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‘The solitary bees’ is een boek over de  
afstamming en biologie van en bedrei-
gingen voor solitaire bijen. De auteurs, 
Danforth, Minckley en Neff, zijn Ameri-
kanen en werkzaam bij respectievelijk 
Cornell University, University of Rochester 
en Central Texas Melitological Institute. 
Het doel van hen was om met dit boek 
een samenhangend werk te maken waar-
in nieuwe bevindingen en ideeën over 
de biologie van solitaire bijen worden 
gecombineerd, en waarin ook in de lite-
ratuur verstopte pareltjes over solitaire 
bijen worden ontsloten. Dit alles wordt 
gepresenteerd in een kader gebaseerd op 
de nieuwste inzichten in de fylogenie van 
de solitaire bijen. 

Na een algemene inleiding gaan de 
auteurs in het tweede hoofdstuk in op 
de verschillen tussen solitaire en sociale 
bijen en het ontstaan van sociaal gedrag. 
Ze beschrijven ook de verdeling tussen 
sociale en solitaire soorten in de verschil-
lende families en subfamilies. Hoewel 
een tabel hierover exacte cijfers lijkt te 
presenteren, staat in de tekst soms wat 
anders. Uitgeschreven staat ‘in Apinae, 
Xylocopinae and Halictinea ... social taxa 
account for between 10 en 30% of the 
described species’, maar in de tabel staat 
bij Apinae: 779 van de 1284 = 61%. En een 
paar pagina’s later wordt dit nog vreemder: 
‘nearly half of Halictinea are eusocial’, 
maar in de tabel staat 920 van 3426 = 27%. 
Dat is toch wel erg slordig. 

In hoofdstuk 3 komen alle aspecten 
van de levenscyclus aan bod. Alle stadia 
worden uitgebreid behandeld, met alle 
overeenkomsten en verschillen tussen 
verschillende taxonomische groepen. 
Vervolgens worden zes verschillende 
strategieën beschreven waarop bijen hun 
levenscyclus kunnen volbrengen. Het is 
interessant te zien hoe de voor- en nadelen 
van die levenswijzen gerelateerd zijn aan 
het biotoop waarin de bijen leven.

Hoofdstuk 4 en 5 zijn gewijd aan de 
anatomie en gedrag van de mannelijke 
bijen. Het eerste hoofdstuk richt zich op 
de voortplanting. In het volgende hoofd-
stuk wordt onder andere gekeken naar de 
rol van mannetjes bij bestuiving, in het 
bijzonder bij orchideeën uit het genus 
Ophrys.

Nestbouw en broedcelconstructie 
zijn het onderwerp van hoofdstuk 6. 
Hier wordt uitgebreid ingegaan op de 

verscheidenheid aan substraten, nieuw-
bouw of hergebruik van bestaande holten, 
materiaalgebruik, en gedrag bij de bouw 
van de nesten. Zoals ook in de rest van 
het boek verduidelijken de vele illustra-
ties de tekst. Alles wordt weer gekoppeld 
aan de fylogenie, zodat verschillen en 
overeenkomsten tussen groepen duidelijk 
worden. 

Uiteraard komt ook het bloembezoek 
aan de orde. In hoofdstuk 7 vind je alles 
over het voedsel (nectar, stuifmeel en 
oliën) dat planten aanbieden en het ver-
zamelen ervan door de bijen. De auteurs 
gaan gedetailleerd in op de vele morfolo-
gische aanpassingen bij de verschillende 
bijen en hoe die gebruikt worden voor  
het verzamelen van voedsel, in combinatie 
met verschillen in gedrag. In tabellen 
wordt per subfamilie, tribus of genus 
informatie gegeven over waardplant 
(familie of genus) en de morfologische 
kenmerken van de bij die zorgen voor 
het efficiënt verzamelen van dat voedsel. 
Hoofdstuk 8 sluit hier op aan door in te 
gaan op tijdstip, frequentie, aantal en 
afstand van de voedselvluchten die nodig 
zijn voor het bevoorraden van het nest. 
Zo wordt er bijvoorbeeld ruim aandacht 
besteed aan nacht-actieve bijen. De ef-
fecten van voedselaanbod en afstand tot 
de voedselbron op grootte en geslachts-
ratio van het nageslacht komen ook aan 
de orde. Tenslotte worden verschillen in 
gedrag van eileg en het afsluiten van de 
broedcel beschreven.

De volgende hoofdstukken gaan over 
relaties met andere organismen: mutu-
alisten en commensalen als schimmels, 
bacteriën, nematoden en mijten in de 

broedcel (hoofdstuk 9), koekoeksbijen 
(hoofdstuk 10) en andere parasieten en 
predatoren (hoofdstuk 11). Bij de koekoeks-
bijen worden de verschillende soorten 
broedparasitisme belicht en wordt be-
schreven hoe de koekoeksbijen zich fylo-
genetisch verhouden tot de gastheer. Ook 
hier zijn wel wat fouten te vinden. Zo 
staat er dat wespbijen Nomada exclusief 
nesten van zandbijen Andrena aanvallen, 
terwijl alleen in Nederland al vier andere 
genera bekend zijn als slachtoffer. Veel 
aandacht is er voor de evolutie van het 
broedparasitisme, en de aanpassingen 
die de koekoeksbijen (en vooral hun larven) 
hebben ondergaan.

Een heel ander onderwerp is de co-
evolutie van bloemplanten en bijen in 
hoofdstuk 12. Het beschrijft het ontstaan 
van de bijen uit de graafwespen, syn-
chroon met de opkomst van de bloem-
planten. Hoe deze ontwikkeling zich 
heeft voortgezet tot aan de huidige diver-
siteit aan polylectische en oligolectische 
bijen en waarom veel bijen zich speciali-
seren op bepaalde planten komt ook aan 
bod. Het belang van solitaire bijen voor 
bestuiving van landbouwgewassen wordt 
overtuigend uitgelegd in hoofdstuk 13. 
Net als in voorgaande hoofdstukken zijn  
de voorbeelden voornamelijk Amerikaans.

Het laatste hoofdstuk toont de be-
dreigingen van solitaire bijen, zoals het 
verdwijnen van leefgebied, pesticiden, 
invasieve soorten en klimaatverandering. 
Hoewel volgens de titel van het hoofd-
stuk ook ‘biological conservation’ aan de 
orde zou moeten komen, en ‘conservation’ 
zelfs in de subtitel van het boek staat, 
wordt er niets gezegd over beschermings-
mogelijkheden. Over de negatieve ef-
fecten van honingbijen op solitaire bijen 
zijn de auteurs terughoudend, terwijl er 
de laatste tijd toch veel publicaties zijn 
die dit duidelijk aantonen. 

Dit boek geeft een zeer volledig beeld 
van de biologie, evolutie en bedreigingen 
van solitaire bijen. De fylogenetische 
kapstok waar alle informatie aan wordt 
gehangen leidt tot het inzicht dat taxo-
nomische verschillen gepaard gaan met 
grote biologische verschillen, en dat je 
over de biologie van een willekeurige 
soort al heel wat kunt zeggen op basis 
van de afstamming. De vele duidelijke 
illustraties, tabellen en kaders verluch- 
tigen het boek.

Het streven van de auteurs naar vol-
ledigheid doet de leesbaarheid niet altijd 
goed. Er zijn zo veel bijen met afwijkend 
gedrag, morfologische aanpassingen of 
biotoop, dat het in plaats van een interes-
sante uitzondering soms een opsomming 
wordt. Enkele keren wordt een zin in de 
tekst letterlijk herhaald, soms direct na 
elkaar. Dat lijken knip-en-plakfouten 
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te zijn die een redacteur er wel uit had 
mogen halen, net als de foute getallen in 
hoofdstuk 2. 

Ondanks deze minpunten is dit boek 
uniek in de hoeveelheid informatie die 
gebundeld is. Het is daarom ook zeker 
een aanrader voor iedereen die meer wil 
weten over de biologie, fylogenie en ge-
drag van solitaire bijen. 

Wim Arp
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Sinds het midden van de 19e eeuw wordt 
de vlinderfauna verdeeld tussen macro- 
en microlepidoptera. Het is wel handig, 
want zo kun je je ‘beperken’ tot een be-
hapbaar deel van die fauna. Er zijn in Ne-
derland zo’n 900 macro’s en 1600 micro’s 
dus dat maakt wel uit. Inmiddels weten 
we dat dat onderscheid fylogenetisch 
zeer onjuist is: zo worden zowel primitieve 
families als de wortelboorders (Hepia- 
lidae) als geavanceerde als de uilen (Noc-
tuidae) allebei tot de macro’s gerekend. 
Een andere indeling is die tussen dag- en 
nachtvlinders. Dat lijkt ook heel handig 
en overzichtelijk te zijn: dagvlinders 
hebben antennen die eindigen in een 
knopje en vliegen overdag, nachtvlinders 
hebben draadjes of geveerde antennen 
en vliegen ’s nachts. Helaas blijkt ook dit 
veel te simplistisch te zijn: de antennen 
van de overdag vliegende dikkopjes (Hes-
periidae) zijn anders van vorm, en er zijn 

nachtvlinders die overdag vliegen. Dat 
laatste is het onderwerp van dit boekje, 
dat overigens een vernieuwde editie is 
van een boek met dezelfde titel en au-
teurs uit 2013.

De eerste hoofdstukken zijn gewijd 
aan de biologie van vlinders, naamgeving 
en identificatie, met kleine foto’s en korte 
tekst om vlinders op familie te kunnen 
identificeren. De tekst in het hele boek  
is bondig maar zeer goed leesbaar, de  
illustraties zijn goed verzorgd, de layout 
is prettig en de nomenclatuur is up to 
date (d.w.z. de familie Erebidae wordt als 
zodanig benoemd).

Na deze inleidende hoofdstukken 
worden er 158 soorten ‘dagactieve nacht-
vlinders’ besproken, met prachtige foto’s 
van levende vlinders, gegevens over 
determinatie, de rups, vliegtijd en een 
kaartje met de verspreiding op de Britse 
Eilanden. Maar de hamvraag in zo’n 
boekje is: welke soorten neem je mee in 
dat overzicht en welke niet, want niet 
alle ‘dagactieve nachtvlinders’ zijn even 
actief overdag. Natuurlijk horen de wesp-
vlinders (Sesiidae) erbij (inclusief prima 
uitleg over de biologie en het lokken met 
feromonen), de bloeddrupjes (Zygaeni-
dae) en pijlstaarten (Sphingidae) zoals 
de kolibrievlinders, en wat beervlinders 
(Arctiinae). Zeker ook de nachtpauwoog 
Saturnia pavonia en sommige spinners 
(Lasiocampidae), waarvan de mannetjes 
overdag vliegen, maar wat doe je met 
nachtvlinders die opgeschrikt worden 
als je door de vegetatie loopt om daarna 
weer te gaan zitten en te wachten tot het 
donker wordt? Op dat moment wordt de 
keuze kunstmatig en helaas bezondigt 
dit boek zich daaraan. Bijvoorbeeld: de 
auteurs schrijven dat de gele eenstaart 
Watsonalla binaria gemakkelijk opgeschrikt 
kan worden door met een stok op de 
onderste takken van een boom te tikken. 
Dat zal vast wel kloppen, maar dan heb 

je meteen ook allerlei spannersoorten 
die nu niet genoemd worden. Sowieso 
vliegt het boek bij de spanners helemaal 
uit de bocht. Dat de geelpurperen spanner 
Idaea muricata in de lijst staat is nog tot 
daar aan toe, maar waarom de uiterst 
zeldzame parelstipspanner Idaea dilu-
taria, waarvan ze zelf zeggen ‘not a real 
day-flyer’, terwijl de ook in het Verenigd 
Koninkrijk veel meer voorkomende en er 
sterk op lijkende dwergstipspanner Idaea 
fuscovenosa niet genoemd wordt? Dit gaat 
ongetwijfeld leiden tot een golf aan foute 
waarnemingen. En waarom ontbreekt 
de paardenbloemspanner Idaea seriata, 
die in veel tuinen lustig rondvliegt in de 
vroege avondschemering, terwijl andere 
schemeringvlinders wel genoemd staan? 
De soorten van het geslacht Scotoperyx 
vliegen inderdaad snel op bij verstoring 
en ook de ‘carpet moths’ (Epirrhoe, En-
tephria c.s.) horen wel thuis in dit boekje, 
maar waarom de heidedwergspanner 
Eupithecia satyrata, nota bene samen met 
de hoornbloemdwergspanner Eupithecia 
pygmaeata als enige vertegenwoordigers 
van de dwergspanners?

Ook op de keuzes in de andere fami-
lies is wel wat aan te merken: ik vraag me 
af of je Amphipoea’s zo snel overdag tegen 
zult komen, en als dat al gebeurt dan zijn 
ze zeker niet te onderscheiden aan de 
hand van de in dit boek genoemde ken-
merken. En wat te denken van de eiken-
processierups Thaumetopoea processionea? 
Die vliegt niet overdag volgens de auteurs 
maar de rupsen zijn erg opvallend, tja ... 
Maar toch ook wat krediet voor de au-
teurs: ze hebben enkele tientallen min 
of meer dagactieve micro’s opgenomen, 
waarvoor hulde.

De hoornaarwesp- 
vlinder Sesia apiformis; 
een vrij algemene dag-
actieve nachtvlinder. 
Foto: Tim Faasen


