
34 entomologische berichten
 80 (1) 2020

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.
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