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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.

Literatuur
Amiet F 1996. Hymenoptera Apidae 1. Allge-

meiner Teil, Gattungsschlüssel, die Gat-
tungen Apis, Bombus und Psithyrus. Schwei-
zerische Entomologische Gesellschaft. In-
secta Helvetica Fauna 12: 1-98.

Amiet F, Müller A & Neumeyer R 1999. Apidae 
2. Colletes, Dufourea, Hylaeus, Nomia, Nomioi-
des, Rhophitoides, Rophites, Sphecodes, Sys-
tropha. Centre Suisse de Cartographie de la 
Faune & Schweizerische Entomologische 
Gesellschaft. Fauna Helvetica 4: 1-219. 

Amiet F, Herrmann M, Müller A & Neumeyer R 
2001. Apidae 3. Halictus, Lasioglossum. Cen-
tre Suisse de Cartographie de la Faune & 
Schweizerische Entomologische Gesell-
schaft. Fauna Helvetica 6: 1-208. 

Amiet F, Herrmann M, Müller A & Neumeyer R 
2004. Apidae 4. Anthidium, Chelostoma, Coe-
lioxys, Dioxys, Heriades, Lithurgus, Megachile, 
Osmia, Stelis. Centre Suisse de Cartograp-
hie de la Fauna und Schweizerische Ento-
mologische Gesellschaft. Fauna Helvetica 
9: 1-273.

Amiet F, Herrmann M, Müller A & Neumeyer R 
2007. Apidae 5. Ammobates, Ammobatoides, 
Anthophora, Biastes, Ceratina, Dasypoda, Epeo-
loides, Epeolus, Eucera, Macropis, Melecta, Melit-
ta, Nomada, Pasites, Tetralonia, Thyreus, Xylo-
copa. Centre Suisse de Cartographie de la 
Faune & Schweizerische Entomologische 
Gesellschaft. Fauna Helvetica 20: 1-356.

Theo M.J. Peeters & Jan Smit


