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Boekbespreking
Theo Peeters

Het concept lijkt uiteraard sterk op de vorige twee delen. Dit derde deel is grotendeels

Duitstalige met op het eind tevens een Franstalige determinatietabel. Er worden twee

bijengenera behandeld: de groefbijengenera Halictus en Lasioglossum.

Het stevig ingebonden boek wordt kort ingeleid met een overzicht van bewerkte collecties en

een overzicht van de bouw en technische termen van het bijenlijf. Het boek eindigt met een

korte literatuurlijst en index. Het boek bestaat verder grotendeels uit determinatietabellen met

soortbesprekingen. Alle soorten die in Nederland zijn aangetroffen zijn in de

determinatietabellen opgenomen.

Amiet, F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer, 2001. Fauna Helvetica 6. Apidae 3.

Halictus, Lasioglossum. - CSCF & SEG, 208 p. [ISBN 2-88414-017-4]

Eind 2001 verscheen het derde bijendeel van de nieuwe boekenserie over de fauna van

Zwitserland uitgegeven door het Zwitserse centrum voor faunacartografie en de Zwitserse

entomologische vereniging.
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Per genus volgt een algemene inleiding, een kort stukje over de biologie, een eenvoudig

geïllustreerde determinatietabel tot de soorten en een naamlijst van de soorten. Per soort

worden synoniemen gegeven en volgt een relatief uitgebreide bespreking van de morfologie

van vrouw en man, de verspreiding (areaal plus verspreiding in Zwitserland), de vliegtijd, de

koekoeksbijen en opmerkingen over taxonomie, biologie en biotoop van de soort.

Voor de verspreidingskaartjes is een achtergrondkaart van Zwitserland gebruikt met daarop de

belangrijkste rivieren en meren. Daarop zijn twee soorten stippen gezet, namelijk

waarnemingen voor 1970 en vanaf 1970. De stippen lijken te staan voor 10x10km-hokken.

De determinatietabellen heb ik pas een enkele keer geraadpleegd. Het valt niet mee aan een

andere determinatietabel te wennen als je al een hele tijd met Ebmer (1969-1974) hebt

gewerkt. De ene keer kwam ik goed uit, andere keren ging het mis. Een eigen mening over de

tabellen heb ik me dan ook nog niet gevormd. Wel merk ik door ermee te werken dat er

diverse andere kenmerken genoemd worden dan ik gewend ben en dus wordt je gedwongen
weer eens kritisch te kijken naar de dieren en de stappen die je in de tabel zet. Voor mij

voorlopig dus nog een werkdocument waaraan ik veel plezier hoop te beleven.

Een aanrader voor eenieder die geïnteresseerd is in bijen, maar vooral voor degene die zijn
vakantie in de Zwitserse bergen wil doorbrengen.


