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Voor gebruik van foto’s uit dit document moet vooraf toestemming 
gevraagd worden aan de fotograaf: Dick Belgers (p. 16, Chelostoma 

florisomne), Albert de Wilde (p. 16, C. rapunculi), John Bouwmans (p. 19, 
Anthidium manicatum), Marie-Christine Guégan (p. 19, A. manicatum), of 

Stijn Schreven (alle overige foto’s). 

 

Zonder voorafgaande toestemming van de auteur, mag niets uit deze 
presentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Deze 

presentatie en de informatie daarin mogen alleen gebruikt worden voor 
niet-commerciële doeleinden, mits verwezen wordt naar dit document. 

Graag citeren als: 

Schreven, S.J.J. (2016). Veld- en fotodeterminatie van wilde bijen – sleutel 
voor de toekomst? Lezing tijdens studiedag Nederlandse Entomologische 

Vereniging, sectie Hymenoptera, te Leiden 9-1-2016. 
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• Hisko de Vries, Waarneming.nl 

• Weia Reinboud, Marcel Wasscher 

• Dick Belgers, Albert de Wilde, Marie-Christine Guégan, John 
Bouwmans voor gebruik foto’s 
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Waarom een veldgids? 

Determinatie toegankelijk maken voor groeiend publiek 

 

 

bestuivers.nl 

wildebijen.nl 
denederlandsebijen.nl 



Waarom een veldgids? 



publieke 
interesse 

waarnemingen nieuwe kennis 

citizen 
science 

validatie 

publicatie 







Is een veldtabel mogelijk? 

• Veldherkenning van genera en soorten, maar op 
basis van welke kenmerken? 

• Verwoorden/ verbeelden/ specificeren van die 
veldherkenning 

• In veld bruikbaar tot zo fijn mogelijk niveau 



Is een veldtabel mogelijk? 

• Verschillen in morfologie op niveau dat zichtbaar is in 
het veld of op foto’s 

• Grenzen van variatie in kenmerk binnen soort 

• Drie niveaus: genera, soorten en geslacht 

Zoek in veld/op foto de meest voor de hand liggende 
(intuïtieve) kenmerken. 

 



Drie aandachtspunten voor tabel 

• Druk veldherkenning uit in woord / beeld 

• Zoek nieuwe verschillen op foto’s 

• Alternatieve tabelopbouw 



Bruikbaarheid kenmerken 

Minder praktisch Praktisch 

• Arolium 
• Vleugeladering (tenminste 

nooit als enige kenmerk in 
couplet) 

• Punctering (invloed lichtval, 
alleen bij goede macrofoto’s) 

• Propodeum 
• Veel ventrale kenmerken 

• Vorm: oog, kop, borststuk, 
achterlijf, poten 

• Kleur: lichaamsdelen, kleur 
beharing 

• Tekening: patronen, vlekken 
• Beharing: banden, vlekken, 

ogen, borststuk, scopa 
 

Enkele voorbeelden voor de denkrichting… 



Anthidium mannen 
Achterlijf   Borststuk      Kop         Scheen 3 

Anthidium 
manicatum 1 
 
 
Anthidium 
manicatum 2 
 
 
Anthidium 
punctatum 1 
 
Anthidium 
punctatum 2 
 
 
Anthidiellum 
strigatum 1 
 
Anthidiellum 
strigatum 2 



Anthidium vrouwen 

Achterlijf    Borststuk      Kop           Scheen 3 

Anthidium 
manicatum 1 
 
 
Anthidium 
manicatum 2 
 
 
Anthidium 
punctatum 
 
 
 
Anthidiellum 
strigatum 1 
 
 
Anthidiellum 
strigatum 2 



Chelostoma mannen 

Antenne - Oogkleur 

Chelostoma florisomne   Chelostoma rapunculi 
Foto: Dick Belgers   Foto: Albert de Wilde 



Chelostoma vrouwen 

Haarbanden achterlijf 
Kopvorm: slaap 
Kaakvorm 
Clypeus 

Chelostoma florisomne 
 
 
 
 
 
 
Chelostoma rapunculi 



Stelis - Heriades 

Oogvorm 

Achterlijf 

Stelis breviuscula m 
 
 
 
 
 
Heriades 
truncorum m 



Geslachtsonderscheid 

• Behalve aantal antenne- of achterlijfssegmenten 
aanvullende verschillen tussen mannetjes en 
vrouwtjes per genus. Voorbeeld: 

 

 

Man Anthidium manicatum  Vrouw Anthidium manicatum 
Foto: Marie-Christine Guégan  Foto: John Bouwmans  



Andere tabelopbouw 

Voorbeeld Odon-tabel (libellen) 
• Eerst gewone soorten, dan zeldzame 
• Eerst grote kenmerken, dan kleinere 
• Zo min mogelijk terminologie 
• Niet-taxonomische clusteringen 
• Waar praktisch >2 opties in couplet 
• Meerdere kleurvormen opnemen 
 
Verder 
• Coupletten met >1 kenmerk, tenzij een kenmerk 

makkelijk en vanuit veel hoeken zichtbaar is 
• Overzichtsplaten genera vleugels, kop, lijf 



Andere tabelopbouw 



Andere tabelopbouw 

Definitie Ga naar: 

1 Radiaalcel lang (B = 1.5 x A); achterlijf kogelvormig Apis 

- Radiaalcel kort (B = 2.5 x A); achterlijf anders 2 

2 Ocelli op één lijn; bovenzijde kop, borststuk en achterlijf 
dicht en lang behaard 

Bombus 

- Ocelli in driehoek; bovenzijde lichaam niet volledig dicht en 
lang behaard: kaal, verspreid of kort behaard, of achterlijf 
met haarvlekken/haarbanden 

3 

3 Grondkleur van achterlijf tenminste op één tergiet 
grotendeels rood 

4 

- Grondkleur van achterlijf op alle tergieten zwart of 
donkerbruin (tergieten kunnen rode eindranden of vlekken 
hebben). 

… 



Bestaande determinatiehulp in het veld 

• Zoekkaart 

• Sleutels Wildebijen.nl 

• (deels) huidige tabellen en 
soortbeschrijvingen 

• Fieldguide Falk & Lewington 
2015 



Field Guide to the Bees 
of Great Britain and Ireland 

275 soorten, rijk geïllustreerd 

 

Opzet sleutels 

• “At-a-glance guide” en overzichtsplaten 

• Generatabel 

• Per genus een soortentabel 

• Grote genera: opdeling in 
soortenclusters (bv. Andrena, Bombus, 
Nomada), per cluster een aparte tabel 

• Kleurvormen opgenomen (bv. Bombus) 



Field Guide to the Bees 
of Great Britain and Ireland 

Kanttekeningen 

• Vangen nodig (loep) 

• Niet 100% veldkenmerken 

• Generatabel: soms coupletten met 1 
kenmerk (bv. alleen vleugeladering of 
arolium) 

• Mannen en vrouwen in aparte 
generatabellen 

• Vanwege lager aantal soorten (275) zijn 
de sleutels simpeler dan zou kunnen 
voor de NL-soorten (358) 

 



Samenvatting 

• Veldgids is gewild en mogelijk 

• Aandachtspunten: 
– Specificeren veldherkenning 

– Nieuwe kenmerken 

– Tabelopbouw 

• Hulp gewenst 
– Bundelen veldkenmerken uit bestaande kennis 

– Vaststellen veldkenmerken met nieuw onderzoek 

 

Tijd voor een werkgroep foto/velddeterminatie? 


