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Voor de determinatie van bijen in Euro-
pa is de afgelopen 15 jaren een flink 
aantal bruikbare tabellen verschenen. 
Wie echter meer wil weten over de bio-
logie, het nestgedrag of bloembezoek 
van deze interessante groep, is aange-
wezen op een stoffig bibliotheekexem-
plaar van Die Europäischen Bienen (Frie-
se 1923) of losse artikelen ver uit de 
vorige eeuw, die onder andere zijn ver-
schenen in bladen als De Levende Na-
tuur. Of, als je daar met veel geluk de 
hand op hebt weten te leggen, de twee 
prachtige delen van Die Wildbienen Ba-
den-Württembergs van Paul Westrich uit 
1989. Helaas zijn deze twee bijenbijbels 
van bijna duizend pagina’s al vele jaren 
uitverkocht en alleen nog in bibliothe-
ken te vinden. 

Nu is er dan een kleine pleister op de 
wonde: Paul Westrich heeft zijn enorme 
kennis en ervaring samengebald in een 
toegankelijk ‘boekje’ van bijna 170 pagi-
na’s. Met behulp van een groot aantal 
prachtige foto’s van zijn eigen hand be-
schrijft hij het gedrag en de biologie van 
zo’n 90 soorten.

In korte hoofdstukken beschrijft 
Westrich wat solitaire en sociale bijen 
zijn, de kleptoparasitaire levenswijze van 
koekoeksbijen, de biotopen waar men 
bijen vindt, slaapgezelschappen, nest-
bouw en verschillende nestgelegenhe-
den. Verder behandelt hij bloembezoek 
en specialisatie op verschillende soorten 
bloemen en pollen en geeft hij nuttige 
lijstjes van plantensoorten om bijen te 
helpen. 

Ook gaat hij in op de bedreigingen 
van bijen en de mogelijkheden om in ei-
gen tuin hulp te bieden aan bijensoorten. 
Uit zijn jarenlange ervaring put hij tips 
voor de meest geschikte vormen van 
nesthulp. Daarbij gaat hij stevig te keer 
tegen allerlei zinloze en ongeschikte  
’insectenhotels’ zoals die in bezoekers-
centra en tuincentra te koop zijn of waar-
van beschrijvingen op internet circule-
ren. Zelden hebben de makers daarvan 
zich verdiept in de werkelijke eisen en 
behoeften van de bewoners die men 
claimt te willen helpen. Veel onzin wordt 
gekopieerd en overgeschreven en goede 
voorbeelden worden onzorgvuldig na- 
gemaakt. Origineel is zijn tabel en foto-
overzicht van de verschillende soorten 
nestafsluiting waaraan men de groepen 
bewoners van een nestblok kan herken-
nen. In mooie fotoportretten worden  

negen algemene soorten bewoners van 
nestblokken geportretteerd. 

Al tien jaar kijk ik met verlangen uit 
naar het deel uit de serie De Nederlandse 
Fauna dat onze ruim 350 inheemse bijen-
soorten zal beschrijven. Tot het zo ver is, 
kan de hier beschreven publicatie van 
een grote deskundige op dit terrein mijn 
wachttijd aangenaam vullen.
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Engeland heeft een grote traditie op het 
gebied van onderzoek aan hommels.  
Sladen (1912, herdruk in 1989) schreef  
het eerste boek over hommels en daarna 
volgden hommelboeken van Free & But-
ler (1959), Alford (1975), Goulson (2003) en 
Benton (2006). In Bzzz 30 (nieuwsbrief 
van de sectie Hymenoptera van de Ne-
derlandse Entomologische Vereniging 
van november 2009) besprak ik de eerste 
druk van het hommelboek van Dave 
Goulson uit 2003. In 2010 verscheen een 
tweede druk van deze uitgave.

Hommels staan enorm in de belang-
stelling bij wetenschappers, entomolo-
gen en personen in de agrarische sector 
en er wordt veel onderzoek aan gedaan. 
Dit boek vat die onderzoeken samen in 
veertien hoofdstukken. In vergelijking 
met de eerste druk uit 2003 is de hoeveel-

heid informatie in de tweede druk fors 
toegenomen. Cijfermatig zien we dat  
terug als we beide boeken naast elkaar 
leggen: het totaal aantal bladzijden is van 
235 naar 317 gegaan, de lengte van de  
literatuurlijst is van 51 naar 70 pagina’s 
gegaan en het aantal figuren in het boek 
is verdubbeld. Een verschil met 2003 is 
ook dat nu Mark Brown, Juliet Osborne  
en Ben Darvill co-auteur zijn van drie 
hoofdstukken.

Toch moet dit hommelboek het niet 
hebben van zijn uitstraling. Als je er snel 
doorheen bladert komt het saai over en 
slechts een zestiental kleurenfoto’s in het 
midden van het boek streelt het oog. Nee, 
kenmerkend voor dit boek zijn de samen-
vattingen in compacte teksten – soms 
met tabellen en diagrammen – over vele 
onderzoeken aan hommels die in de the-
matische hoofdstukken bij elkaar zijn  
gebracht. Naast veel eigen onderzoek  
komen onderzoekingen verspreid over 
het gehele areaal (graag even hier tussen 
haakjes toevoegen, bijv: Holarctisch) van 
het genus Bombus aan bod. Nagenoeg alle 
ethologische en ecologische informatie 
die je kunt bedenken over hommels pas-
seert de revue. Om er een stel te noemen: 
thermoregulatie, sociale organisatie  
en conflicten, het vinden van een part-
ner, natuurlijke vijanden, voedselplek-
ken, -menu’s en -keuzes, actieradius, 
communicatie, competitie en niche- 
differentiatie. Of zoals Bernd Heinrich 
(2003) in zijn kritische bespreking van de 
eerste druk van dit boek opmerkt: ‘hom-
mels zijn steeds meer model gaan staan 
voor dierstudies over voedselgedrag,  
co-evolutie, fysiologische mechanismen 
van thermoregulatie, sociale biologie, 
leergedrag en niche-theorie’. En in deze 
druk is er, zoals de titel en de bedreigde 
gele hommel, Bombus distinguendus, op  
de kaft al doen vermoeden, ook meer 
aandacht voor hommels als bestuivers  
en hun bedreigingen en bescherming in 
een globaliserende wereld met stedelijk-
industriële landschappen. Het boek be-
sluit met een enorme literatuurlijst en 
een register.

Een determinatietabel en een hoofd-
stuk over het verzamelen of het kweken 
van hommels ontbreken, maar daar duidt 
de titel ook niet op en daarvoor zijn er 
andere boeken. Wel is in deze druk een 
plaat opgenomen met afbeeldingen van 
alle hommels in Verenigd Koninkrijk.  
Wat echt nog ontbreekt in dit boek – en 
wat toch van groot belang is voor bijvoor-
beeld de bescherming van hommels – zijn 
studies van de overwinteringsplekken, 
nestbouw, nestdichtheid en populatie- 
opbouw van de verschillende (bedreigde) 
hommelsoorten. Nesten van hommels 
zijn vaak moeilijk te vinden, maar met 
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voldoende investeringen in veldwerk en 
inzet van moderne technieken in de juis-
te biotopen, moet het in de nabije toe-
komst toch mogelijk zijn ook op dit ge-
bied een inhaalslag te maken.

Deze publicatie is om van te smullen 
voor diegene die zonder al te veel plaat-
jes kan blijven lezen; niet voor de leek 
dus, maar voor de liefhebber in hart en 
nieren!
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In januari 2011 verscheen het zesde en 
laatste deel van de boekenserie over de 
bijenfauna van Zwitserland (in het boek 
staat 2010 als verschijningsdatum maar 

dat is niet gehaald, F. Amiet, schriftelijke 
mededeling). Een bijzondere serie die we 
hier bespreken omdat het de meest re-
cente, maar voor ons op dit moment te-
vens de meest complete en beste serie 
determinatiegidsen voor vrijwel alle bij-
en in ons land is. 

Deel zes in de serie is grotendeels ge-
schreven in de Duitse taal, maar op het 
eind is tevens een Franse vertaling van 
de determinatietabellen toegevoegd. Na 
een inleidend hoofdstuk met een over-
zicht van de bewerkte collecties en de 
bouw en technische termen van het bij-
enlijf, volgt per genus een hoofdstuk. Per 
genus wordt een algemene inleiding, een 
kort stukje over de biologie, een determi-
natietabel tot de soorten en een naam-
lijst van de soorten gegeven. Per soort 
worden synoniemen gegeven en volgt 
een bespreking van de morfologie van 
vrouw en man, de verspreiding (areaal 
plus verspreiding in Zwitserland), de 
vliegtijd, de koekoeksbijen. Opmerkingen 
over taxonomie, biologie en biotoop van 
de soort complementeren het geheel.

Voor de verspreidingskaartjes is een 
achtergrondkaart van Zwitserland ge-
bruikt met daarop de grote rivieren en 
meren en zicht op de belangrijkste hoog-
teverschillen. Op de kaarten zijn drie 
soorten stippen gezet, namelijk waarne-
mingen van voor 1970, van de periode 
1970-1989 en vanaf 1990. De stippen 
staan voor vijf-bij-vijf kilometerhokken. 

De determinatietabellen zijn goed en 
voorzien van eenvoudige doch duidelijke 
tekeningen. Daar waar twijfels mogelijk 
zijn over de keuzepaden in de tabel, zijn 
deze soorten meestal in beide routes op-
genomen. Het boek is stevig ingebonden 
en wordt en besloten met een literatuur-
lijst en index.

Alle delen van de serie volgen onge-
veer hetzelfde stramien. Het eerste deel 
over hommels verscheen in 1996 en is ge-
heel geschreven door Felix Amiet, de ini-
tiatiefnemer van de tabellen. Dat deel 
was nog volledig in de Duitse taal ge-
schreven en bevat ook een determinatie-
sleutel tot 44 genera, waarvan 41 genera 
met 585 soorten in Zwitserland zijn aan-
getroffen. Bij de meeste genera staan er 
veel meer soorten in de tabellen dan bij 
ons voorkomen. Van de Nederlandse bij-
enfauna ontbreken slechts drie soorten 
namelijk: Colletes halophilus, Epeolus tarsa-
lis en Hylaeus annularis [= spilotus]. Denk 
echter niet dat je met deze tabellen de 
Zuid-Europese of zelfs maar de Zuid-
Franse soorten op naam kunt brengen; 
daarvoor ontbreken er te veel bijensoor-
ten in Zwitserland.

Na het eerste deel in 1996 volgden  
delen in 1999, 2001, 2004 en 2007. En nu, 
zo’n 15 jaar na de start, ligt er onder  

leiding van Amiet, bijgestaan door drie 
andere apidologen, het zesde en laatste 
deel van deze prachtige boekenserie. In de 
literatuurlijst hieronder staat aangegeven 
welke genera er per deel zijn behandeld.

De serie is een aanrader voor ieder-
een die echt geïnteresseerd is in bijen, en 
voor diegene die hun vakantie in de Zwit-
serse bergen wil doorbrengen en precies 
op de hoogte wil zijn van de bijen die 
daar kunnen rondvliegen.
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