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de populaire namen te controleren. 
Deze zijn in de 1-2-3-gids niet altijd in 
overeenstemming met de gehanteerde 
namen in andere gidsen en de gecon-
stateerde afwijkingen kunnen ook niet 
worden opgezocht op websites van het 
Nederlandse Soortenregister (www.
nederlandsesoorten.nl) en Waarneming.
nl. In navolging van de benaming van de 
larven van schietmotten, die kokerjuf-
fers worden genoemd, worden de vol-
wassen dieren hier heel ongebruikelijk 
als kokervliegen voorgesteld, de naam 
grote roofvlieg als vertegenwoordiger 
van de Machimus-groep is niet gangbaar, 
de hoornaarzweefvlieg is de stadsreus, 
de reeds genoemde grote wolzwever 
is de gewone wolzwever, de beekvlieg 
staat beter bekend als watergaasvlieg, 
een bastaardlibel heet vlinderhaft, de 
zwartbruine wegmier is de wegmier en 
de grote zweefwesp is de grote zeefwesp. 
Verder wordt de afgebeelde bastaard-
zandloopkever (Cicindela hybrida) de bos-
zandloopkever genoemd. De rosse met-
selbij (Osmia bicornis) staat nog onder de 
oude naam O. rufa vermeld. Namen als de 
bergcicade, bladluiswants, graanwants, 
hoefbladsnuitkever, kleine julikever zijn, 
naar mijn weten, niet eerder geregis-
treerd.

De conclusie is dat de 1-2-3 Natuur-
gids Insecten geschikt is voor de prille 
beginners in de entomologie. Zij zullen 
op hun eerste schreden op zoek naar in-
secten vermoedelijk weinig last hebben 
van de bovengenoemde eigenaardighe-
den over de indeling van de hogere groe-
pen en de aansluiting bij de gebruikelijke 
Nederlandse naamgeving, maar zich 
vooral verbazen over de kleurenpracht 
en/of bizarre tekeningen van insecten op 
de voortreffelijk afgebeelde foto’s. Veel 
fraaie foto’s komen uit de collectie van 
vermaarde Duitstalige topfotografen,  
zoals de eerder genoemde Heiko Bell-
mann. Het werken met fotomateriaal 
biedt het voordeel dat de subtiele rust-, 
loer-, paar- of dreighoudingen goed wor-
den weergegeven. Iedere entomoloog 
weet hoe belangrijk houdingen, loopjes, 
standjes en vliegbewegingen kunnen 
zijn voor de juiste identificatie van le-
vende insecten. Met de handige afmeting 
(22×193×101 mm) en het lichte gewicht 
(365 g) kun je de gids gemakkelijk in je 
binnenzak steken en is hij stukken goed-
koper dan een iPhone. Een plastic hoes 
beschermt het boekje bovendien tegen 
vuiltjes en nattigheid. Ik wijs de gebrui-
ker er wel op dat in de besproken gids 
men tevergeefs naar vlinders en rupsen 
zal zoeken. Die hebben hun eigen gids 
in dezelfde serie (Bezzel 2013). Dus als je 
vlinders en rupsen wilt leren kennen op 
dezelfde excursie dan loop je met twee 

boekjes in je volle binnenzak en dat is 
dan weer een nadeel.

Literatuur

Bellmann H 2009. Insectengids. Tirion Natuur.
Bezzel E 2013. 1-2-3 Natuurgids Vlinders.  

Tirion Natuur.

Wijnand R.B. Heitmans

Max Kasparek 2015

The cuckoo bees of the genus Stelis 
Panzer, 1806 in Europe, North Africa 
and the Middle East

Entomofauna, Supplement 18, 144  pp. ISBN 

978-3-925064-71-8. Prijs € 38,-.

De laatste publicatie met een determi- 
natiesleutel voor alle Europese soorten 
van het bijengeslacht Stelis is in 1992  
verschenen (Warncke 1992). Deze sleutel 
bestaat alleen uit tekst, dus geen afbeel-
dingen, wat het werken ermee niet ge-
makkelijk maakt. Er zijn wel diverse  
geïllustreerde determinatiesleutels ver-
schenen voor delen van Europa (Banas-
zak & Romasenko 2001, Scheuchl 2006, 
Amiet et al. 2004, Ornosa et al. 2009), maar 
geen voor heel Europa. Sinds het ver-
schijnen van het artikel van Warncke is 
er echter veel meer bekend geworden 
over deze bijen, met een broedparasitaire 
levenswijze. Tevens zijn er enkele nieuwe 
soorten gepubliceerd. Deze nieuwe uit- 
gave bundelt de huidige kennis over deze 
bijen en behandelt ook de soorten die 
voorkomen in Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten. In totaal omvat dit boek 
29 soorten.

Na een inleidend hoofdstuk wordt het 

bijengeslacht Stelis besproken. Kasparek 
geeft een overzicht van het aantal soor-
ten dat bekend is uit de landen uit het 
gebied dat het boek beslaat. Hij geeft aan 
dat de kennis over het voorkomen uit 
twee derde van de landen in feite onvol-
doende is. 

Bijen van het genus Stelis zijn broed-
parasieten, in het boek worden de gast-
heren en de bijbehorende broedpara-
sieten op een rij gezet. En naast elkaar 
gezet. In veel gevallen blijken de parasie-
ten namelijk verwarrend veel op de gast-
heer te lijken. In andere gevallen totaal 
niet, een duidelijk bijvoorbeeld hiervan 
uit Nederland zijn Anthidium manicatum 
en Stelis punctulatissima (zie foto). De 
eerste is opvallend geel-zwart gekleurd, 
de laatste is bruinachtig met witachtige 
achterbanden van de tergieten. 

Stelis punctulatissima. Foto: Tim Faasen
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Het boek bevat enkele pagina’s met 
plantensoorten die door de verschillende 
Stelis-soorten bezocht worden. Naar mijn 
idee niet erg zinvol, omdat broedpara-
sieten gewoonlijk geen bloemvoorkeur 
hebben, ze bezoeken ze alleen voor hun 
eigen nectarvoorziening. Kasparek geeft 
dit ook wel aan en noemt dat er een paar 
soorten zijn die dezelfde bloemen be-
zoeken als de gastheer. Bij de taxonomie 
worden de subgenera van Stelis bespro-
ken en er is een determinatiesleutel tot 
deze subgenera.

Een belangrijk onderdeel van deze 
uitgave is uiteraard de determinatie- 
sleutel tot op de soort, deze is verdeeld in 
een sleutel voor de vrouwtjes en een voor 
de mannetjes. De sleutel is erg spaarzaam 
geïllustreerd, maar desondanks toch goed 
bruikbaar. Aan het eind staat een vereen-
voudigd tabelletje, waarmee snel gedeter-
mineerd kan worden tot op groepjes en in 
enkele gevallen tot op een soort.

Het grootste deel van het boek, 96 
pagina’s, bevat de soortbesprekingen. 
Deze zijn uitgebreid en voorzien van vele 
afbeeldingen, zowel goede pentekenin-
gen als kleurenfoto’s. Deze laatste zijn 
niet allemaal even scherp. Wanneer je 
de tekeningen wilt bekijken tijdens het 
werken met de determinatiesleutel, moet 
je dus bladeren, iets waar ik persoonlijk 
een hekel aan heb, ik heb graag determi-
natiesleutels met de afbeeldingen naast 
de tekst. Op een verspreidingskaartje 
is het voorkomen per land gegeven. Bij 
een aantal soorten worden in een tabel-
letje de verschillen tussen veel op elkaar 
lijkende soorten weergegeven. Een soort 
als Stelis ornatula, die ook in ons land 
voorkomt, is nogal variabel wat betreft 
de witte vlekken op het achterlijf. Bij 
deze soort is een tabelletje opgenomen 
met de aantallen exemplaren waarbij de 
verschillende formaten vlekken zijn aan-
getroffen. Daarnaast staat er een grafiek 
met de vlekken per tergiet. 

Alleen bij de soorten die in Duitsland 
voorkomen, Kasparek is een Duitser, 
is een grafiek van de vliegtijd opgeno-
men. Voor Nederlandse soorten is dit 
wel zinvol, maar die grafiek is ook terug 
te vinden in de bijenatlas (Peeters et al. 
2012). Wat interessanter is om te weten, 
verschilt de vliegtijd van een soort in 
Duitsland veel met die in Noord-Afrika? 
Of in Rusland? Dat blijft jammer genoeg 
onbeantwoord. Bij de soorten die niet 
in Duitsland voorkomen staat helemaal 
geen vliegtijddiagram, wel wordt de 
maand waarin de soort in bepaalde lan-
den aangetroffen is genoemd. Ook wordt 
vermeld tot welke hoogte een soort in de 
bergen is aangetroffen. 

Het boek eindigt met een uitge- 
breide literatuurlijst van alle geciteerde 

literatuur, maar ook van de literatuur  
die gebruikt is bij het samenstellen  
van de verspreidingskaartjes, die in  
een aantal gevallen niet in de tekst  
genoemd wordt.

Ik ben blij met deze nieuwe deter-
minatiesleutel voor de bijen van het 
geslacht Stelis, hiermee kan ik de soorten 
die ik in Europa aantref goed op naam 
brengen. Voor hymenopterologen die zich 
met Europese, en Noord-Afrikaanse soor-
ten bezig houden kan ik dit boek dus van 
harte aanbevelen.

Literatuur

Amiet F, Herrmann M, Müller A & Neumeyer R 
2004. Fauna Helvetica 9, Apidae 4: Anthidi-
um, Chelostoma, Coelioxys, Dioxys, Heriades, 
Lithurgus, Megachile, Osmia, Stelis. Schweize-
rische Entomologische Gesellschaft.

Banaszak J & Romasenko L 2001. Megachilid 
bees of Europe (Hymenoptera, Apoidea, 
Megachilidae. 2nd edition. Bydgoszcz.

Ornosa C, Torres F & Ortiz-Sanchez FJ 2009. 
Claves y datos nuevos de las epecies  
ibéricas del género Stelis Panzer, 1806 
(Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae, 
Anthidiini). Graellsia 65: 111-132.

Peeters TMJ, Nieuwenhuijsen H, Smit J, Van  
der Meer F, Raemakers IP, Heitmans WRB, 
Van Achterberg C, Kwak M, Loonstra AJ,  
De Rond J, Roos M & Reemer M 2012.  
De Nederlandse bijen (Hymenoptera:  
Apidae s.l.). Natuur van Nederland 
11. Naturalis Biodiversity Center & 
EIS-Nederland.

Scheuchl E 2006. Illustrierte Bestimmungsta-
bellen der Wildbienen Deutschlands  
und Österreichs. Band II: Megachilidae, 
Melittidae. 2. erweiterte Auflage. Apollo 
Books.

Warncke K 1992. Die Westpaläarktischen  
Arten der Bienengattung Stelis Panzer, 
1806 (Hymenoptera, Apide, Megachilinae). 
Entomofauna 3: 341-374.

Jan Smit

Fredrik Sjöberg 2014

De vliegenval

Uitgeverij Ad. Donker, Rotterdam.  

238 pp. Vertaald door Geri de Boer.  

ISBN 978-90-6100-690-9. € 25.50

De Zweedse vliegenonderzoeker en 
kunstcriticus Fredrik Sjöberg heeft met 
De vliegenval een bijzonder aanstekelijk 
boek geschreven. Hij schrijft over het  
verzamelen van zweefvliegen op een 
Zweeds eiland. Althans, dat is de aan- 
leiding; hij schrijft namelijk over veel 
meer. Natuurlijk over de door René  
Malaise uitgevonden vliegenval, maar 
ook over de eigenaardigheden van ver- 
zamelaars, de reizen en de voorliefdes 
van René Malaise, over de evenknieën 
van Darwin, Linnaeus en Malaise, over  

de traagheid, over entomologen, over het 
leven op een eiland en vooral ook over 
het leven en zijn beperkingen.

Sjöberg wilde de entomologie ont-
vluchten. Eerst door in het theater te 
werken, daarna door zonder vooropgezet 
plan op reis te gaan. Of dat laatste wel 
zou werken is zeer de vraag, in elk geval 
is het Sjöberg gelukkig niet gelukt. Dat 
hij zweefvliegenexpert werd kwam waar-
schijnlijk door het kennismaken met  
A bibliography of the entomology of the 
Smaller British Offshore Islands van de 
hand van het echtpaar Vera en Ken Smith 
(Smith & Smits 1983). En omdat er niet 
veel concurrentie was. ‘Als het er op aan 
komt, wilde ik toch de beste worden’, ‘op 
den duur werd duidelijk dat mijn talen-
ten op het gebied van vliegen lagen’.

Op bladzij 20 komen de zweefvliegen 
ter sprake: ‘Sommige zien er uit als wes-
pen, andere als honingbijen, parasiet- 
wespen, horzels of flinterdunne, broos- 
potige muggen, zo miniem dat ze normale 
mensen niet eens opvallen’. ‘Alleen de 
kenner laat zich niet misleiden; wij ken-
ners zijn niet met velen, maar we worden 
heel oud. Geen van beide is moeilijk te 
begrijpen.’ De toon is al in de eerste  
pagina’s gezet: nuttige serieuze infor- 
matie, afgewisseld met dromerige over-
wegingen en ironie.

De vangst van een exemplaar van  
de Chriorhina ranunculi betekende voor 
Sjöberg de ‘toegang tot de zweefvliegen-
sociëteit’. ‘Toen, opeens kwam er van 
rechts, op twee meter boven de brand-
netels, een gitzwarte raket aanvliegen. 


