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In het najaar van 2015 waren de ver-
wachtingen hooggespannen toen deze 
Britse uitgave over wilde bijen uitkwam. 
Deze ‘field guide’ suggereerde te breken 
met de traditie in de bijenstudie: niet 
meer opprikken of verzamelen, maar in 
het veld de bij op naam brengen. Ik was 
dan ook erg benieuwd of dit boek zijn be-
lofte nakwam. De auteur Steven Falk pro-
beert de lezer echter snel van die illusie 
te verlossen: velddeterminatie is meestal 
niet mogelijk, de term ‘field guide’ was  
er vooral om aan te sluiten bij de boeken-
reeks van de uitgever. Het boek werkt 
dus vooral met kenmerken waarvoor het 
nodig is de bij te vangen en met loep of 
microscoop te bekijken.

Kun je dit boek dan nog in het veld 
gebruiken? Jawel, maar de determina-
tietabellen niet: zonder loep zijn ze on-
bruikbaar en ook met een 10x loep kom 
je in het veld niet ver. Naast die tabellen 
bevat het boek echter veel algemene in-
formatie en een serie overzichtsplaten. 
De uitgave begint met beknopte alge- 
mene hoofdstukken over bijen en bijen-
studie en bespreekt daarna elke soort  
afzonderlijk, inclusief verspreidings-
kaartje en vaak met een foto van mannetje, 
vrouwtje en relevante kleurvormen. Met 
die foto’s en de overzichtsplaten vooraan 
en middenin het boek kun je al plaatjes 
kijkend aardig in de goede hoek komen. 
Door het compacte formaat kan de lezer 
deze informatie gemakkelijk in de rugzak 
meenemen en in het veld gebruiken.

Het feit dat er überhaupt eens over- 
zichtsplaten in een bijenboek staan, is 
een verademing: in zo’n soortenrijke 
groep helpt dat om sneller bekend te  
raken met de soorten en de verschillen  
in uiterlijk. Wel zijn er enkele verbeter-
punten voor de overzichtsplaten. De  
‘at-a-glance guide’ staat nu verstopt  
op pagina 10-11, terwijl je zo’n wegwijzer 
in de kaft van een veldgids verwacht.  
Zo herinner ik me de silhouetten in de 
kaft van de Petersons vogelgids. Gezien 
de enorme variatie binnen genera en 
seksueel dimorfisme in bijen, vraag ik 
me ook af hoe goed de ‘at-a-glance guide’ 
werkt als het met slechts één soort een 
beeld geeft van elk genus. Natuurlijk is 
er een grens aan de volledigheid van een 
overzichtsplaat, maar een ruimere se-
lectie is mijns inziens effectiever. Verder 

wordt de lezer overgelaten aan zijn eigen 
vaardigheid om nuttige verschillen in 
de overzichtsplaten te zien: er zijn geen 
kenmerken aangeduid. Daarnaast bedek-
ken de vleugels vaak het achterlijf van 
de getekende bij: iets dat op foto vaak 
gebeurt, maar juist op tekening is te ver-
mijden. Andere platen geven een volledig 
en bruikbaar overzicht dat veel toevoegt 
aan de gids, bijvoorbeeld de koppen van 
Hylaeus en de kleurvormen van de hom-
mels. Alle platen zijn overigens prachtig 
geïllustreerd door Richard Lewington, net 
als het verdere tekenwerk in de uitgave. 
In de tabellen vormen die tekeningen een 
erg nuttige aanvulling op de verwoorde 
kenmerken.

Voorafgaand aan de sleutels legt Falk 
het verschil uit tussen vliegen, wespen 
en bijen, een belangrijke stap voor elk  
beginnend bijenliefhebber. Ook kiest hij 
ervoor om de verschillen tussen man-
nelijke en vrouwelijke bijen in het al-
gemeen uit te leggen, in plaats van per 
genus. Het maakt de opbouw van de later 
volgende sleutels gemakkelijker, maar 
het geslachtsonderscheid lastiger: 12 of 
13 antenneleden tellen is nauwkeurig 
werk, de laatste achterlijfssegmenten 
zijn soms verborgen en de andere ge-
noemde verschillen zijn niet universeel. 
De sleutels zelf werken prima met een 
10x-loepje of stereomicroscoop. Regel- 
matig worden veldkenmerken of voor  
mij nieuwe verschillen gebruikt, iets dat 
verfrissend werkt in de tabellen. Daar-
naast deelt Falk de sleutels van grote  
genera als Andrena, Lasioglossum en  
Bombus op in kleinere sleutels voor clus-

ters van soorten, wat de drempel verlaagt 
om aan zo’n omvangrijk genus te begin-
nen. Voor Nederland is de gids niet volle-
dig, omdat een aantal soorten ontbreekt 
(111 waarvan 19 algemene) en een aantal 
niet in Nederland voorkomt (21 soorten). 
De Britse tabellen zijn daarom vaak sim-
peler dan zou kunnen voor onze soorten. 
EIS Kenniscentrum Insecten werkt mo-
menteel aan een Nederlandstalige versie 
waarin dit meegenomen wordt.

Kortom: het is een mooi boek dat in 
je rugzak past en waarmee je snel be-
kend kunt raken met de diversiteit van 
de wilde bijen. Voor soortdeterminatie 
moet je de bij vangen en verzamelen. In 
die zin is het geen veldgids. De vraag is 
of dat wel mogelijk is voor een groep als 
de wilde bijen. Maar – los van die vraag – 
een strakke eigentijdse lay-out, prachtige 
illustraties en een compact doch volledig 
overzicht van de bijenfauna van een 
land: zo zie ik een bijengids graag.

Stijn J.J. Schreven
Wageningen Universiteit 

X. Yang, S. Ge, R. Nie, Y. Ruan & W. Li 2015

Chinese Leaf Beetles

Science Press, Beijing. 507 pp. ISBN 978-7-03-

046884-0. US$ 99,- excl. (order at China Scien-

tific Book Services: www.hceis.com)

The previous identification book for  
Chinese Chrysomelidae was published 
more than fifty years ago as Pacific Insects 
Monograph (Gressitt & Kimoto 1961, 1963). 
Since then, the knowledge of Chinese 
leaf beetles is enlarged enormously. For 
example the number of Chinese species 
in the subfamily Galerucinae s.str. dou-
bled from 527 to 1054. Many Chinese  
entomologists, mostly inspired and in-
structed by the famous Sicien Chen, 
described new species and contributed  
to the actual knowledge of this part of 
Chinese biodiversity. Most Chinese publi-
cations are not accessible to all of us, and 
the majority of these works have been 
published in Mandarin with English sum-
mary only. Therefore, an updated key in 
English is highly needed. This book, in 
commemoration of Sicien Chen’s 110th 
birthday, fulfils this need largely but not 
completely. Although the title of the book 
suggests it covers all Chinese leaf beetles, 
only the subfamilies Chrysomelinae, 
Galerucinae s.str. and Alticinae are in-
cluded. Of these subfamilies the Chinese 
species are listed, including those from 
Taiwan.

The book is a large paperback with 
507 numbered pages, followed by 83  


