan-
getoond	wat	er	mis	gaat	wanneer	het	
broed	te	heet	of	te	koud	wordt:	de	werk-
sters	die	zich	dan	ontwikkelen	hebben	
moeite	met	leren,	wat	niet	handig	is	als	
je	later	een	foerageerbij	wordt	en	precies	
moet	weten	wat	er	waar	en	wanneer	
bloeit	en	waar	‘thuis’	is.	Interessant	is	dat	
de	mannetjesbijen	(darren)	aan	de	rand	
van	het	broednest	worden	gekweekt	
waar	de	temperatuur	lager	is	dan	in	het	
broednest,	waar	de	ontwikkelende	werk-
sters	zich	bevinden.	Kennelijk	is	het	min-
der	belangrijk	dat	darren	goed	kunnen	
leren.	Overigens	vinden	we	de	koningin-
nencellen	ook	aan	de	buitenkant	van	het	
broednest.	Het	is	dus	maar	goed	dat	de	
koningin	verzorgd	wordt	door	haar	
hofstaat.

In	het	bovenstaande	heb	ik	aange-	
geven	wat	Tautz’	bekendste	onderzoeks-
resultaten	zijn	en	zijn	eigen	werk	wordt	
mooi	beschreven	in	zijn	boek.	Maar	
‘Honingbijen’	bevat	veel	meer.	Het	boek	
geeft	een	mooi	en	volledig	overzicht	van	
een	bijenvolk.	Niet	alleen	hoe	de	werk-
sters	raten	bouwen,	maar	ook	komen		
de	verschillende	functies	die	de	raten	
vervullen	aan	bod.	Hoeveel	bijenonder-
zoekers	en	andere	geïntereseerde		
wisten,	bijvoorbeeld,	dat	de	(lege)	raat	
een	belangrijke	rol	speelt	in	de	dans-	
communicatie?	Het	hoofdstuk	wat	ikzelf	
het	leukst	vind,	gaat	over	de	bruids-
vlucht.	Jonge	koninginnen	vliegen	een	
paar	dagen	achter	elkaar	uit	naar	‘ont-
moetingsplaatsen’	waar	de	darren	rond-
hangen.	Daar	vindt	dan	tijdens	de	vlucht	
de	paring	plaats.	Omdat	elke	bijenkolonie	
maar	één	koningin	heeft,	moet	zo	een	
jonge	koningin	natuurlijk	niet	veron-	
gelukken	of	haar	volk	niet	meer	kunnen	
terugvinden.	Om	haar	te	assisteren	en		

te	beschermen	heeft	ze	dan	een	aantal	
‘bruidsmeisjes’	die	haar	begeleiden	en	er	
voor	zorgen	dat	ze	weer	veilig	thuis	komt.	

Natuurlijk	heb	ik	ook	wel	wat	aan	te	
merken	op	het	boek.	Zo	is	de	titel	mislei-
dend.	Feitelijk	gaat	het	boek	alleen	over	
de	Europese	honingbij	en	laat	het	de	
andere	acht	beschreven	soorten	volledig	
links	liggen.	Op	zich	is	daar	niets	mis	
mee,	maar	nergens	wordt	duidelijk	
gemaakt	dat	het	besprokene	met	name	
van	toepassing	is	op	A. mellifera.	Wanneer	
de	bijendans	wordt	besproken	lees	ik	dat	
de	dans	alleen	mogelijk	is	op	de	vertikale	
raten,	omdat	de	bijen	gebruikmaken	van	
de	zwaartekracht	om	zich	tijdens	hun	
dans	te	oriënteren	(per	slot	van	rekening	
is	het	donker	in	het	nest).	Dit	is	niet	
waar;	Apis mellifera	kan	heel	goed	dansen	
op	horizontale	oppervlakten	wanneer	de	
dansende	bij	kan	bepalen	waar	de	zon	
zich	bevindt.	Maar	er	zijn	ook	andere	bij-
ensoorten,	Apis florea	bijvoorbeeld,	die	
altijd	op	een	horizontale	oppervlakte	
dansen.	Ook	het	belang	van	de	raat	voor	
de	communicatie,	dat	ik	boven	al	noemde,	
is	alleen	van	toepassing	op	Apis-soorten	
die	in	nestholtes	leven.	Diverse	soorten	
bouwen	een	nest	bestaande	uit	een	
enkele	raat,	rondom	een	boomtak	of	
onder	rotsen,	en	hier	wordt	er	letterlijk	
over	de	ruggen	van	andere	bijen	gedanst.	
De	werksters	vormen	een	‘gordijn’	
rondom	de	raat	om	zo	het	broed	te	
beschermen	en	de	raat	speelt	geen	
enkele	rol	in	de	dans-communicatie.		
Verder	vond	ik	het	erg	vervelend	dat		
de	informatiebronnen	zeer	moeilijk	te	
vinden	zijn.	Het	voorwoord	verwijst	naar	
een	website,	maar	dan	moet	je	nog	vele	
andere	websites	doorploegen	voordat	je	
eindelijk	bij	de	bronnen	aankomt.	Erg	
jammer,	want	zo	moeilijk	is	het	toch	niet	
om	een	directe	link	te	geven.	

Maar	genoeg	gezeurd;	dit	boek	is	een	
aanrader	voor	ieder	die	geïnteresseerd		
is	in	honingbijen	en	meer	wil	weten.	En	
vergeet	de	foto’s	niet!

Madeleine	Beekman


