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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. 
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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
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Een ander nadeel van het boekje is 
dat er wel erg veel soorten in staan die 
niet in Nederland voorkomen. Dat valt 
de auteurs natuurlijk niet te verwijten, 
maar het beperkt de bruikbaarheid in 
ons land behoorlijk. Het boekje kan ei-
genlijk het beste beschouwd worden als 
een ‘appetizer’ om kennis te maken met 
de wondere wereld der nachtvlinders. 
De eerste hoofdstukken leggen daar een 
voortreffelijke basis voor. Daarna moet 
je genieten van de mooie foto’s en als je 
echt wil weten wat voor soort je ziet koop 
je de Veldgids Nachtvlinders van Waring 
& Townsend (2015).
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De KNNV Uitgeverij wil ‘waardevolle  
kennis doorgeven van wetenschappers 
en amateurs aan een breed publiek’. 
Daartoe geeft ze onder andere een reeks 
basisgidsen uit, tot nu toe elf, waarvan 
dit de bijenbasisgids is. Wil je je als lid 
van de Entomologische Vereniging eens 
in de inlandse bijen gaan verdiepen, is dit 
dan een boek om mee te starten?

‘Deze basisgids Wilde bijen is een  
poging om over onze inheemse bijen-
soorten basisinformatie te verstrekken 
en daarbij een fotoherkenningsgids te 
zijn’, aldus de auteur, die we al kennen 
van dat schitterende boek ‘Gasten van 
bijenhotels’ over de bewoners van bijen- 
hotels en hun belagers. Hij heeft in deze 
basisgids foto’s van de meest voorko-
mende soorten opgenomen en enkele 
herkenbare zeldzamere. Dat zijn in totaal 
133 van de 361 soorten, die tot op heden 
in Nederland zijn waargenomen, inclu-
sief de honingbij. De meeste foto’s zijn 
van Pieter zelf, aangevuld met foto’s van 
vijftien anderen: in elke foto zijn de ini-
tialen van de fotograaf vermeld. Met be-
hulp van alleen foto’s een bijensoort her-
kennen is vaak lastig, zo niet onmogelijk, 
waarschuwt de auteur. Ter ondersteuning 
geeft hij naast de foto’s summiere infor-
matie over het uiterlijk. Hoewel het dus 
lastig is bijen te herkennen, hoopt de  

auteur dat deze basisgids ‘aanzet tot 
meer interesse voor onze inheemse 
bijensoorten en dat dit de pogingen om 
Nederland weer bloemrijker te maken 
ondersteunt’.

De inleiding bestaat uit drie delen. 
Het eerste geeft een zeer beknopte in- 
deling van de vliesvleugeligen, niet puur 
systematisch, gezien het feit dat bij de 
angeldragers (Aculeata) twee groepen 
worden onderscheiden sociale en soli-
taire soorten, met de vreemde kopjes 
‘sociale status’ en ‘solitaire wespen’. Het 
tweede, meest uitgebreide deel, behan-
delt de bijen. Een greep uit de onderwer-
pen: de systematiek, sociale en solitaire 
bijen, koekoeksbijen, slapen, vervoer van 
stuifmeel, belagers, bijen helpen. Deel 
drie tenslotte behandelt kort de bouw 
van de bij.

De eigenlijke gids omvat de genera en 
soorten in alfabetische volgorde, vooraf-
gegaan door een legenda van de afkor-
tingen, gebruikt bij de soortbeschrijving 
en de betekenis van de rode lijstafkor-
tingen. Een genustekst, gelardeerd met 
foto’s, omvat informatie over nestplaats, 
aantal soorten, vliegtijd, verspreiding in 
Nederland, aantal generaties, in de gids 
besproken soorten, onderscheid tussen 
mannetje en vrouwtje, voedselbronnen, 
nestbouw, levenscyclus en belagers. In 
principe krijgt elke soort één pagina met 
een soortbeschrijving, met een kwart 
tekst en driekwart foto’s, meestal zes en 
meestal van vrouwtjes en mannetjes. Een 
enkel genus, bijvoorbeeld de wespbijen 
Nomada, komt er bekaaid af met soms 
drie soorten op één pagina. Van deze koe-
koeksbijen kan natuurlijk over nestbouw 
en bloembezoek voor stuifmeel niets 
vermeld worden. Bovendien waagt de 
auteur zich niet aan een beschrijving van 
het uiterlijk, omdat veel soorten sterk 
op elkaar lijken. In het algemeen bestaat 
de soorttekst uit de wetenschappelijke 
naam, de Nederlandse naam en een balk 
met codes voor vliegtijd, sociaal of soli-
tair zijn, stuifmeelvervoer, aantal genera-
ties, nestplek, specialist of generalist zijn, 
grootte van de seksen, rode lijststatus 
en zeldzaamheid. Dan volgt een korte 
beschrijving van vrouwtje en mannetje, 
bloembezoek, verspreiding in Nederland 
en broedparasieten. Een begrippenlijst, 
een literatuurlijst die tot verdere studie 
uitnodigt, en twee registers – voor we-
tenschappelijke en Nederlandse namen 
– besluiten deze basisgids.

Heeft de auteur volgens de recensent 
zijn doel bereikt? Wat de basisinformatie 
over de bijen betreft: die is zeer geslaagd. 
Uit de bovenstaande bespreking blijkt 
duidelijk dat deze gids uitpuilt van de 
informatie. Ik heb echter mijn twijfels of 

het boek geslaagd is als fotoherkennings-
gids. En dat heeft niet te maken met de 
mooie kwaliteit van de foto’s, maar dom-
weg met het feit dat zoveel soorten zo op 
elkaar lijken. Het lijkt mij dat één of meer 
pijlen in de foto’s, die naar een kenmerk 
wijzen, een eventuele determinatie zou 
vergemakkelijken.

Ik kan het liet laten om nog een paar 
opmerkingen te maken, die misschien 
bij een tweede druk ter verbetering kun-
nen worden meegenomen. Ik doel dan 
niet op een paar fouten en slordigheden, 
daar lijdt elke eerste druk aan. Ik noemde 
al de pijlen bij kenmerken. In de foto 
een streepje plaatsen van de werkelijke 
grootte van de bij maakt vage begrip-
pen als groot, middelgroot, vrij klein en 
klein overbodig. In de inleiding mis ik 
een duidelijke samenhang tussen de 
onderwerpen, bijvoorbeeld de koppeling 
van nestbouw en stuifmeel verzamelen 
aan de nestbouwcyclus van het vrouwtje. 
Tot slot, het toevoegen van een lijstje 
van ‘landschap en enkele bijensoorten’ 
en/of ‘plantensoort en bijensoorten’ en/
of ‘tijd van het jaar en bijensoorten’ kan 
de gebruiker wat ingangen geven tot het 
soortendeel, waardoor het wat minder 
een ‘bladerfotogids’ wordt.

Als je niets van bijen weet, dan lijkt 
mij dit een zeer toegankelijke introduc-
tie tot deze groep. Maar je moet niet de 
illusie hebben, en daar waarschuwt de 
auteur zelf ook voor, dat je met deze ba-
sisgids in de hand veel bijen gaat herken-
nen in Nederland.

Hans Nieuwenhuijsen


