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de vogel, die Burdet in 1909 fotografeerde of voor heide en kraaiheide, zooals de 
vogel in deze aflevering. Voedsel is er te kust en te keur, zoowel in ondiep water 
als in de diepe geulen van het gebied van het Vliegat of in de Noordzee zelve. Het 
komt er nu maar op aan, dat de heer Boodt en de zijnen die eier-etende oer-Vlie-
landers in de gaten houden en zich ook in acht nemen voor eventueele verzamelaars. 
Die zijn in ons land nog niet buitengewoon gevaarlijk, maar wanneer de een of 
andere Engelsche eier-maniak het aannemelijk weet te maken, dat het verdienstelijk 
is, om zuidelijkste legsels van eidereenden te bezitten, dan kunnen voor den wak
keren rijksveldwachter nog pittige dagen en nachten aanbreken. Wij willen het 
beste er van hopen. 

JAC. P. T H I J S S E . 

EEN NIEUWE DETERMINEERTABEL. 

HET is nu al vele jaren geleden, dat ik in dit Tijdschrift een tabel gaf voor het deter-
mineeren van de geslachten van de Nederlandsche bijen, wespen en graafwespen, 
in de hoop, dat daardoor sommige lezers gebracht zouden kunnen worden tot de 
onuitsprekelijk genot volle studie van deze allermerkwaardigste dieren. Ik had 

gehoopt er mee voort te gaan en behalve uitvoerige levensgeschiedenissen ook nog metter
tijd tabellen te geven voor de bepaling der verschillende soorten. Het is helaas bij enkele 
kleine studies gebleven; er was ook nog zoo veel te doen op ander gebied. Gelukkig echter 
hebben anderen een deel van het program verwezenlijkt, ik behoef slechts te herinneren 
aan de artikelen van de heeren Van Beek, Bouwman, Haverhorst en Vuyck. Voor de 
hommels en voor de metselbijen gaven zij reeds volledige tabellen en ik kan ook alvast 
mcdedeelen, dat er van Bouwman een tabel gereed ligt voor de Behangersbijtjes, het 
mooie geslacht Megachile. Het begint er dus al aardig op te lijken, dat we met vereende 
krachten nog eens zullen komen tot een Natuurlijke Historie van de Bijen, Wespen en 
Mieren van Nederland. Ik wil deze gelegenheid te baat nemen, om onze jongelui nog eens 
opnieuw op te wekken tot deze studie, die u in aanraking brengt met het mooiste en het 
geheimzinnigste, wat het natuurleven ons kan schenken. Gesteund door onze teekeningen, 
aanteekeningen, dagboeken, verzamelingen kunnen we geraken tot vruchtbare en genot
volle gedachtenwisseling en ons leven in vele opzichten rijker en beter maken. Het veld 
is onbeperkt en een onoverzienbare veelheid zou u misschien afschrikken, indien elk af
zonderlijk geval niet een artistiek geheel vormde. Zie er Fabre's Souvenirs entomologiques 
of de verschillende artikelen in De Levende Natuur maar eens op na. 

Fig. I. Een voorvleugel. 
r: randcel; a.r.: de arhterrandcellen of cubitaalcellen. 
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Inmiddels is mijn tabel van destijds alweer verouderd, want er zijn nieuwe geslachten 
bij ontdekt en betere kenmerken gevonden. Het doet ons daarom een groot genoegen, 
hierbij een nieuwe tabel te kunnen geven, die de heer B. E. Bouwman op grond van een 
ervaring van lange jaren heeft samengesteld. Wij hopen, dat hierdoor het aantal beoefe
naars van de studie der Vliesvleugeligen weer belangrijk zal stijgen. Ge kunt gerust in 
September nog met die studie beginnen. 

T. 

DETERMINEERTABEL VOOR DE INLANDSCHE BIJENGESLACHTEN »). 

x. Voorvleugels met 3 cubitaalcellen 
Voorvleugels met 2 cubitaalcellen 

2 

17 

Ct̂ vw. 

2. Achterschenen zonder sporen. De randcel reikt 
bijna tot den vleugeltop. 

Apis. 
Achterschenen met sporen. De randcel reikt lang 

niet tot den vleugeltop 3 

3. De drie cubitaalcellen zijn ongeveer even groot 
De drie cubitaalcellen zijn verschillend van grootte 

4 
6 

di«»-m-&u^. 

w4^tA^>fX^i.«)u. 

4. Ocellen in een bijna rechte lijn. 
Eerste cubitaalcel door een bleeke dwars-
ader verdeeld. Benedenrand der eerste 
cub. cel veel korter dan die der tweede. 
Derde cub. cel boven veel smaller dan 
beneden. Clypeus cT steeds zwart . . . 5 

Ocellen in een driehoek geplaatst. Eer
ste cub. cel niet verdeeld. Benedenrand 
der eerste cub. cel ongeveer even lang of 
langer dan die der tweede. Derde cub. cel 
boven niet smaller dan beneden. Clypeus 
ƒ geel of wit. 

Anthophora. 

Achterpoot van Bombus 5. 

5. Hommels (2 d' en werksters $). Achterschenen der 
2 en $ aan de buitenzijde vlak, langs de randen lang behaard, 
in 't midden glimmend on weinig behaard. Achtermetatar-
sus aan de buitenzijde met uitsteeksel. 

Achterschenen d aan de buitenzijde iets gewelfd, in 't 
midden onbehaard2). Genitaal-aanhangsels hoornachtig en 

donker gekleurd. 
Bombus. 

1) Teekeningen van Dr. Jac. P. Thijsse. 
2) Volgens deze kenmerken zijn de J<f van sommige Bombus- en Psithyrus soorten 

nog moeilijk te onderscheiden. Het is daarom gewenscht, de ƒƒ Psithyrus ook in de soorten
tabel voor de aV Bombus op te nemen! 
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Koekoekhommels (alleen 2 en ^). Achterschenen aan de 
buitenzijde iets gewelfd, in 't midden kort en niet dicht 
behaard, langs de randen iets langer. 

Achtermetatarsus zonder uitsteeksel. Achterschenen ƒ 
aan de buitenzijde convex met ijle beharing. Genitaalaan
hangsels vliezig en licht gekleurd. 

Psithyrus. 
Achterpoot van Psithyrus (J)-

6. Cub. cel 3 veel grooter dan 1 of 2. Groot hommelachtig dier met prachtig metaal-
blauw glimmende vleugels. Eens in Limburg gevangen. 

Xylocopa violacea. 
Cub. cel 3 even groot of kleiner dan 1 7 

7. Cub. cel 3 ongeveer even groot als 1, de tweede is de kleinste. 8 
Cub. cel 3 kleiner dan 1 10 

8. Cub. cel 3 boven even breed als beneden. 
Schildje gewelfd, boven lang en dicht behaard, 
aan weerszijden met een doorn. Achterlijfsseg
menten met witte of geelachtige haarvlekken aan 
de zijden. 

Melecta. 
Cub. cel 3 boven smaller dan beneden 9 

9. Achterlijf grootendeels rood, aan de basis 
en aan 't uiteinde zwart, glad en bijna onbehaard. 
Basaalader sterk gebogen. $ zonder scopa aan de 
achterschenen. Sprietleden der d" niet cylindrisch, 
maar ± knobbelig. Zie No. 15. Melecta. 

Sphecodes. 
Achterlijf metaalblauw, bijna kaal. Scopa uit ijle haren bestaande. Tweede cubitaalcel 

naar boven versmald. In Limburg. 
Ceratina cyanea. 

10. Randcel in de richting van den vleugeltop versmald en + spits eindigend n 
Randcel elliptisch, aan 't eind afgerond 16 

11. Cub. cel 2 en 3 ongeveer even groot 
Cub. cel 2 kleiner dan 3 

12. Habitus wespachtig. Achterlijf bijna kaal; met 
gele of geelachtig witte teekening, tweekleurig (zwart 
en geel; zwart en rood) of driekleurig (zwart, rood en 
geel). Randcel met den top tegen den vleugelrand, 
zonder aanhang-cel. 

Nomada. 
Habitus bij-achtig. Achterlijf duidelijk behaard, 

bovendien meestal met lichte haarbanden. Randcel 
met den top iets van den vleugelrand verwijderd, met 
kleine aanhangcel. 

Colletes. 

12 
13 

CU^bw. 
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13. Basaalader niet gebogen 

Basaalader duidelijk gebogen 

14 

15 

^LüLótixx^. 

Klauwleden van Melitta en Andrena. 

14. Laatste tarslid (klauwlid) ongewoon dik (als 
opgeblazen). Nervcllus in den achtervleugel schuin. 
Dijring der 2 zonder gekromde haarvlok {flocculus). 
Sprietleden <f niet cylindrisch, maar jz gebogen; het 
laatste sprietlid als 't ware schuin afgesneden. Zomer. 

Melitta. 

Klauwlid normaal. Nervellus in den achtervleugel 
recht. Dijring der 2 met haarvlok. 

Sprietleden der <f niet of weinig gebogen; het laatste 
lid niet schuin afgesneden. Voorjaar en zomer. 

Andrena. 

Achtervleugels van Melitta (boven) 
en Andrena (onder). 

Vleugel van Sphecodes. 

15. Parasietbijen, voor 't bloote oog onbehaard. 
Achterlijf (zelden alleen zwart) zwart en rood. Kand
eel met het einde iets van den vleugelrand verwijderd 
en meestal met kort aderaanhangsel. Scopa 2 nauwe
lijks ontwikkeld. Kopschild o' geheel zwart. 

Sphecodes. 
Kandeel met het einde dicht tegen den vleugelrand, geen 

aderaanhangsel. 2 duidelijk behaard, het laatste segment 
vertoont boven een onbehaarde lengtcgroef (rinta). Ach-

soms i rood, kop bijna steeds ± snuitvormig 
Eindrand van het kopschild meestal geel ge-

terlijf </ 
verlengd 
teckend. 

Kop van Halictus ,ƒ. Halictus. 

Vleugel van Epeolus. 

16. Cub. cel 2 en 3 even groot. Achterlijf mat met 
holderwittc haarvlekken of banden. Algemeen op bloeien
de heide. 

Epeolus. 
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Cub. cel 2 duidelijk kleinerdan 3. Achterlijf glimmend, 
zwart en rood, bij het 2 met witte haarvlekken. Zeer 
zeldzaam op Lysimachia. 

Epeololdes. 
Vleugel van Epeoloïdes. 

17. De randcel is naar den top versmald, deze ligt tegen den vleugelrand. 18 
De randcel is weinig versmald, maar afgerond of recht afgesneden; de top is van 

den vleugelrand verwijderd 20 
18. Achterlijf breed ovaal, glimmend zwart, slechts de beide 

laatste segmjnten met smalle witte haarbanden. Achterpooten 
van bijzondïren vorm, let op ds aauhechtingsplaats van het 
tweede tarslid 10—12 m.M. Macropis. 

Achterlijf meer langwerpig. Het tweede tarslid in 't midden 
van den metatarsus aangehecht. ig 

" > 

Achterpoot van Macropis. 

19. Nervulus vóór de vork. Sprieten ƒ korter dan kop + 
thorax, de sprietleden cylindrisch. Kleinere bijen ± 6 m.M. 
Bijna uitsluitend op gele composieten. 

Dufourea. 

Nervulus in de vork. Sprieten ƒ langer dan kop + thorax, 
de sprietleden gebogen, zoodat de sprieten er ^ gezaagd uitzien. 
Grootere bijen 7—9 m.M. Bijna alleen op Campanula. 

Halictoides. 

Vleugel vau Halictoides. 

Vleugel van Dufourea. 

20. Randcel aan 't eind recht afgesneden. 
Kaken spits, zonder tanden. 21 

Randcel 
Kaken met 

aan 't einde afgerond 
2 of meer tanden. 

of spits. 
22 

21. Achterlijf zwart, glimmend, zonder lich
tere haarbanden. Schenen en metatarsen dicht 
behaard. Gewoon. 

Panurgus. 
Achterlijf rood met ijle witte haarbanden. 

Achterschenen weinig behaard. Zeldzame para
sietbij. 

Ammobates. 

22. Cub. cel 1 veel kleiner dan 2. Sprieten rf1 

zoo lang als het geheele lichaam. Forsche bij 
± 15 m.M. 

Eucera. 
Cub. cel 1 veel grooter dan 2 23 
Cub. cel 1 ongeveer even groot als 2 24 

•i <2WM.vvg-v>-d. 

Ammobates. 
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m 

v\«*i r f . i " J . 

23. Achterschenen en metatarsen 2 zeer 
lang behaard, ook 't heele lichaam dicht be
haard. Achterlijf 2 met breede, lichte, doorloo-
pendc haarbanden. (f veel minder dicht behaard. 
12—14 m.M. 

Dasypoda. 
Kleinere (5—g m.M.), nauwelijks behaarde 

bijen, zonder scopa. Gezicht bijna steeds met 
gele of witte vlekken (kan door beginners voor 
een wesp worden gehouden). 

Prosopis. 

'5t-ciLcivoc<}c: 

24. De tweede terugloopende ader mondt uit vóór 
de tweede cub. dwarsader 25 

De tweede terugloopende ader mondt uit achter of in 
de tweede cub. dwarsader. 29 

25. Schildje aan weerszijden met een 
krachtige tand. Facetoogen behaard (loupe!). 
Achterlijf 2 kegelvormig, geen buikschuier. 
Laatste segment <f voorzien van 4—6 doorns. 

Coelloxys. 
Schildje aan weerszijden zonder tand (één 

Oswta-soort heeft aan 't schildje een kleine 
tand!). Facetoogen onbehaard. 26 

Coelioxys. 

26. Tusschen de klauwen geen hechtlapje {pulvillus). 
Achterlijfssegmenten ingesnoerd en soms boven eenigszins 
afgeplat; 2 met buikschuier. 

Megachile. 

Megachile en Osmia Klauwen. 
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Klauwen met hechtlapje. Achterlijfssegmenten niet ingesnoerd 
en boven gewelfd; 2 met buikschuier. 27 

Klauwen van Trachusa. 

27. Klauwen voor het einde met een 
tandje. 2 met witte buikschuier, a" met geel 
gezicht. 10—12 m.M. 

Trachusa. 
Klauwen voor 't einde zonder tandje. 

2 met witte, zwarte, of rosse buikschuier, 
d" met zwart gezicht. 28 

Trachusa. 

28. Achterlijf ovaal, hoogstens 2 X zoo lang 
als breed. Nervulus recht. Liptasters met 4 leden. 
2 met dichte buikschuier. 

Osmia. 
Achterlijf meestal cylindrisch, minstens + 2 X 

zoo lang als breed. Nervulus schuin. Liptasters 
met 3 leden. 2 met ijle buikschuier. 

Eriades. 
O x ' o ^ t j M . 

29. De tweede terugloopende ader komt in de tweede cub. dwarsader uit. Klauwen 
vóór het einde met een tandje. Vgl. No. 27. Trachusa. 

De tweede terugloopende ader mondt uit even achter de tweede cub dwarsader. Klauwen 
zonder hechtlapje. Achterlijf met groote gele vlekken. 2 met buikschuier. <f met tanden 
of doorns aan het laatste segment. 

Antbidium. 
De tweede terugloopende ader mondt uit achter of in de tweede cub. dwarsader. Klauwen 

met hechtlapje. 2 zonder buikschuier, J zonder doorns aan 't laatste segment (één soort 
met één doorn, deze soort is ook met gele vlekken geteekend!). 

Stens. 

B. E. BOUWMAN. 


