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Meer Nederlandse namen voor bijen
Virgilius Lefeber

De vorige keer deden we een oproep aan de lezers om te reageren op de voorstellen van

Lefeber. Helaas kregen we daarop geen enkele reactie. Zijn jullie het allemaal eens met de

nieuwe Nederlandse namen? Of vinden jullie het onderwerp te onbelangrijk? Er zullen toch

wel leden zijn die zelf een leuke bijen- of wespennaam kunnen verzinnen? De redactie daagt

u uit de eerste te zijn!

Stuur uw meningen op naar Theo Peeters, Bachlaan 752, 5011 BR Tilburg of email:

theopeet@sci. kun. nl

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige Nieuwsbrief ontvingen we eind november

1999 een aantal lijsten met nieuwe Nederlandse namen voor wespen en bijen. Nieuwe

Nederlandse wespennamen zijn in het vorige nummer van deze nieuwsbrief gepubliceerd.

Hieronder zijn de nieuwe Nederlandse namen voor een groot aantal bijen opgenomen die

Lefeber ons stuurde.

Lefeber geeft in zijn bijenlijst ook enkele verbeteringen van bestaande Nederlandse namen

in de voorlopige bijenatlas (Peeters et al., 1999), die we hieronder voor de duidelijkheid

hebben toegevoegd.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

APIDAE S.L. BUEN

Andrena zandbijen

angustior hobbelige zandbij

apicata bataafse zandbij

argentata zilveren zandbij

barbilabris gewone zandbij

bicolor tweekleurige zandbij
carantonica stinkende zandbij
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clarkella ruige zandbij [i.p.v. zwart-rosse zandbij]

eximia vroege rode zandbij

ferox eikenzandbij

gelriae gelderse zandbij

labialis klaverzandbij

labiata ereprijszandbij

marginate oranje zandbij [i.p.v. duifkruidbij]

ovatula albofasciata honingklaverzandbij

ovatula ovatula kruipbremzandbij

pandellei grijze schubbij [i.p.v. donkere klokjeszandbij]

polite grote glimmende zandbij

proxima kale zandbij

rosae late rode zandbij

schencki rode zandbij

synadelpha meidoornzandbij

thoracica bruinborstzandbij

tibialis geelscheenzandbij
varians variabele zandbij

wilkella rupsklaverzandbij

Anthidium Wolbijen

oblongatum tweelobbige wolbij

Anthophora Sachembijen

bimaculata echiumsachem

borealis noorse sachem

Dufourea Glansbijen

dentiventris gewone klokjesglansbij

halictula jasioneglansbij
inermis klokjesglansbij

minute composietglansbij

Halictus Groefbijen

confusus perkinsi gouden duingroefbij

eurygnathus holslaapgroefbij

leucaheneus gouden heigroefbij

maculates dikkopgroefbij

temulorum gewone gouden groefbij

Hylaeus Maskerbijen

brevicornis kortsprietmaskerbij

clypearis streepschildmaskerbij
difformis kromschachtmaskerbij

gracilicornis slanksprietmaskerbij

leptocephalus kleine lookmaskerbij

pfankuchi kleine rietmaskerbij

punctelatissimus grote lookmaskerbij [i.p.v. lookmaskerbij]

styriacus stipmaskerbij
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Lasioglossum Groefbijen

fratellum bosgroefbij

pallens waaier-groefbij

sexstrigatum wangbult-groefbij

xanthopus margriet-groefbij

Megachile Behangersbijen

alpicola bergbehangersbij

analis ericabehangersbij [i.p.v. ericabij]

circumcincta ruige behangersbij

ligniseca klaverbehangersbij

pyrenaea pyrenese behangersbij

Nomada Wespbijen

argentata zwarte wespbij

rhenana kale wespbij

Osmia Metselbijen

claviventris bultbuik metselbij

leucomelana kleine slanke metselbij

niveata aster-metselbij

parietina boom-metselbij

ravouxi lotus-metselbij

spinulosa kleine slak-metselbij

villosa puin-metselbij

xanthomelana grote metselbij

Sphecodes Bloedbijen

monilicomis dikkopbloedbij

niger zwarte bloedbij

rubicundus grote vroege bloedbij

spinulosus slanke bloedbij


