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Boekbespreking
Theo Peeters

Het boek bestaat uit vier hoofdstukken. In het eerste deel komen diverse algemene zaken over

bijen aan bod en wordt overzichtelijk en uitgebreid stilgestaan bij de morfologie.
Het tweede deel bespreekt de verwantschappen binnen de familie van de Halictidae, die

enigszins afwijken van hetgeen in Michener’s Bees of the world (2000) staat. Dit deel bevat

ook een tabel tot drie (monofyletische) subfamilies Rophitinae, Nomiinae en Halictinae.

Daarna wordt per subfamilie een samenvatting van de verspreiding en biologie gegeven. Bij
de subfamilie Halictinae is tevens een tabel tot de tribi (Nomioidini, Augochlorini, Halictini)

en subtribi van de Halictini (Halictina, Sphecodina, Gastrohalictina) gemaakt. Hier wordt ook

uitgebreid over de verschillende vormen van sociaal en ander gedrag, die zo uniek zijn voor

deze groep van bijen, verteld.

Hoofdstuk 3 behandelt de studie aan Halictidae in Polen. Hier woidt o.a, ingegaan op de

geografische en ecologische kenmerken van Polen en de historie van de studie van de Poolse

fauna, met o.a. een overzicht van het werk van Jan Noskiewicz, vooral bekend van zijn
taxonomische studies aan Colletes. Verder wordt een overzicht gegeven van de gevolgde

werkwijze voor de opzet van de database die aan de basis staat van o.a. de verspreidings-
kaarten en vliegtijddiagrammen in het boek. En tevens wordt een analyse (zeldzaamheid,

ecologie) gegevenvan de Poolse Halictidae.

In deel vier, dat tweederde van het boek beslaat, worden 95 soorten binnen de 11 onderschei-

den genera besproken. Dit deel begint met een determinatietabel tot de 12 genera van de

familie Halictidae (inclusief het genus Sphecodes dat verder niet wordt besproken). Dufourea
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Vorige week pas kreeg ik bij een bezoek aan de bibliotheek van Naturalis dit stevig

ingebonden boek in handen. Het omvangrijke boek is geschreven in de Engelse taal door vier

auteurs (resp. een nis, een pool, een oekrainer en een pool). Polen heeft een rijke historie en is

relatief goed onderzocht op bijen (en ook wespen-)gebied. Zo publiceerde Banaszak in 1991

onder andere al een naamlijst en in 1992 een rode lijst van de Poolse bijen.
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(5), Rhophitoides (1), Rhophites (3), Systropha (2), Nomiapis (2), Nomioides (1), Ceylalictus

(1), Halictus (6), Seladonia (9), Lasioglossum (16) en Evylaeus (49) komen achtereenvolgend

aan bod. Hierbij staan ook 14 soorten die nog niet in Polen zijn gevonden maar wel verwacht

worden. In tegenstelling tot anderen onderscheidt Pesenko Seladonia en Evylaeus als aparte

genera, met alle gevolgen van dien voor de naamgeving van de soorten.

Per genus is een rijk geïllustreerde determinatietabel tot op soort gemaakt. In totaal zijn in het

boek maar liefst 596 tekeningen te vinden. Per soorttekst is onder de kopjes synoniemen,

taxonomie, verspreiding, ecologie, biologie, literatuurverwijzingen en specifieke Poolse data

(verspreiding, habitats, vliegtijden, bloembezoek), een zeer grote hoeveelheid informatie

samengevat, De soortteksten worden verluchtigd door een verspreidingskaartje en een

vliegtijddiagram plus meestal een tekening van de nestbouw van de soort. De tekeningen van

de nesten zijn, soms slechte copies, uit de literatuur die achterin het boek wordt opgesomd.
Maar liefst 824 literatuuropgaven, waaronder diverse mij (nog) onbekende oosteuropese en

russische publicaties. Een index van soortnamenbesluit het boek.

Bijna alle soorten van deze taxa die tot op heden in ons land zijn aangetroffen zijn met dit

boek te determineren. Ik mis alleen Halictus scabiosae en Lasioglossum pauperatum.

Waarschijnlijk zal dit boek deze winter dan ook uitgroeien tot een goed maatje bij het

determineren van mijn inmiddels omvangrijke, maar helaas nog grotendeels

ongedetermineerde groefbijencollectie. Echt een aanrader voor eenieder die in deze

bijengroep geïnteresseerd is.


