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In Zwitserland is al enkele jaren en groep schrijvers 
bezig met een serie determinatietabellen voor bijen. 
In dat kader is eind 2007 het vijfde deel verschenen. 
Hierin worden niet minder dan 16 genera behan-
deld, die bijna allemaal ook vertegenwoordigers 
hebben of hadden in ons land: Ammobates, Ammo-
batoides, Anthophora, Biastes, Ceratina, Dasypoda, 
Epeoloides, Epeolus, Eucera, Macropis, Melecta, Me-
litta, Nomada, Pasites, Tetralonia, Thyreus, Xylocopa.
De meeste tabellen zijn prima te gebruiken voor 
de soorten in ons land. Maar niet allemaal; zo 
ontbreekt in de Epeolus-tabel onze beroemde soort 
Epeolus tarsalis. Bij de meeste genera staan er veel 
meer soorten in dan bij ons voorkomen. Denk echter 
niet dat je met deze tabellen de Zuid-Europese of 
zelfs maar Zuid-Franse soorten kunt determineren, 
want daarvoor ontbreken er te veel soorten.
De opzet van de boeken is de laatste jaren onver-
anderd, met in het eerste deel per genus een deter-
minatietabel, een soortenlijst (voor Zwitserland) en 
per soort een korte bespreking met een kaartje van 
de verspreiding in Zwitserland. In het tweede deel 
staan alle tabellen nog een keer in het Frans.
Het boek bevat geen generatabel, daarvoor moet je 
het eerst deel uit deze serie aanschaffen.
Zoals gewoonlijk in deze serie zijn de tabellen goed, 
duidelijk en voorzien van prima tekeningen, en over 
het algemeen prettig om mee te werken.
De tabel waar ik het meeste over kan zeggen is die 
voor de Nomada’s; daarvan vind ik de start niet ge-
weldig. Er moet gekozen worden voor gele vlekken 
op het scutellum of rode (of helemaal zwart) en dat 
is een kleurkenmerk dat helaas bij verschillende 
soorten nogal variabel kan zijn. Enkele soorten heb-
ben de auteurs daarom ook op twee plaatsen in de 
tabel verwerkt, maar niet alle soorten waarvan ik 
kleurvariaties ken. Jammer vind ik het dat men er 
niet voor gekozen heeft de genitali‘n van de man-
netjes te gebruiken als kenmerk. Toch is deze tabel 
weer een goede aanvulling op de andere tabellen 
die ik heb voor dit genus.

Literatuur
Amiet, F., M. Herrmann, A. Müler & R. Neumeyer, 2007. 

Fauna Helvetica 20. Apidae 5. - Centre suisse de cartograp-

hie de la faune. / Schweizerische Entomologische Gesell-

schaft, 356 p. [Verkrijgbaar bij Vermandel Speciaalzaak € 

35,50 en Goecke & Evers (Dld) € 33,-]

Literatuur
Boekbespreking 
Apidae 5, Fauna 
Helvetica


