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Vertegenwoordigers van de Trachodi-
ni komen vooral voor in Zuidoost-Azië, 
waar veel lastig te onderscheiden soorten 
voorkomen, die in de strooisellaag leven 
en in dode twijgen. Het genus Trachodes 
omvat bijna 20 soorten waarvan er twee 
in Europa voorkomen. De Duitse naam 
voor het genus luidt Totholzrüssler. Tra-
chodes hispidus komt behalve in Europa 
ook in Noord-Amerika voor. Trachodes his-
pidus wordt de Schuppiger Totholzrüssler 
genoemd en komt voor in bossen waar 
hij leeft in dood hout van vooral loof- 
bomen. De larven leven in gangen in 
vochtig vermolmd hout en de pop bevind 
zich in de vraatgangen. De soort komt in 
Noord-, Oost- en Midden-Europa voor en 
is in Duitsland wijdverbreid. In Baden-
Württemberg is de soort tamelijk alge-
meen. In lage gebieden is ze iets talrijker 
dan op grotere hoogten. Er zijn 47 waar-
nemingen bekend van na 1950. Het is een 
niet bedreigde soort die dus niet op de 
rode lijst geplaatst is. De soort wordt af-
gebeeld in levende lijve en als geprepa-
reerd exemplaar.

In de paragraaf over overwinterings-
strategieën wordt de Trachodes hispidus 
nog genoemd als een van de soorten die 
als imago in de bodem overwintert en  
‘s winters in aanspoelsel kan worden 
aangetroffen.

Tot slot een paar kritiekpuntjes, al 
zijn deze er nauwelijks. Ik schreef al dat 
het jammer is dat de auteurs de Scoly- 
tidae en Platypodidae niet tot de snuit- 
keverachtigen rekenen. En de rode lijst  
is natuurlijk een misser. Nog een erger-
puntje: alle soorten zijn voorzien van een 
populaire naam. Enkele voorbeelden: 
Krummrüssliger Stockrosen-Spitzmaus-
rüssler, Langarmiger Pappel-Kätzchen-
rüssler, Raustreifiger Dickmaulrüssler. 
Gelukkig komt de Grünlicher Bogenfur-
chenrüssler niet in Nederland voor. Eén 
echt foutje staat er toch wel in: figuur 648 
en 649 (plaat 71) laten dezelfde soort 
zien, namelijk Rhinoncus albicinctus (Gyl-
lenhal), terwijl in figuur 649 een R. perpen-
dicularis (Reich) had moeten staan. Maar 
dit foutje heb ik weer niet zelf ontdekt: 
Jan Burgers maakte me hierop attent.

Alle lof dus voor dit geweldige boek. 
Een verplicht boek voor iedereen die aan 
snuitkevers doet. En ik hoop dat deze pu-
blicatie menigeen zal aanzetten om over 
te stappen en vanaf nu aan snuitkevers 
te gaan doen.
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Na de eerder dit jaar verschenen Duits- 
talige veldgids voor wilde bijen (Amiet & 
Krebs 2012) en het licht verteerbare 
‘Wildbienen, die anderen Bienen’ (West-
rich 2011) hebben onze oosterburen  
opnieuw een schitterend bijenboek uit- 
gebracht. Dit keer wordt voluit de kaart 
van de terreinbeheerder getrokken.  
De auteurs, zelf onderzoekers aan de 
Universiteit van Zürich, maakten een 
grondige analyse van de bestaande vak- 
literatuur en probeerden de antwoorden 
op een aantal vragen rond wilde bijen  
en bescherming te leveren.

Naast een inleiding, een synthese en 
een uitgebreide literatuurlijst bestaat het 
boek uit acht hoofdstukken. Deze behan-
delen onder andere de kwantitatieve 
bloembehoeften van wilde bijen, het be-
lang van kleine landschapselementen  
als nestplaatsen voor wilde bijen, land-
schappelijke structuren als barrières voor 
foeragerende bijen, wilde bijen in een 
stedelijke omgeving en de voedselcon-
currentie tussen honingbijen en wilde 
bijen.

Elk hoofdstuk begint met een kade-
ring van het thema. Hierna worden en- 
kele vragen over wilde bijen en bescher-
ming geposteerd. Antwoorden worden 
gezocht aan de hand van een analyse van 
de beschikbare literatuur. Op het einde 
van het hoofdstuk worden deze antwoor-
den nogmaals overzichtelijk samengevat 
en elk hoofdstuk wordt afgerond met  
enkele concrete beheermaatregelen en 
pistes voor verder onderzoek. Het geheel 
wordt afgewerkt met fraaie foto’s van  
bedreigde bijensoorten, geschikte bijen-
habitats en goede nestgelegenheden.

Het hoofdstuk over de kwantitatieve 
bloembehoeften sprak mij het meest aan 
en is ook vrij uniek. Enkele theoretische 
bedenkingen gaan dit hoofdstuk vooraf. 
Zo leren we dat de grote variabiliteit in 
het benodigde aantal bloemen bij gespe-
cialiseerde bijen afhangt van de grootte 

van deze bijensoort en het pollenvolume 
van de respectievelijke waardplant. Een 
analyse van de relevante Europese lite- 
ratuur resulteert vervolgens in een over-
zichtstabel met het minimum aantal  
benodigde bloemplanten voor de bevoor-
rading van één nestcel van gespeciali-
seerde bijen. Zo wordt het belang van 
grote aantallen bloeiende planten voor 
wilde bijen op een bevattelijke en over-
zichtelijke manier voor de terreinbeheer-
der weergegeven. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met mogelijke negatieve ef-
fecten van stuifmeeltekort en de effecten 
van massadrachten zoals koolzaad en 
phacelia. 

Dit boek is zowel door de sobere vorm 
als de iets zwaardere inhoud niet meteen 
geschikt als nachtkastjesliteratuur. Voor 
geïnteresseerde natuurliefhebbers en 
-beheerders is het echter een sterk aan  
te raden werk.
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