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In de serie ‘... in beeld’ verscheen een 
boekje in zakformaat (21 × 10 cm) over 
bijen. Het boekje bevat een aantal inlei-
dende paragrafen, portretten van zestien 
bijensoorten en besluit met een uitklap-
bare kaart met daarop tekeningen van  
alle zestien soorten. Het boekje is rijk  
geïllustreerd met habitus- en kleurteke-
ningen van bijen en hun leefomgeving.

In de inleidende paragrafen komen 
achtereenvolgens aan bod: de leefwijze, 
het herkennen van bijen, de manieren 
waarop bijen het stuifmeel transporte-
ren, hun nestbouw, koekoeksbijen en  
andere vijanden, de families van de bijen, 
bijenhotels en geschikte vliegplanten. 
Deze inleidende teksten zijn informatief 
maar bevatten ook enkele malen onzin. 
Enkele voorbeelden: ‘Alle solitair levende 
wilde bijen kennen precies één generatie 
per jaar’, ‘Hommels en enkele andere  
wilde bijen hebben gladde angels’, ‘De 
meeste wilde bijen hebben alleen een 
legboor en geen angel, dus die steken  
helemaal nooit’. Angelloze bijensoorten 
komen in ons land niet voor, maar zijn 
beperkt tot de tropen. Alle vrouwelijke 
bijen in ons land hebben angels en alle 
mannen zijn angelloos. Alle bijenangels 
(en ook die van de sociale wespen) dra-
gen weerhaakjes en zijn dus niet glad. 
Behalve de angels van de honingbij, blij-
ven de angels van andere bijensoorten 
niet in onze huid achter, omdat ze niet 
eens onze huid kunnen doorboren en in-
dien dat wel gebeurt, zijn waarschijnlijk 
de angelspieren sterk genoeg om deze 
dunne naalden snel weer uit onze huid 
terug te trekken. En ook onder de solitai-
re bijensoorten kennen we diverse soor-
ten met twee of meer generaties per jaar.

Vervolgens worden zestien bijensoor-
ten besproken. Elk portret bevat een of 
enkele afbeeldigen en een beschrijving 
van het uiterlijk en de leefwijze in onge-
veer 150 woorden. En elk portret besluit 
met de lengte en de vliegtijd van de soort. 
Diverse soortteksten bevatten helaas on-
nauwkeurigheden zoals een verkeerde 
koekoeksbijrelatie, halmvliegen die si-
gaargallen veroorzaken in de stengels 
van lisdodde in plaats van in riet, de  
larven van de grote zijdebij die cocons 
spinnen, etc. De portrettekeningen van 
de zestien bijensoorten zijn allemaal 
van bovenaf met de vleugels naar de zij-
kanten, zodat je het achterlijf kunt zien. 
Van de honingbij zijn zowel een konin-

gin, als een dar en een werkster afge-
beeld, van de meeste andere bijen alleen 
een vrouwtje. Alleen bij de grote wolbij, 
het vosje en de gewone sachembij zijn 
ook mannetjes afgebeeld. En bij het por-
tret van de gewone maskerbij is ook een 
kop met het masker van een mannetje 
afgebeeld. Tenslotte staat op de voorkant 
van het boekje onder andere een grote 
tekening van de klokjesdikpoot. Allerlei 
details zoals kleur, grootte en positione-
ring van de tekeningen zijn voor verbete-
ring vatbaar, maar in algemene zin zijn 
de tekeningen van redelijke kwaliteit en 
tonen de grote verschillen tussen de 
soorten. Over de keuze van de soorten 
nog een enkele opmerking. De keuze voor 
de algemeen voorkomende gewone geur-
groefbij is juist, maar de wetenschap- 
pelijk naam Lasioglossum pauxillum duidt 
op een merkwaardige fout. En de grote 
afwezige is mijns inziens de tronkenbij 
(Heriades truncorum) een bijensoort die in 
bijenhotels in de meeste tuinen nestelt. 
Tevens is het jammer dat dit boekje, en 
de eveneens onlangs verschenen zoek-
kaart met prima afbeeldingen van twin-
tig wilde bijensoorten in tuinen, niet op 
elkaar zijn afgestemd.

Op een overzichtelijke en handige uit-
klapkaart achterin het boekje worden de 
zestien bijensoorten afgebeeld met een 

verwijzing naar de pagina waar ze be-
sproken worden. Alle soorten zijn daarop 
tevens verdeeld over de categoriën poot-
verzamelaars, buikverzamelaars, lijfver-
zamelaars, kropverzamelaars en koe-
koeksbij = niet verzamelaar. Deze catego-
rieën staan voor de wijze waarop het 
stuifmeel wordt getransporteerd. Daarin 
zijn enkele fouten geslopen want de gro-
te wolbij verzamelt het stuifmeel onder 
haar buik evenals de tuinbladsnijder en 
de rosse metselbij. Ze is waarschijnlijk 
verwisseld met de gewone sachembij, 
want die verzamelt het stuifmeel aan de 
poten en niet onder haar buik. Ook vind 
ik het begrip ‘lijfverzamelaar’ voor de 
kleine roetbij ongelukkig gekozen. De 
kleine roetbij woelt zich zijdelings door 
een bloem maar kamt het stuifmeel 
daarna naar de poten, waarbij evenals bij 
andere pootverzamelaars ook wel stuif-
meel aan de haren onder het achterlijf en 
het borststuk blijft hangen. Dat maakt 
haar echter nog geen lijfverzamelaar, een 
te algemeen begrip dat we mijns inziens 
beter kunnen schrappen, want het is op 
geen enkele wilde bij in Nederland van 
toepassing.

Het grote publiek zal zich niet of nau-
welijks storen aan de inhoud van dit 
boekje. Voor de schrijver of uitgever van 
dit boekje was ‘t een kleine moeite ge-
weest de inhoud in drie uurtjes door een 
bijenspecialist te laten controleren. Als 
KNNV-er beschouw ik dit boekje als een 
gemiste kans voor de KNNV om in ‘het 
jaar van de bij’ 2012 een kleine, maar  
degelijke bijdrage te leveren aan de infor-
matie over wilde bijen in ons land.

Theo Peeters (Stichting Bargerveen)
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Wespen hebben geen al te beste reputa-
tie. Vaak worden ze geassocieerd met ver-
velend bedelgedrag en pijnlijke steken. 
Dat de kennis van wespen vaak beperkt 
is, is dan ook geen verrassing te noemen. 
En dat is spijtig want wespen vormen 
een interessante en veelzijdige groep. 
Naast het zeer degelijke zesde deel van 
de ‘Nederlandse Fauna’, dat volledig aan 
wespen en mieren gewijd is, bestaat er 
nauwelijks literatuur over wespen in het 
Nederlands. Ook het boek ‘Wespen’ van 
Rolf Witt is opnieuw een anderstalig 
werk, maar door zijn degelijkheid  
toch zeker de moeite waard om aan te 
schaffen. 
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Het boek levert met zo’n 450 schitte-
rende foto’s, 160 duidelijke (kleuren)teke-
ningen en summiere soortbeschrijvingen 
een mooi overzicht van de diversiteit bin-
nen de wespenwereld. In deze tweede 
druk zijn nog meer genera en soorten  
opgenomen, zodat het hele uitgebreide 
wespenscala aan bod komt. Zo’n 200 
soorten uit 150 Midden-Europese genera 
komen aan bod. Daarnaast geven de  
foto’s vaak een goed beeld van de ecolo-
gische behoeften van de verschillende 
soorten doordat de nestplaats of de 
prooisoort goed in beeld gebracht wor-
den. Wie zich door het Duits heen kan 
worstelen, vindt in dit boek verder een 
zeer uitgebreide beschrijving van de le-
vensstrategieën van de verschillende 
groepen wespen en enkele noties om-
trent biologie, ecologie en taxonomie. 
Ook is een hoofdstuk opgenomen over  
de gevolgen van klimaatverandering en 
volgen tips voor het aantrekken van soli-
taire wespen in de tuin. Tot slot wordt de 
waarde van wespen als biologische be-
strijders aangehaald. 

Een belangrijk deel van het boek be-
treft het sleutelgedeelte. De grote fami-
lies worden alle tot op genusniveau uit-
gewerkt. Voor de blad- en goudwespen en 
de spinnendoders blijft de tabel eerder 
vaag en is determinatie enkel tot op het 
niveau van familie of onderfamilie mo- 
gelijk. Gelukkig komen de verschillende  
genera van deze families wel aan bod bij 
de soortbeschrijvingen. Voor de groep 
van de veldwespen en de echte wespen  

is een soorttabel voor herkenning van de 
nesten en de volwassen dieren beschik-
baar. De sleutels die in het wespenboek 
in de reeks ‘Nederlandse Fauna’ staan, 
zijn weliswaar van een hogere kwaliteit.  
Zowel de duidelijkere tekeningen als de 
mate van volledigheid, waarbij verschil-
lende families meer uitgewerkt zijn tot 
op genusniveau, pleiten eerder in het 
voordeel van dit werk. Helaas is het wes-
pen- en mierendeel van de Nederlandse 
Fauna reeds enkele jaren uitverkocht en 
zit een herdruk er niet meteen aan te ko-
men. Het boek ‘Wespen’ van Rolf Witt is 
echter een goed alternatief dat niet kan 
ontbreken in de bibliotheek van de recht-
geaarde wespenliefhebber. En wees ge-
rust, je krijgt waar voor je geld. 

Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie,  
Belgiê)
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Jong en oud, iedereen is opgegroeid met 
het principe dat ‘motten’ schadelijk en 
grijs zijn. Het tegendeel is waar en dat be-
wijst deze veldgids. Van het totaal aantal 
‘motten’ zijn er ongeveer 2200 inheemse 
Nederlandse soorten, waarvan ongeveer 
900 grote nachtvlinders en 1350 soorten 
microlepidoptera: micro’s, micro-nacht-
vlinders of kleine vlinders. Deze titel be-
handelt de laatste groep van de in Groot-
Brittanië en Ierland voorkomende 
soorten. Van de ruim 1627 microvlinders 
bekend van de Britse eilanden en Ierland 
zijn in deze gids ongeveer 1033 soorten 
beschreven en 927 geïllustreerd, waarvan 
ongeveer 92 soorten niet in Nederland 
voorkomen.  

De omslag van deze titel bewijst on-
middellijk dat micro’s kleurrijk kunnen 
zijn, met een imposante illustratie van de 
vuurmot (Carcina quercana). Dit is het 
werk van allround natuurhistorisch kun-
stenaar Richard Lewington, die er weder-
om in geslaagd is om vele honderden 
soorten tot in detail te illustreren. Hij is 
één van de weinige illustrators, naast 
Roland Johansson (onlangs grote presta-
ties leverend voor de Zweedse serie  
Nationalnyckeln) en František Gregor  
(bekend van onder meer de serie Micro- 
lepidoptera Palaearctica), die dit kan en 
kon bewerkstelligen. Het werk van Le-
wington zien wij onder meer terug in de 
Field Guide of Moths of Great Britain and 

Ireland (2003) en de Fieldguide Dragon- 
flies (2006). Beide werken zijn ook ver-
taald en bewerkt door De Vlinderstich-
ting, zoals de Veldgids Nachtvlinders 
(2006) en Libellen van Europa (2008).  
Lewington heeft al eerder kennis kunnen 
maken met de micro’s toen hij illustreer-
de voor de serie The Moths and Butter- 
flies of Great Britain and Ireland. De  
auteurs zijn Phil Sterling en Mark Pars-
ons, waarvan de laatste werkzaam bij de 
Butterfly Conservation en al tientallen ja-
ren betrokken bij het nachtvlinderonder-
zoek in Groot-Brittannië. Parsons is ook 
één van de personen achter de Britse ro-
de lijst van de nachtvlinders. Sterling 
specialiseerde zich iets dieper in de mi-
cro’s en dat het kweken van de soorten 
zijn specialiteit en passie is zien wij ook 
terug in de beschrijvingen en foto’s van 
rupsen en vraatsporen.

Het boek begint aanvankelijk met 
een pakkende introductie van micro’s 
waarin al spoedig wordt aangegeven dat 
dit boek uitsluitend de goed herkenbare 
soorten behandelt en dat de determina-
tie van veel soorten toch voor specialis-
ten is weggelegd. Het is voor het eerst in 
de geschiedenis dat één boek, dus niet 
diverse afzonderlijke delen, plaatjes en 
beschrijvingen toont van zo enorm veel 
soorten micro’s. Veel mensen vragen 
zich vaak af of er een taxonomische ver-
klaring bestaat voor het diep gewortelde 
verschil tussen deze macro’s en micro’s 
binnen de vlinderorde. Dit boek geeft 
hier met de paragraaf ‘What defines a 
micro-moth?’ kort maar krachtig een 
antwoord op: het verschil is puur voor 


