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Dit boek over biodiversiteit bij Diptera 
bestaat uit drie delen. Het eerste deel 
behandelt de diversiteit van de grote bio-
geografische regio’s en een aantal eiland-
gebieden, deel twee gaat in op een aantal 
speciale biodiversiteitvraagstukken, het 
afsluitende deel behandelt zaken als 
DNA-barcoding en DNA-taxonomie, bio-
diversiteitinformatica en het beheren 
van informatie in databanken.

Nadat de afgelopen decennia voor 
alle biogeografische regio’s samenvat-
tende catalogi van de Dipterafauna wer-
den gepubliceerd – voor de Nearctische 
en Palaearctische regio’s meerdelige 
handboeken verschenen, in 2009 het  
eerste deel van de Manual of Central 
American Diptera verscheen, recent een 
project startte voor een electronische 
Manual voor de Diptera van Zuid-Ame-
rika, en een eerste aanzet tot een stan-
daardpublicatie voor de Afrotropische 
regio is gemaakt – werd het initatief 
genomen voor een overzichtswerk van  
de wereldwijde biodiversiteit van deze 
soortenrijke insectenorde. Op dit moment 
zijn er meer dan 150.000 recente soorten 
beschreven; verwacht wordt dat er in 
werkelijkheid tenminste 1.000.000 soorten 
Diptera zijn. 

De in deze publicatie behandelde 
onderwerpen vertonen een grote variatie,  
ook in het eerste gedeelte waar elk 
hoofdstuk een afzonderlijk biogeogra-
fisch gebied bestrijkt. Het schrijverscon-
sortium van 22 auteurs resulteert in een 
verscheidenheid aan – doorgaans hoog-
waardige – bijdragen, in een enkel geval 
helaas echter ook in verscheidenheid aan 
kwaliteit. De eerste hoofdstukken gaan in 
op de biodiversiteit van achtereenvolgens 
Noord-Amerika, Hawaii, Zuid-Amerika, 
de Galapagos eilanden, de Palaearctis, 
Afrotropis, het Orientaalse gebied, Aus-
tralië en de Zuidwest Pacific. Voor elk  
van deze gebieden is een auteur aange-
trokken die goed op de hoogte is van het 
regionale onderzoek aan Diptera. Alleen 
de hoofdstukken over Hawaii (Neal Even-
huis) en de Galapagos eilanden (Bradley 
Sinclair) zijn volgens hetzelfde schema 
opgebouwd, de hoofdstukken die de 
grote regio’s tot onderwerp hebben lopen 
qua structuur ver uiteen. In het algemeen 
wordt in grote trekken de geologie van 
het gebied geschetst, en worden de oor-
sprong en de biogeografische relaties van 

de Dipterafauna en karakteristieke ele-
menten en endemisme van de regionale 
Diptera besproken. Aandacht krijgen de 
huidige stand van het onderzoek, de 
beschikbaarheid van museummateriaal, 
collectiegegevens, speciaal opgezette 
inventa-risatieprojecten, recente ontwik-
kelingen op het gebied van biodiversiteit-
studies en de wenselijke richting die het 
onderzoek in naaste toekomst zou kun-
nen inslaan. Duidelijk blijkt dat van alle 
gebieden de fauna onvolledig bekend is. 
Dit geldt voor de relatief goed onder-
zochte Noord-Amerikaanse en Palaearc-
tische fauna’s, waarvan waarschijnlijk de 
helft van de daar voorkomende soorten 
beschreven is, maar in nog veel sterkere 
mate voor de overige gebieden, waarvan 
de soortsamenstelling grotendeels onbe-
kend is. Zo is onze kennis van de Diptera 
van de Orientaalse regio zo matig dat de 
auteur van het daarover handelende 
hoofdstuk zijn heil moest zoeken bij 
andere taxa dan Diptera om patronen 
van biodiversiteit te kunnen beschrijven.

Daniel Bickel grijpt de taxa met een 
schier eindeloos aantal soorten (‘open-
ended taxa’) aan om de universele beper-
kingen van taxonomische kennis aan de 
orde te stellen. Volgens Bickel is het 
beschrijven van alle soorten op aarde 
eenvoudigweg onmogelijk en evenmin 
wenselijk. Dat er in sommige groepen 
van niet-schadelijke Diptera grote aan-
tallen soorten zijn beschreven is het 
gevolg van de persoonlijke bevlogenheid 
van individuele onderzoekers, niet van 
een vooropgezet programma. Bickel refe-
reert hierbij aan Charles P. Alexander die 
in zijn eentje, zonder daarvoor speciaal te 

zijn aangesteld, een kleine 11.000 soorten 
van Tipuloidea (langpootmugachtigen) 
beschreef. Voor beleidsmakers heeft het 
geen zin nog meer te weten over soorten-
rijkdom om adequate beschermings-
maatregelen te nemen; daarvoor zijn  
voldoende gegevens bekend van gewer-
velden, hogere planten en levensge-
meenschappen. Volgens Bickel is er bij 
het uitblijven van dergelijke maatregelen 
niet zozeer sprake van een taxonomische 
belemmering, als wel van het ontbreken 
van politieke wil, toenemende bevolkings- 
druk en economische overwegingen.  
Bickel, die zichzelf geen defaitist noemt, 
acht het waardevoller fauna’s op een 
generiek niveau te ontsluiten door mid-
del van algemene samenvattingen en 
determinatiesleutels tot de hogere taxa, 
informatie die nu voor de meeste gebie-
den op aarde niet beschikbaar is.

Anderen, onder wie Quentin Wheeler 
die het voorwoord schreef, zijn het hard-
grondig met Bickel oneens. Volgens 
dezen is het wel degelijk mogelijk de 
diversiteit aan soorten op aarde volledig 
te onderzoeken. De oplossing daartoe 
wordt dan gezocht in DNA-sequenties, 
gebruikt voor de identificatie van soorten 
(DNA-barcoding, doorgaans op basis van 
het CO1 gen) en de ontdekking en karak-
terisering van soorten (DNA-taxonomie). 
Beide benaderingswijzen worden uiterst 
kritisch besproken in het hoofdstuk van 
Rudolf Meier en Guanyang Zhang. Op 
DNA-sequenties gebaseerde soortiden- 
tificatie is niet zo rechtlijnig als voor- 
standers van de methode gewoonlijk 
doen voorkomen. Problemen doen zich 
voor in de afstand tussen intraspecifieke 
en minimale interspecifieke variabiliteit 
in sequenties, nodig om exemplaren van 
een soort te onderscheiden van exem- 
plaren van de naast verwante soort. Zo’n 
‘barcoding gap’ werd in een groot deel 
van de door Meier et al. (2006) onder-
zochte gevallen niet waargenomen. Ook 
de in zwang zijnde technieken om een 
CO1 sequentie met een referentiecollectie 
te vergelijken (overall similarity, diag- 
nostische kenmerken, neighbour joining  
trees) worden beargumenteerd afgewezen. 
De toepassing van dergelijke technieken 
in DNA-taxonomie leidt niet vanzelf tot 
het versnellen van de voortgang van het 
proces van soortbeschrijvingen, in tegen-
stelling tot wat voorstanders van DNA-
taxonomie graag suggereren. Deze obser-
vaties, gekoppeld aan de notie dat de 
(hoge) kosten van moleculaire taxonomie 
niet primair liggen bij het sequencen 
maar bij het bijeenbrengen van vers 
onderzoeksmateriaal, het besef dat  
een voornamelijk op DNA-sequenties 
berustende taxonomie uiteindelijk  
geen wetenschappelijk waardevollere 
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classificatie oplevert, en het gevaar dat 
nieuwe technieken tot resultaten leiden 
die los komen te staan van bestaande 
taxonomische kennis, brengt deze 
auteurs ertoe te pleiten voor een geïnte-
greerde taxonomie. Zij verwachten dat 
sommige onderdelen van taxonomisch 
onderzoek met een geïntegreerde aanpak 
wel degelijk te versnellen zijn.

Behalve bovengenoemde algemene 
lessen behandelt deze publicatie meer 
onderwerpen die ook voor niet-diptero- 
logen zeker de moeite van het lezen 
waard zijn, ondermeer biodiversiteit- 
onderzoek op basis van taxonomische 
revisies, biodiversiteitinformatica en 
beheer van biodiversiteitgegevens. Voor 
ieder die geïnteresseerd is in een beknopt 
overzicht van recente ontwikkelingen in 
het taxonomisch en biodiversiteitonder-
zoek is dit boek daarom een aanrader.
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Deel 8 van de serie Nederlandse Fauna 
behandelt een familie van vliegen die 
niet alleen mooi en interessant is, maar 
die ook hun nut kunnen hebben als 
belangrijke bestuivers van gewassen  
en/of als predatoren van blad- en schild-
luizen. Het boek is een bundeling van alle 
kennis en gegevens die over de zweef-
vliegen verzameld zijn in de afgelopen 
ongeveer tweehonderd jaar. Het boek 
bestaat uit 13 hoofdstukken, bijlagen en 
een index. De dertien hoofdstukken gaan 
via inleiding, historie, levenswijze, ver-
spreiding, biotopen, bedreiging, bescher-
ming, verwantschappen en naamgeving 
naar zelf iets doen met zweefvliegen en 
de soortbesprekingen. Daarna de ver- 
klarende woordenlijst, literatuur, een 
summary in het Engels, de bijlagen en 
een index. De opbouw is goed doordacht 
en logisch, en de informatie die wordt 
gegeven in desbetreffende hoofdstukken 
is veelomvattend. Het boek wordt  

opgeluisterd met vele foto’s van vliegen, 
larven en biotopen, illustraties en 
tabellen.

In hoofdstuk 10 (Soortbesprekingen) 
worden na een kleine verklarende inlei-
ding de genera alsook de soorten binnen 
een genus op alfabetische volgorde be- 
handeld. Eerst wordt er een algemene 
genusbeschrijving gegeven met enige 
karakteristieken en informatie over taxo-
nomie en determinatie, verspreiding en 
ecologie, waarna de Nederlandse soorten 
binnen het genus worden besproken. Bij 
elke soort bestaat de beschrijving uit een 
kleine inleiding met enige kenmerken 
van de desbetreffende soort, waarna ver-
spreiding en vliegtijd, ecologie en een 
summary in het Engels volgen. Elke soort 
heeft tevens een verspreidingskaartje en 
een vliegtijddiagram. In het versprei-
dingskaartje wordt ook nog informatie 
gegeven over verspreidingsklasse, tref-
kans, trend sinds 1950, verschil voor/na 
1950, en – bij de soorten waarop dit van 
toepassing is – de bedreigingsstatus en 
de aanduiding ‘nieuwkomer’ of 
‘verdwenen’.

Al met al een lijvig boekwerk met een 
schat aan informatie over zweefvliegen 
en alles wat met deze beestjes te maken 
heeft. Het geeft een prima beeld van wat 
we wel en niet weten over zweefvliegen 
op het moment dat het boek verschijnt. 
Tevens is duidelijk dat het een moment-
opname is van een bepaalde periode en 
dat het snel kan veranderen: na het ver-
schijnen van het boek is bijvoorbeeld de 
uitgestorven gewaande kleine rooddij-
bladloper Chalcosyrphus valgus weer in 
Nederland gevonden in juni 2009!

Dit boek is een must voor iedereen 
die serieus geïnteresseerd is in zweef- 
vliegen, zowel voor de amateur als  

degenen die werkzaam zijn op het gebied 
van natuurbescherming, natuureducatie 
en natuurontwikkeling. Deze groep 
insecten is belangrijk als indicator voor 
de status van een bepaald gebied en ook 
voor de bestuiving van voor ons nuttige 
gewassen. Dit laatste punt is relevant 
voor toekomstige studies, temeer omdat 
er momenteel problemen zijn met de 
standaardbestuivers zoals de bijen. 

Zijn er geen minpunten aan het boek? 
Volgens mij weinig, en dan ook nog geen 
zwaarwegende, maar er kunnen wel wat 
opmerkingen gemaakt worden. De 
belangrijkste opmerking is dat er geen 
determinatietabellen in het boek zitten. 
De gegeven verklaring daarvoor is dat 
enerzijds er genoeg recente literatuur is 
waarmee zweefvliegen op naam gebracht 
kunnen worden, anderzijds zou het boek 
nog veel lijviger worden als er ook nog 
eens determinatietabellen in zouden zit-
ten. Dit betekent echter wel dat als 
iemand besluit zich met zweefvliegen 
bezig te houden, hij zich naast deze atlas 
toch ook nog andere literatuur zal moe-
ten aanschaffen. Niet alle illustraties 
vind ik even geslaagd, maar dat is een 
kwestie van smaak. De auteurs hadden 
niet de bedoeling een complete litera-
tuurlijst te maken, dus er kunnen dingen 
ontbreken die je daar misschien wel had 
verwacht.

Samenvattend kunnen we zeggen dat 
het hele project wonderwel geslaagd is 
en dat we een werkelijk fantastisch boek 
zien dat een voorbeeld kan zijn voor 
iedereen die een bepaalde dier- en/of 
plantengroep wil onderzoeken en de 
resultaten wil publiceren. Een boek dat 
bij iedereen die zich serieus voor deze 
groep interesseert, ongeacht vanuit 
welke achtergrond, in de kast zou moe-
ten staan.

Gerard Pennards

A.P.J.A. (Dré) Teunissen 2009

Verspreidingsatlas Nederlandse bok- 
torren (Cerambycidae)
European Invertebrate Survey – Nederland, 
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‘Met enige regelmaat worden er voor- 
lopige atlassen uitgebracht met daarin 
een tussenstand van de kennis van de 
verspreiding van een specifieke dier-
groep’; zo kondigt EIS-Nederland zijn 
publicaties, waaronder ook dit werk, aan 
op zijn website. Een bescheiden opstel-
ling, want wat we weten is maar voor- 
lopig. Een hoopvol startpunt ook. Morgen 
weten we meer. Wat we echter op dit 
moment al weten is veel en dat blijkt  
wel als iemand de moeite neemt om de 
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bestaande gegevens te verzamelen, te 
ordenen en toegankelijk te maken. Dré 
Teunissen heeft dat karwei voor de 
Nederlandse boktorren opgepakt. Het 
werd een lange zoektocht in musea,  
private verzamelingen, literatuur en 
gegevensbanken. En daarna moest alles 
worden bewerkt om er een boek van te 
kunnen maken. Bij het verschijnen van 
deze atlas past dan ook allereerst een 
welgemeende felicitatie en een oprecht 
‘bravo’ voor zijn prestatie. 

Boktorren trekken de aandacht door 
hun vormen en kleuren, en niet in het 
minst door hun vaak zeer lange anten-
nes. Ze zijn een populaire groep onder  
de insecten. Veel soorten laten zich goed 
fotograferen, wat goed te merken is als je 
op websites als waarneming.nl kijkt. Ook 
op verzamelaars hebben boktorren grote 
aantrekkingskracht; dat kun je bijvoor-
beeld zien in de museumcollecties. Aan 
de etiketten valt af te lezen dat in de  
loop der tijd vele entomologen met heel 
andere specialisaties dan kevers het toch 
niet hebben kunnen laten om ook deze 
dieren te vangen, mee te nemen en op 
speld te zetten. Vele exemplaren zijn dan 
ook geprepareerd in hun meest specta- 
culaire positie, met de lange poten en  
de machtige antennes wijd uitgespreid  
of - ‘kan jou het schelen’ - zo maar een 
speld erdoor, ‘als ie maar niet meer weg-
vliegt’. De doos ligt dan ook vol met losse 
onderdelen en zoiets bezie je als keveraar 
met pijn in het hart. 

De positieve keerzijde is dat er over 
deze groep insecten veel bekend is. Teu-
nissen meldt dat er van de 87 soorten die 
in zijn atlas worden besproken 17.000 
waarnemingen zijn opgenomen in het 
bestand dat hij als basis gebruikte voor 
zijn publicatie. Veel bekend is er ook over 

het leven, de biologie en de ecologie, van 
deze interessante dieren. Ook wat we 
daarvan weten heeft de auteur uitgebreid 
in de soortbeschrijvingen opgenomen. 
Deze soortbeschrijvingen hebben alle 
dezelfde heldere opbouw. In bondige 
tekstparagrafen wordt de levenswijze 
behandeld, de tijd van verschijnen (feno-
logie) en de leefomgeving (habitat). Dan 
volgt een speciale paragraaf voor wie op 
zoek wil gaan naar het besproken dier. 
Onder het kopje ‘status’ komen de ver-
spreiding in Nederland, de trends en 
bedreigingen aan de orde. De laatste 
paragraaf geeft informatie over de ver-
spreiding in het nabije buitenland. Per 
soort wordt een drietal illustraties ge- 
geven. Een verspreidingskaart met de 
gevisualiseerde gegevens van vóór en  
van na 1980. Er naast een Europese ver-
spreidingskaart zodat het voorkomen  
in Nederland in wijder verband te begrij-
pen valt. Als laatste een fenogram, dat in- 
zicht geeft in de belangrijkste momenten 
waarop de soort kan worden aangetroffen. 
Het geheel ademt de geest van de man 
van de praktijk, de ervaren keveraar. De 
informatie wordt uitnodigend gepresen-
teerd: ‘ga zelf op zoek’, ‘kijk goed om je 
heen’. Regelmatig zijn practische tips in 
de tekst verweven. Je krijgt er met dit 
boekje dan ook gewoon zin in om zelf 
aan de slag te gaan.

De atlas wordt gecompleteerd met 
een overzicht van de geraadpleegde lite-
ratuur. Er worden 31 algemene werken 
opgevoerd en 186 faunistische artikelen. 
Deze literatuurlijst is daarmee tegelijk 
een omvattende faunistische bibliografie 
van de Nederlandse boktorren. Ook voor 
dat stuk werk mogen we de auteur zeer 
dankbaar zijn. Er is ook een naamlijst; 
daarop kom ik straks nog terug. En er zijn 
enkele bijlagen: een overzicht en verant-
woording van de status-aanduidingen 
die in de tekst bij elke soort vermeld wer-
den en een checklist met het voorkomen 
per provincie. Het geheel maakt een 
gedegen en verzorgde indruk.

Het past mij niet een poging te doen 
tot inhoudelijk commentaar, want ik 
beschik niet over de gegevens en ontbeer 
daarmee de mogelijkheden om de pre-
sentatie daarvan te controleren. Maar 
gezien de ervaring en de vakkennis van 
de auteur heb ik daar ook helemaal geen 
hard hoofd in. We mogen heel blij zijn dat 
Dré Teunissen dat wat hij weet en wat hij 
er bij het schrijven van dit werkstuk nog 
bijgeleerd heeft, wilde delen met ieder-
een die naar boktorren wil kijken. Het 
boekje is echt een geweldige aanwinst 
voor de Nederlandse entomologie.

En we waren al zo verwend! Deze 
atlas is het tweede werk over de Neder-
landse boktorren dat in korte tijd is  

verschenen. Nauwelijks een halfjaar eer-
der verscheen de determinatietabel van 
Theo Zeegers (tekst) en Theodoor Heijer-
man (foto’s). Deze twee publicaties vullen 
elkaar aan, verwijzen naar elkaar en 
maken het – in de woorden van Dré Teu-
nissen in zijn inleiding - ‘voor iedereen 
mogelijk om serieus met boktorren aan 
de gang te gaan’. Het is zeer verheugend 
te noemen dat we met deze beide publi-
caties alle informatie over de Neder-
landse boktorren geconcentreerd ter 
beschikking hebben gekregen. Wat er 
toch allemaal in tweemaal acht milli- 
meter boekenplankruimte kan worden 
geboden! Toch gaan de auteurs op een 
niet onbelangrijk punt elk een eigen weg. 
Nu doel ik niet op het feit dat Zeegers 86 
soorten inlands noemt en dat Teunissen 
op 87 uitkomt met de zeer zeldzame  
Leiopus femoratus, die Zeegers niet in zijn 
tabel heeft opgenomen. Ook gaat het me 
er niet om dat de ene auteur, Teunissen, 
de kevers op puur alfabetische volgorde 
behandelt en de ander in de soortbe-
schrijvingen een taxonomische volg- 
orde hanteert. Dat valt met de inhouds-
opgaven gemakkelijk te overbruggen.  
Het verschil zit vooral in de keuzes die  
de auteurs maakten in het gebruik van 
de wetenschappelijke namen, of liever, 
hun keuzes ten aanzien van de indeling 
van de genera. Zeegers geeft daar een 
korte maar heldere toelichting op (p. 62). 
Het is een beetje jammer dat een derge-
lijke toelichting cq. verantwoording in de 
atlas van Teunissen ontbreekt. Wie het 
ene boekje leest zonder het andere te 
kennen komt zo gauw op het verkeerde 
been te staan. Anderzijds heb je de naam- 
lijst en de inhoudsopgave van Teunissen 
nodig om de namen te vinden waaronder 
Zeegers bepaalde soorten beschrijft. Dit 
is bij dertien namen het geval. Zeegers 
geeft wel de alternatieve namen bij de 
soortbeschrijvingen, maar in zijn naam-
lijst en inhoudsopgave zoek je die tever-
geefs. Ook dat is een beetje jammer. Het 
illustreert in ieder geval hoezeer je beide 
werken nodig hebt voor een goed inzicht 
in de Nederlandse boktorren. Laten we 
blij zijn dat ze er allebei zijn, en nog wel 
zo kort na elkaar. 

Een ander puntje vind ik ook een 
beetje jammer. Tot op de dag van van-
daag is ‘Brakman’ (1966) voor de Neder-
landse keveraars nog steeds de gezag-
hebbende naamlijst, ook al is hij behoor-
lijk verouderd en staat de opvolger te 
trappelen om te verschijnen. Het zou 
vanwege de doorgaande lijn met de 
geschiedenis toch voor de hand liggen 
dat op z’n minst de oude Brakman-
namen als synoniemen of als verouderde 
namen in de nieuwe lijsten zouden zijn 
opgenomen. Ik telde tien gevallen waarin 
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het ontbreken van een verwijzing naar  
de naam die Brakman hanteerde voor 
verwarring kan zorgen. Een laatste aspect 
van het verschil tussen beide samen- 
hangende publicaties is het gebruik van 
Nederlandse namen. Teunissen kiest er 
voor om alleen die Nederlandse namen 
te noemen die al langere tijd in gebruik 
zijn (p. 11). Zeegers geeft elk van de in 
Nederland voorkomende kevers een 
Nederlandse naam. ‘Min of meer goed 
ingeburgerde namen zijn behouden. Voor 
de andere is een naam verzonnen’ (p. 62). 
De discussie daarover past niet in deze 
boekbespreking. 

Afsluitend keer ik terug naar mijn 
opdracht: het voorstellen van de ‘Ver-
spreidingsatlas Nederlandse boktorren 
(Cerambycidae)’ van Dré Teunissen. Ik 
hoop u voldoende lekker gemaakt te heb-
ben om dit werk aan te schaffen naast de 
determinatietabel die u als abonnee op 
de Nederlandse Faunistische Medede- 
lingen of als NEV-lid hebt ontvangen. 
Want heus, u hebt ze beide nodig als u 
geïnteresseerd bent in boktorren. En als  
u het niet al was, dan wordt u het wel.
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Deze vierde druk van de Jeugbondstabel 
over de water- en oppervlaktewantsen 
van Nederland is verplichte kost voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de 
Nederlandse wantsenfauna of betrokken 
is bij onderzoek naar de macrofauna van 
Nederland. Het boekje zit goed doordacht 
in elkaar en het vormt een welkome uit-
breiding van het alweer uit 1982 date-
rende ‘De Nederlandse water- en opper-
vlakte wantsen’ van Nico Nieser, waaruit 
overigens vele gegevens en afbeeldingen 
zijn overgenomen. De uitbreiding betreft 
ten eerste de toevoeging van een aantal 
nieuw in of vlakbij Nederland voorko-
mende soorten. Ten tweede zijn nu ook, 
voor zover mogelijk, voor alle groepen  
de tabellen voor de nimfen opgenomen, 
ook die van de Corixiden. Dit is van grote 
ecologische betekenis. Wanneer men 

immers in of op een watertje een nimf 
van stadium V aantreft, kan men er vrij 
zeker van zijn dat het dier in dit milieu 
thuishoort, omdat het er een (bijna) vol-
ledige levenscyclus heeft volbracht; vol-
wassen dieren kunnen nog door toevallig 
ergens heen te vliegen ergens beland 
zijn, maar de nimfen kunnen dit niet. 
Zeer handig zijn ook de uitklapbare flap-
pen waarop de pala van de mannetjes 
staan afgebeeld. In veel gevallen zal men 
zo met een goed loupje in het veld al snel 
kunnen opzoeken welke soort men heeft 
gevangen. En verder is het boekje rijk 
voorzien van overzichtelijke tabellen 
waarin de belangrijke distinctieve ken-
merken van de verschillende soorten nog 
eens overzichtelijk bij elkaar worden 
gezet. 

In mijn ervaring staat of valt een tabel 
bij de aanwezigheid van goede tekeningen 
waarop te zien is wat er in de tabellen 
precies wordt bedoeld. Dit boekje voldoet 
ruimschoots aan deze voorwaarde. De 
auteurs hebben duidelijk moeite gedaan 
om zoveel mogelijk tekeningen op te 
nemen, zowel uit oudere Nederlandse 
tabellen als ook uit buitenlandse boeken. 
Dit heeft misschien als nadeel dat het 
geheel van de illustraties nu wat rom- 
melig overkomt; een uniforme stijl ont-
breekt, maar het boekje is nu wel rijk 
geïllustreerd. De in de praktijk zo belang-
rijke pala van de mannetjes staan zelfs 
tweemaal afgebeeld. Eén keer, zoals 
gezegd, op de flappen van de kaft, en een 
tweede keer midden in het boek op pag. 
64 en 65. Ook heel goed is dat de afbeel-
dingen dicht bij de bijbehorende tekst 
staan onderaan de bladzijden, zodat men 
in verreweg de meeste gevallen snel zal 
kunnen vinden wat in de tekst wordt 
bedoeld. Een uitzondering is te vinden  

op pag. 38 waar een beschrijving gegeven 
wordt van de sexeverschillen van de 
Notonecta’s. Hier had ik graag een plaatje 
bij gezien, omdat ikzelf daar geregeld de 
fout in ben gegaan. Dit geldt nog sterker 
voor de bij ‘Aanvullende kenmerken’ op 
pag. 39 gegeven sexeverschillen van Plea 
minutissima. Als dit al goed te zien is, is 
het een crime om deze kleine pestpokke-
diertjes met een gekielde rug stabiel op 
de rug te leggen en het lijkt me sterk of 
de aangegeven verschillen dan met een 
loupe te zien zijn. Plea minutissima is bij 
mij in elk geval de enige wantsensoort 
waar mannetjes en vrouwtjes nog niet 
gescheiden zijn. 

Wat ik verder nergens heb kunnen 
vinden is een beschrijving van hoe men 
de dieren kan bewaren of preparen. Nim-
fen kan men sowieso alleen goed op alco-
hol bewaren, maar ook de volwassen die-
ren worden meestal per vindplaats in de 
alcohol bewaard met als nadeel dat het 
veel moeite kost deze dieren terug te vin-
den en veel materiaal door gebrek aan 
goed onderhoud van het alcoholmate- 
riaal verloren gaat. Het beste materiaal, 
vooral waar het kleine soorten betreft,  
is op kartonnetjes geplakt met uiteraard 
de gegevens over vindplaats, datum, en 
vinder. De grotere soorten kunnen ook 
rechtstreeks op een speld worden ge- 
prikt. Zeker waar het materiaal betreft 
van zeldzame soorten of dieren die om 
een andere reden gecontroleerd moeten 
worden, zijn deze opgeplakte of desnoods 
opgeprikte dieren veel toegankelijker dan 
alcoholmateriaal. Een nadeel van opge-
plakt materiaal kan zijn dat de doorntjes 
op de onder- en bovenkant van de ach-
terpoten moeilijker of niet te zien zijn, 
tenzij men de dieren weer losweekt.

Om nog wat meer muggen te ziften  
– dat hoort nu eenmaal bij een boekbe-
spreking – ik heb nergens kunnen vinden 
wat LA betekent. In de tabel voor de nim-
fen van de Corixiden van Cobben en  
Moller Pilot staat dit gedefinieerd als de 
lengte tussen de voorkant van het meso-
notum en het achterste puntje van het 
abdomen. Maar je kunt LA ook lezen als 
‘Lengte Adult’, of ‘Lengte Abdomen’. Het 
zal wel ergens staan, maar ik kon ner-
gens vinden wat het in deze tabel 
betekent. 

De tabellen zijn in het algemeen erg 
grondig samengesteld. Eén puntje is dat 
in de tabellen de grootte van de dieren 
een grote rol is toebedeeld. Aangezien de 
dieren nog al eens in grootte variëren, 
kan dit soms voor problemen zorgen. Zo 
staat Sigara striata genoemd bij de Sigara’s 
van ongeveer 6,5 cm en S. falleni bij de 
soorten groter dan 7 cm. De falleni’s in 
mijn verzameling zijn vrijwel steeds klei-
ner dat 7 cm, namelijk ongeveer even 



199 entomologische berichten
 69 (5) 2009

groot als mijn striata’s. Als je goed naar 
de overige kenmerken kijkt, kom je er 
zeker bij de mannetjes makkelijk uit, 
maar bij de vrouwtjes zou dit verwarring 
kunnen geven. 

Als het op één na laatste puntje zij 
het formaat van het boekje vermeld. Dit 
is nu wat aan de grote kant om in het 
veld mee te nemen, maar dit heeft weer 
als voordeel dat er nu meer informatie op 
één bladzijde staat. 

Als laatste puntje, ik heb nergens ver-
meld gezien dat waterschorpioenen, 
staafwantsen, en vooral ook de rug-
zwemmers gevoelig kunnen steken. Ster-
ker nog, op pag. 38 staat bij de Notonecta’s: 
‘Levende dieren kun je tussen duim en 
wijsvinger vastklemmen en met een 
loupe naar de onderant van de achter-
lijfspunt kijken ...’. In Amerika kun je met 
dit soort teksten een flinke claim aan je 

broek krijgen. Als je de onderkant van de 
kop van een rugzwemmer met de ene en 
de bovenkant van de kop met de andere 
vinger pakt, laat je heel snel weer los. In 
het Duits heten ze niet voor niets Was-
serbienen, waterbijen dus. 

Als allerlaatste puntje, de Neder-
landse namen. Het liefst had ik gehad dat 
hier een gemengd Vlaams-Nederlandse 
commissie van dure ambtenaren op was 
gezet, want dan had het nog vijftig jaar 
geduurd voordat deze namen er waren 
geweest, en had ik niet meer hoeven 
meemaken dat onze prachtige water-
wantjes werden uitgemaakt voor ‘Slootsi-
gaar’, ‘Buiktandje’, ‘Zwartvoetje’, ‘Bladlo-
per’, of ‘Vlekmoerwants’. Is dat nou 
nodig? 

Maar samengevat is dit boekje een erg 
waardevolle uitbreiding van de reeks 
determinatietabellen die er inmiddels 

over de Nederlandse water- en opper-
vlaktewantsen is verschenen. Het is rijk 
geïllustreerd, bevat onverzichtelijke 
samenvattingen van de belangrijke 
determinatiekenmerken, wat wordt aan-
gevuld met tabellen waar deze kenmer-
ken nog eens overzichtelijk op een rijtje 
worden gezet. De beginner zal met dit 
boekje al snel wegwijs worden in de boei-
ende wereld van wat er aan wantsen in 
en op het water leeft. Maar ook de erva-
ren heteropteroloog of onderzoeker van 
de Nederlandse macrofauna zal zijn ken-
nis kunnen opfrissen en bijwerken, zeker 
waar het de nimfen betreft. Bij twijfel 
zullen zij snel kunnen vinden waar het 
bij de determinaties om gaat. Prima werk 
dus, dat door velen gebruikt zal gaan 
worden. 

Dik J. Hermes

Nieuwtjes
Promotie
Arthropods in linear elements  
– occurrence, behaviour and conser- 
vation management
Jinze Noordijk, Wageningen Universiteit,  

promotiedatum 3 november 2009

Intensivering van landbouw en verstede-
lijking hebben geleid tot grootschalige 
vernietiging en versnippering van de 
(half-)natuurlijke gebieden in Nederland. 
Allerlei kleine landschapselementen 
worden hierdoor steeds belangrijker voor 
het behoud van onze biodiversiteit. Dit 
proefschrift behandelt de bescherming 
van geleedpotigen (insecten en spinnen) 
in wegbermen. We hebben geïnventari-
seerd of wegbermen geschikte leefge- 
bieden zijn voor een breed scala aan 
soorten. We vonden een zeer rijke en 
gevarieerde insecten- en spinnenfauna, 
inclusief veel karakteristieke en enkele 
zeldzame en beschermde soorten. Van 
enkele groepen werd zelfs meer dan de 
helft van het totaal aantal inheemse 
soorten gevonden. 

Bermen zijn vrijwel altijd smal en 
lintvormig; het is dan ook te verwachten 
dat allerlei ‘randeffecten’ grote invloed 
hebben op de aanwezige dieren. In 
enkele experimenten onderzochten we 
twee in bermen vaak voorkomende  
‘randen’: de grens tussen lage bermve- 
getatie en enerzijds het asfalt en ander-
zijds hoog opgaand bos. Zo vonden we 
dat dit soort randen insecten kunnen  
leiden tijdens hun dispersie en dat  
dergelijke bosranden door mieren 
gebruikt worden om elkaar te vinden  
tijdens bruidsvluchten. Deze resultaten 
bieden meer inzicht in de functies  

die bermen vervullen als leefgebied.
Hiernaast hebben we ons gericht op 

de effecten van beheer in twee berm- 
types: grazige bermen en schrale zandige 
bermen. Soortenrijke graslanden zijn 
zeldzaam geworden in Nederland en 
wegbermen vormen voor graslandsoorten 
belangrijke wijkplaatsen. Om de soorten-
rijkdom te behouden moeten ze gemaaid 
worden anders verruigt de vegetatie. De 
effecten van vijf maairegimes – niet 
maaien, een of twee keer per jaar maaien 
met het wel of niet afvoeren van het 
maaisel – werden onderzocht. Een beheer 
van tweemaal per jaar maaien en het 
maaisel afvoeren (= hooien in de vroege 
zomer en het najaar) leidde tot ijle en 
soortenrijke graslandvegetatie waarin de 
hoogste diversiteit aan grondbewonende 
loopkevers, mieren, snuitkevers en  

spinnen was te vinden. Daarnaast werd 
onder dit beheer de hoogste diversiteit 
van in de vegetatie levende snuitkevers 
gevonden. Ditzelfde beheer zorgde ook 
nog eens voor de meeste bloemen en 
bloembezoekende insecten. In grasland-
bermen is tweemaal per jaar hooien dus 
een prima basisbeheer voor geleedpoti-
gen en gelukkig wordt dit regime al veel-
vuldig toegepast. Er zal echter gedurende 
enige tijd na het maaien een groot gebrek 
zijn aan allerlei bestaansbronnen voor 
bepaalde insecten en spinnen; een vorm 
van gefaseerd maaien, waarbij telkens 
kleine plekken van de vegetatie blijven 
staan, zal de overlevingskansen voor 
deze dieren daarom extra bevorderen.

Op de hogere zandgronden worden 
wegbermen vaak gekenmerkt door de 
aanwezigheid van open schrale vegeta-
ties. Voor droogte- en warmteminnende 
geleedpotigen kunnen dit belangrijke 
leefgebieden zijn. In de bermen op de 
Veluwe verdwijnen deze open leefge- 
bieden echter steeds meer door vegeta-
tiesuccessie en gerichte beheeringrepen 
lijken dan ook noodzakelijk. We vergele-
ken loopkevers en spinnen in buntgras-
vegetatie van zes snelwegbermen met 
nabijgelegen natuurgebieden om te  
bepalen waar zulk beheer zich op moet 
richten. Uit een analyse van de soorten-
samenstelling bleek dat voor sommige 
soorten de vegetatie in de bermen te 
dicht is en de geschikte leefgebieden te 
klein zijn geworden. De aanwezigheid 
van niet-vliegende en nog niet uitge-
harde loopkevers (individuen die net uit 
de pop komen) bewees echter wel dat  
de bermen waardevolle voortplantings- 
gebieden vormen. Vrijwel alle schrale 
bermen liggen geïsoleerd van grotere hei-
degebieden door bossen. Deze bossen 

Arthropods in linear elements  
occurrence, behaviour and 
conservation management

Jinze Noordijk
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Verenigingsnieuws

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting 
- uitnodiging 

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting 
heeft als doelstelling de bevordering van 
de Entomologie in Nederland, in de 
meest ruime zin van het woord. In dit 
kader worden jaarlijks subsidies verleend 
voor diverse activiteiten op Entomolo-
gisch gebied.

In verband met het aanstaande 75 jarig 
bestaan, in 2012, van de Uyttenboogaart-
Eliasen Stichting, heeft het bestuur beslo-
ten om bovendien één c.q. een klein aan-
tal specifieke projecten te subsidiëren. De 
doelstelling van dit initiatief is:
a.  Profileren van het maatschappelijk 

belang van de Entomologie;
b.  Aandacht vestigen op de expertise van 

de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting bij 
de financiële ondersteuning van de 
studie aan insecten, spinachtigen,  
duizend- en miljoenpoten. 

De stichting nodigt geïnteresseerden uit 
tot het indienen van voorstellen. De 
voorstellen dienen vergezeld te gaan 
van een werkplan en begroting. De 
selectiecommissie van het stichtings- 

bestuur zal op basis van deze voorstel-
len een shortlist maken van voorstellen 
die voor nadere uitwerking in aanmer-
king komen. Uit deze nader uitgewerkte 
voorstellen zal een definitieve keuze 
worden gemaakt voor het/de door de 
Uyttenboogaart-Eliasen Stichting in dit 
kader te subsidiëren project(en). De uit-
voering van één of meer project(en) 
wordt door de Uyttenboogaart-Eliasen 
Stichting bekostigd tot een maximum 
van, in totaal, € 90.000. 

Voor de voorwaarden voor deelname, 
de selectiecriteria alsmede het inzend-
adres, verwijzen wij u naar onze website, 
www.ue-stichting.nl. De inzendtermijn 
sluit 31 december 2009.

Het bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen 
Stichting

Dubbele entomologische boeken

In september is weer een nieuwe lijst 
met dubbele entomologische boeken 
verschenen.

De NEV heeft het afgelopen jaar veel 
interessante boeken ten geschenke 
gekregen. We maken nu een begin met  

de verkoop van deze boeken voor zover 
ze al aanwezig zijn in de bibliotheek van 
de NEV. Van de opbrengst worden nieuwe 
boeken voor de bibliotheek aangeschaft. 
Leden van de NEV die de lijst de in 2008 
ontvingen, krijgen hem nu ook weer per 
e-mail toegestuurd. Als uw e-mail veran-
derd is of als u de dubbele lijst in het ver-
volg wilt ontvangen, stuurt u dan een 
e-mailtje aan J.P.Duffels@uva.nl.

‘Veelpoten’ digitaal

Arjan van der Veen bericht dat alle uitge-
komen nummers van ‘Veelpoten’, het 
contactorgaan van de Landelijke Insec-
tenwerkgroep van de KNNV, gedigitali-
seerd zijn en te vinden zijn op de website 
(www.knnv.nl/liw). Vooral de waar- 
nemingen in deze oude bladen kunnen 
interessant zijn bij onderzoek naar voor-
komen en verspreiding van insecten, 
maar er staan zeker ook andere interes-
sante artikelen in.

bleken barrières te vormen voor zowel 
lopende als vliegende loopkevers, zodat 
er weinig uitwisseling van individuen 
plaatsvindt tussen bermen en natuurge-
bieden. In aangelegde lineaire kapvlaktes 
tussen natuurgebieden en bermen wer-
den veel doelsoorten van heide aan- 
getroffen. Met name vliegende kevers 
waren hier zeer talrijk; dit betekent dat 
de kapvlaktes in hoge mate gebruikt  
worden door dispergerende loopkevers. 

Op de hogere zandgronden kunnen weg-
bermen en allerlei lineaire open elemen-
ten in het bos dus ingezet worden om als 
habitat- of bewegingscorridor te funge-
ren, waardoor een ecologisch netwerk te 
vormen is. 

Wegen zijn schadelijk voor onze bio-
diversiteit, maar omdat ze noodzakelijk 
zijn, hebben we in dit proefschrift de 
positieve aspecten van de begeleidende 
bermen benadrukt. Uit ons onderzoek 

blijkt dat in wegbermen soortgemeen-
schappen van natuurbeschermings- 
belang kunnen voorkomen, dat bermen 
gebruikt kunnen worden om ecologische 
netwerken aan te leggen, dat lineaire  
biotoopranden in bermen dispersie van 
insecten kunnen geleiden en ook in trek 
zijn als paringslocatie, en dat een veel-
vuldig toegepast maaibeheer voor een 
waardevolle vegetatie voor geleedpotigen 
zorgt.


