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waarin van verschillende soorten het 
specifieke gedrag wordt voorgesteld. In 
deze paragraaf, en verderop in het boek, 
staan in de kantlijn kleine foto’s, waarbij 
je in een aantal gevallen een vergrootglas 
moet pakken om te zien wat er eigenlijk 
is afgebeeld. Het was beter geweest deze 
foto’s wat groter af te drukken. De nest-
bouw is de volgende stap in het bijenle-
ven en hier worden voorbeelden gegeven 
aan de hand van de nestplaatsen, zoals 
holletjes in verschillende grondtypen, 
of nesten in holtes. Onder holtes wordt 
verstaan: gaten in muren en rotswanden, 
bestaande gaten in de grond, holle plan-
tenstengels, vraatgangen in hout en lege 
slakkenhuizen. Aan dit laatste wordt een 
kwart van deze paragraaf besteed, terwijl 
het slechts om een paar soorten gaat 
die hierin nestelen. Als er een nestholte 
gevonden is, komt het meeste en zwaar-
ste werk: het bevoorraden en beleggen 
van de broedcellen, een klus die alleen 
door de vrouwtjes wordt uitgevoerd. In 
een laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
komen verschillende gradaties van een 
sociale levenswijze aan de orde en hoe 
dit mogelijk kan zijn ontstaan.

Het vierde hoofdstuk gaat over koe-
koeken in het nest, waarbij enkele soor-
ten vliegen die gebruik maken van het 
werk van de bijen worden besproken. 
Ook worden hier wespen genoemd die 
jagen op bijen, wat niet past binnen de 
titel van dit hoofdstuk. Het grootste deel 
gaat echter over koekoeksbijen. Helaas 
gebruiken de Engelsen nog steeds de 
foutieve term kleptoparasieten (clepto-
parasites) voor deze bijen. De auteur stelt 
zelfs dat dit de enige juiste term is, maar 
dat is onjuist. Kleptoparasitisme behelst 
het stelen van voedselvoorraden uit het 
nest van andere bijen en dat gebruiken 
in je eigen nest. Koekoeksgedrag dient 
broedparasitisme genoemd te worden. 
Het gedrag van deze koekoeksbijen 
wordt eerst uitgelegd. Daarna worden 
de genera voorgesteld die aan broepa-
rasitisme doen, met enkele voorbeelden 
van soorten en de gastheren waarbij ze 
parasiteren. Hier maakt Benton echter 
wel een misstap, hij zegt dat de borstels 
en haakjes aan het eind van sterniet 6 bij 
Nomada-vrouwtjes gebruikt worden om 
het ei te verstoppen in de celwand van 
de gastheercel. Dat laatste gebeurt, maar 
nergens heeft ook maar iemand beweerd 
of bewezen dat die structuren op dat 
sterniet daarvoor gebruikt worden. Hij 
geeft hierbij dan ook geen literatuurver-
wijzing.

Bloemen zijn van levensbelang voor 
bijen; zonder bloemen geen bijen. In het 
vijfde hoofdstuk gaat Benton heel diep 
in op bloembiologie en bestuiving. Pas 
na tien pagina’s komt hij hierbij aan de 

bijen toe, die hij uitgebreid behandeld. 
Van diverse genera wordt uitgelegd waar 
welke structuren zitten waarmee de 
bijen stuifmeel naar hun nest transpor-
teren. Deze tekst is verduidelijkt met 
tekeningen en veel kleurenfoto’s. Helaas 
is niet op alle foto’s goed te zien wat we 
zouden moeten zien. Uiteraard worden 
termen als polylectisch, oligolectisch en 
monolectisch besproken. Deze staan dan 
weer niet in de kantlijn uitgelegd. Hij 
bespreekt uitgebreid de voor- en nadelen 
voor zowel de plant als de bij van het al 
of niet specialiseren om op een planten-
soort of -familie het stuifmeel te halen. 

Hoofdstuk zes gaat over de bescher-
ming van bijen, waarbij eerst besproken  
wordt dat er een probleem is: bijen ne-
men in talrijkheid en aantal soorten af, 
met als gevolg een dreigende bestui-
vingscrisis voor wilde planten en veel 
van onze voedselplanten. De grootste 
achteruitgang bij bijen is waar te nemen 
in het boerenlandschap. Benton geeft 
voorbeelden van al of niet geslaagde 
methoden om de bijenrijkdom daar 
te verbeteren. Een groot deel van het 
hoofdstuk gaat over bijen in allerlei an-
dere landschappen, van braakliggende 
industriële terreinen, via natuurterreinen 
en natuurlijke landschappen tot tuinen 
en kerkhoven. Daarbij komen voor- en 
nadelen en eventuele bedreigingen aan 
de orde. Dit alles is verduidelijkt met veel 
kleurenfoto’s.

In het zevende hoofdstuk geeft Benton 
enkele mogelijkheden aan voor verdere 
studie aan de solitaire bijen. Dit door 
middel van fotografie, filmen en obser- 
vaties die ook door niet-deskundigen 
kunnen worden uitgevoerd. Er valt na-
melijk nog veel te ontdekken in het leven 
van veel soorten.

Het achtste hoofdstuk geeft een goede  
determinatietabel tot op de genera van 
de Britse bijen. Deze tabel is gemaakt 
door Graham A. Collins. Ook voor Neder- 
land is de tabel behoorlijk goed te gebrui-
ken. Er ontbreken acht van onze genera, 
waarvan de meeste of heel zeldzaam 
of uit ons land verdwenen zijn. Alleen 
Anthidiellum en Epeoloides komen wat 
meer voor. Eigenlijk had Collins ook op 
de omslag van het boek vermeld dienen 
te worden.

Maakt dit boekje de eerste zin van 
deze recensie waar? Slechts ten dele vind 
ik. Het leest op zich wel goed weg, maar 
er worden vaak veel feiten die niet altijd 
nodig zijn over de lezer uitgestrooid. De 
één vindt dit prettig, een ander stoort 
zich hieraan. Bovendien wordt het geheel 
hierdoor wat wollig en niet echt to the 
point. Ik zal niemand afraden dit boekje  
te lezen, maar voor een goed beeld van 
solitaire bijen zijn de inleidende hoofd-

stukken in De Nederlandse bijen (Peeters 
et al. 2012) veel beter.
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Insecten in de stad

Vakblad Groen, jaargang 72, nummer 10. 47 pp. 

Op 26 mei 2016 hield de Werkgroep Stede-
lijke Ecologie (onder de vlag van de Werk-
gemeenschap Landschapsecologisch 
Onderzoek, zie www.landschap.nl) een 
studiedag over insecten in de stad. Naar 
aanleiding daarvan is van het Vakblad 
Groen een themanummer verschenen 
over ditzelfde onderwerp. Het is verheu-
gend, én logisch, om te zien dat de vul-
ling van deze uitgave voornamelijk komt 
van NEV-leden: zeven in totaal, aangevuld 
met vijf niet-leden.

In het inleidende artikel noemt Arjan  
van der Veen waarom insecten in de stad 
belangrijk zijn en meer aandacht ver-
dienen. De nuttige soorten worden be-
noemd, evenals het belang van het stadse 
milieu voor allerlei soorten. Ook wordt 
hier verslag gedaan van de resultaten en 
discussiepunten van de studiedag. 

Een groot gedeelte van de hierop 
volgende bijdragen bestaat uit artikelen 
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over een bepaalde insectengroep, waarin 
globaal de leefwijze van de vertegen-
woordigers uit de doeken wordt gedaan 
en enkele algemene soorten worden 
getoond. Zo zijn er bijdragen over nacht-
vlinders (door Kars Veling en Jurriën van 
Dijk), spinnendoders (Hans Nieuwenhuij-
sen), mieren (Peter Boer), pissebedden 
(Matty Berg en Martin Soesbergen) en 
zweefvliegen (John Smit). De artikelen 
over wilde bijen (Arie Koster) en sprink-
hanen (Floris Brekelmans) hebben een 
iets andere insteek en benadrukken juist 
de effecten van bodemtype, vegetatie en 
beheer op het voorkomen van soorten. 
Frans van Alebeek sluit hier in zijn bij-
drage bij aan en beschrijft het belang van 
minibiotopen, educatie en inventarisatie 
voor insecten in het algemeen. Piek Stor 
geeft een praktijkvoorbeeld uit Zutphen. 
Hier is een ‘bijenlint’ aangelegd en hij 
schrijft over de factoren die het succes en 
de duurzaamheid van het inzaaien van 
stedelijk groen met belangrijke nectar-
planten tot een succes kunnen maken.

In dit themanummer is weinig nieuws 
te vinden voor de doorgewinterde ento-
moloog. Wel denk ik dat groenbeheerders 
op een aardige manier kennis kunnen 
maken met de diversiteit aan ongewer-
velden in de stad. Bovendien kunnen 
inventariserende entomologen inspiratie 
opdoen over manieren om hun insecten 
onder de aandacht te brengen van een 
breed publiek en om praktische beheer-
maatregelen voor het stadse milieu te 
formuleren.

Jinze Noordijk
EIS Kenniscentrum Insecten

Lars Skipper 2013

Danmarks blomstertæger

Danmarks Dyreliv, Bind 12. Apollo Booksellers, 

Vester Skerninge, Denmark. 407 pp.  

ISBN 978-87-92832-03-0. € 62,-

Lars Skipper is er met Danmarks blom-
stertaeger in geslaagd een uniek en 
prachtig wantsenboek te maken. Het be-
handelt in detail de Deense vertegen-
woordigers van de familie Miridae, die 
daar ‘blomstertæger’ worden genoemd. 
De Deense naam is verwarrend, omdat 
de naam bloemwantsen bij ons gebruikt 
wordt voor de familie Anthocoridae en  
de familie Miridae daarentegen blind-
wantsen wordt genoemd (niet omdat ze 
blind zijn, maar omdat ze geen ocellen 
bezitten). De Miridae zijn in Denemarken 
met bijna 40% de grootste van de 34  
families, wat vergelijkbaar is met de 
Nederlandse situatie.

Het is een fraai vormgegeven en rijk 
geïllustreerde boek met meer dan 1000 
kleurenfoto’s, dat echter volledig in het 
Deens is. De uitvoerige inleidende hoof-
stukken behandelen achtereenvolgens 
de ontwikkeling van de heteropterologie 
in Denemarken, de evolutie van want-
sen, systematiek, nomenclatuur, mor-
fologie (met inbegrip van kleurvormen, 
vleugeldimorfie en seksuele dimorfie), 
voortplanting, larvale ontwikkeling, ver-
vellingshuidjes, levenscyclus, fenologie, 
weer- en seizoensinvloeden, gedrag, 
voedsel, waardplanten, biotopen, natuur-
lijke vijanden, afweermogelijkheden en 
schadelijke en nuttige soorten.

De samenstelling van de Deense 
fauna wordt op basis van recente lijsten 
uit 2011 en 2012 vergeleken met die van 
alle omringende landen: Noorwegen, 
Zweden, Finland, De Baltische Staten en 
Kaliningrad, Polen, Duitsland de Britse 
Eilanden inclusief Ierland. In Nederland 
komen 241 soorten Miridae voor en in 
Denemarken 212 soorten. Er zijn 201 
gemeenschappelijke soorten: 40 Neder-
landse soorten (17 %) staan niet op de 
Deense lijst en 11 Deense soorten komen 
niet voor op de Nederlandse lijst. Wat  
betreft de foto›s geven Skipper & Tols-
gaard van net iets meer Nederlandse 
soorten foto›s dan Wachmann et al. (2004, 
2012): 212 tegenover 209. Samen zijn ze 
goed voor afbeeldingen van 236 van de 
241 Nederlandse soorten. De nomen- 
clatuur is up-to-date met uitzondering 
van Amblytylus delicatus, die sinds de  
revisie van Matocq & Pluot-Sigwalt (2012) 
tot Megalocoleus behoort.

Gegevens over de fenologie en levens-

cyclus worden gepresenteerd in tabel-
vorm, waarin opgenomen zijn het voor-
komen in de tijd van volwassen dieren, 
het aantal generaties per jaar en het 
overwinteringsstadium (ei, larve, adult of 
een combinatie daarvan). 

Het voorkomen in de elf Deense  
districten wordt weergegeven in een  
bolletjestabel, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen waarnemingen van voor 
1975 en vanaf 1975. Het pivotjaar 1975  
is gekozen om de veranderingen ten 
opzichte van het vorige overzicht van de 
Deense miriden (Gaun 1974) aan te geven. 
In de tabel wordt ook een aanduiding 
gegeven over de mate van voorkomen 
(zeldzaamheid) en de trend (vooruitgang, 
status quo of achteruitgang). In de tabel 
overheerst het geel van de status quo, 
die voor 157 zou gelden. Voor 37 soorten 
(17,5%) wordt een vooruitgang geconsta-
teerd en 18 soorten (8,5%) vertonen een 
duidelijke achteruitgang. Ter vergelijking: 
Aukema & Hermes (2014) komen voor 
Nederland tot respectievelijk 16,3 en 
15,4% van het aantal soorten dat is voor-
uitgegaan of achteruitgegaan. Zes soor-
ten zijn al lange tijd niet meer in Dene-
marken waargenomen: Acetropis carinata, 
Bothynotus pilosus, Deraeocoris punctulatus, 
Deraeocoris scutellaris, Heterocordylus lep-
tocerus en Notostira erratica. Met uitzon-
dering van N. erratica komen deze ook in 
Nederland voor. Als belangrijkste oorzaak 
van de achteruitgang van de Deense 
wantsenfauna worden intensieve begra-
zing, verkeerd maaibeheer, bemesting en 
eutrofiëring genoemd. 

De verbreidingsmogelijkheden van 
wantsen worden in Europese context 
behandeld, met als meest illustratieve 
voorbeelden de snelle verspreiding van 
Deraeocoris flavilinea vanuit Zuid-Italië 
sinds 1984 (in 2006 voor het eerst in Dene- 
marken waargenomen) en Tupiocoris 
rhododendri vanuit Noord-Amerika via  
Engeland sinds 2002 (in 2009 voor het 
eerst in Denemarken). Jammer dat per 
abuis vermeld wordt dat D. flavilinea 
voor het eerst in 1995 in Nederland werd 
waargenomen: dat is 1985. Twintig soor-
ten zijn sinds 1975 aan de Deense lijst 
toegevoegd en zes daarvan behoren ook 
tot de nieuwkomers op de Nederlandse 
lijst sinds 1980 (Aukema & Hermes 2014): 
Tupiocoris rhododendri, Deraeocoris flavilinea, 
Dichrooscytus gustavi, Psallus assimilis en 
P. pseudoplatani. Een apart hoofdstuk in 
gewijd aan de mogelijk in Denemarken 
te verwachten miriden op basis van de 
fauna van de omliggende landen Noor-
wegen, Zweden, Finland, de Baltische 
Staten, Polen, Duitsland, Nederland en de 
Britse Eilanden: een lijst van niet minder 
dan 162 soorten!

In de volgende hoofdstukken komen 


