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Gallen in Beeld
KNNV, Zeist. 32 pp. ISBN 978-90-5011-294-9,  

€ 4.95

Het	aardige	van	gallen	(bladmijnen	trou-
wens	ook)	is	dat	ze	zo	overal,	en	zo	
gemakkelijk,	vindbaar	zijn.	Een	ruderaal	
terreintje	of	een	parkje	is	al	voldoende	
om	interessante	dingen	tegen	te	komen.	
De	enige	vereisten	zijn	heel	goed	kijken	
en	een	redelijke	kennis	van	planten,	ook	
van	planten	die	niet	bloeien.	Maar	dat	op	
zichzelf	is	een	uitdaging	die	niemand	die	
de	biologie	liefheeft	mag	negeren.

Galvormers	bestrijken	ook	een	heel	
breed	systematisch	gebied,	van	bacteriën	
en	schimmels,	via	aaltjes,	naar	een	grote	
verscheidenheid	van	insectengroepen.	
Insectengallen	vormen	met	stip	de	
hoofdmoot,	zowel	in	aantallen	soorten	
als	in	vormenrijkdom.

Tenslotte	is	er	in	onze	streken	nog	
een	attractie:	er	bestaat	goede	en	gemak-
kelijk	toegankelijke	literatuur.	We	zijn	in	
Nederland	drie	edities	rijk	van	het	Gal-
lenboek	van	W.M.	Docters	van	Leeuwen	
en	onlangs	is	een	vierde	druk	versche-
nen,	verzorgd	door	J.C.	Roskam.	Alle		
edities	zijn	Nederlandstalig,	goed	geïl-	

lustreerd	en	actueel	naar	de	stand	van	
kennis	op	het	moment	van	verschijnen.

Als	warming-up	voor	de	vierde	druk	
van	Docters	van	Leeuwen	heeft	de	KNNV	
in	de	reeks	Natuur	in	Beeld	een	mini-
boekje	van	32	pagina’s	uitgebracht.	Het	
bespreekt	in	kort	bestek	de	biologie	van	
gallen	(de	makers,	de	mechanismen)	en	
een	klein	aantal	van	de	meest	opvallende	
soorten.	De	tekst	mikt	op	een	maximale	
toegankelijkheid.	De	illustraties	zijn	
lelijk,	maar	misschien	draagt	dat	wel	bij	
tot	de	laagdrempeligheid.

Willem	N	Ellis	

Geert-Jan Roebers 2009

Spinnen in beeld
KNNV-uitgeverij in samenwerking met het 

IVN. 32 pp. ISBN 978 90 5011 293 2. € 4,95 

Dit	is	het	22e	deeltje	uit	de	reeks	‘in	
beeld’-boekjes	van	de	KNNV	en	het	IVN.	
De	boekjes	zien	eruit	alsof	ze	bedoeld	
zijn	om	vooral	jeugdige	lezers	te	stimule-
ren	bij	hun	eerste	stappen	op	het	pad	der	
natuurstudie.	De	boekjes	zijn	handzaam	
(10	x	21	cm),	rijkelijk	geïllustreerd,	fris	
opgemaakt	en	niet	duur.	De	achterflap	
bestaat	uit	een	uitklapplaat	die	alle	
besproken	soorten	nog	eens	overzichte-
lijk	weergeeft.	Het	spinnendeeltje	stond	
blijkens	het	colofon	onder	redactie	van	
gerenommeerd	spinnendeskundige	Peter	
van	Helsdingen.	Dat	kan	haast	niet	waar	
zijn,	want	dan	zou	het	toch	een	bijna	per-
fect	deeltje	moeten	zijn	geworden.	
Helaas.	Ik	heb	het	boekje	met	groeiende	
ergernis	doorgewerkt.

De	spinnensoorten	zijn	op	zich	goed	
gekozen:	een	aantal	veel	voorkomende	
spinnen	(Linyphia triangularis,	Erigone atra,	
Steatoda bipuncata,	Pisaura mirabilis,	Amau-
robius ferox,	Salticus scenicus,	Tetragnatha 
extensa,	Tegenaria atrica,	Pholcus phalan-
gioides,	Metellina segmentata,	Araneus 
diadematus,	Zygiella x-notata,	Araniella 
cucurbitina,	Pardosa amentata),	een	aantal	
bijzondere	soorten	(Dysdera crocata,	Eresus 
sandaliatus,	Dolomedes plantarius,	Misu-
mena vatia,	Myrmarachne formicaria,	Argy-
roneta aquatica,	Argiope bruennichi)	en	een	
paar	soorten	die	op	spinnen	lijken	maar	
geen	spinnen	zijn	(Ixodes ricinus,	Trombi-
dium	spec.,	Phalangium opilio).	Alle	weten-
schappelijke	namen	zijn	correct	gespeld	
(hulde!)	en	de	Nederlandse	namen	zijn	in	
overeenstemming	met	Roberts	(1997).	
Van	iedere	soort	wordt	een	aantal	leuke	
wetenswaardigheden	verteld	over	bio-
toop,	levenswijze	en	prooivangst.	Voorin	
staan	enkele	hoofdstukjes	over	familie-	
leden	van	de	spinnen,	biotopen,	web-	
typen,	anatomie,	jachttechnieken,	paring,	
levenscyclus,	vijanden,	zoeken/vangen	

en	kennen/herkennen.	Hier	wordt	zeer	
terecht	opgemerkt	dat	het	boekje	niet	
gebruikt	kan	worden	om	spinnen	met	
100%	zekerheid	te	determineren.	Toch		
zal	‘Spinnen	in	beeld’	een	aardige	eye-
opener	zijn	voor	wie	nog	helemaal	niets	
van	spinnen	weet.	Bij	mij	ligt	dat	iets	
anders,	dus	nu	volgt:	maar...

Aan	de	tekst	van	Geert-Jan	Roebers	
valt	redactioneel	nog	veel	te	verbeteren.	
Als	je	zelf	redacteur	bent,	schieten	de		
tranen	je	soms	in	de	ogen:	gerommel	met	
enkelvoud	en	meervoud	(‘Daar	jagen	ze	
op	diertjes	die	nog	kleiner	zijn	dan	hij-
zelf.’),	bijzinnen	zonder	hoofdzin	(‘Vooral	
in	de	zomer,	als	ze	rondrennen	op	zon-
nige	muren.’),	verkeerde	woordcombina-
ties	(‘...tot	het	gif	zijn	uitwerking	gedaan	
heeft.’),	ontbrekende	woorden	(‘...en	dient	
giftige	beet	toe.’)	en	ontbrekende	spaties	
na	een	punt	aan	het	eind	van	een	zin.

Het	boekje	heet	‘Spinnen	in	beeld’.	De	
illustraties	zijn	dan	ook	beeldbepalend	
en	ik	laat	ze	zwaar	meewegen.	Ze	zijn	
gemaakt	door	Renée	den	Besten,	die	ook	
de	meeste	andere	deeltjes	uit	de	serie	
van	plaatjes	heeft	voorzien.	De	afbeeldin-
gen	zien	er	voor	een	spinnenkenner	vaak	
op	zijn	minst	naïef,	soms	zelfs	bizar	uit.	
Ze	lijken	te	zijn	nagetekend	van	foto’s	
(sommige	bijvoorbeeld	vrij	duidelijk	uit	
Bellmann	1997),	waarbij	de	onscherpe	
delen	soms	op	een	onhandige	manier	
zijn	ingevuld.	De	illustratrice	heeft	het	
zichzelf	vaak	moeilijk	gemaakt	door	te	
kiezen	voor	een	aanzicht	schuin	van	
voren/boven/opzij.	Dan	moet	je	wel	pre-
cies	weten	hoe	een	spin	in	elkaar	zit,	
anders	gaat	het	mis.

Zo	is	bij	het	vrouwtje	van	Eresus 
sandaliatus	het	achterlijf	achter	het	kop-
borststuk	geplaatst,	in	plaats	van	erover-
heen	welvend.	Daardoor	was	er	blijkbaar	
te	weinig	ruimte	om	de	poten	op	een	
overtuigende	wijze	aan	het	kopborststuk	
vast	te	krijgen.	Bij	Pisaura mirabilis	over-
welft	het	kopborststuk	zelfs	het	achter-
lijf,	in	plaats	van	andersom.	Triest	diepte-
punt	is	de	tekening	van	Salticus scenicus:	
een	waar	monstrum.	Op	Egyptische	wijze	
is	het	achterlijf	van	opzij	getekend	en	het	
kopborststuk	schuin	van	voren.	De	poten	
zitten	aan het achterlijf	vast!	Een	clypeus	
ontbreekt:	de	(te	kleine)	cheliceren	zitten	
direct	onder	de	voorste	middenogen.

Sommige	spinnen	zijn	blind	getekend	
(Tetragnatha extensa,	Tegenaria atrica,	Argy-
roneta aquatica)	terwijl	ze	in	de	natuur	wel	
degelijk	ogen	hebben.	Als	spinnen	wel	
met	ogen	getekend	zijn,	staan	ze	niet	
altijd	in	de	juiste	karakteristieke	stand.	
Bij	springspinnen	horen	vier	ogen	naar	
voren	te	kijken	zoals	correct	weergege-
ven	bij	Myrmarachne formicaria,	maar	
bepaald	niet	bij	Salticus scenicus.	De	af-
gebeelde	Pardosa amentata-mutant	zal	
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met	(slechts)	vier	ten	hemel	gerichte	
ogen	weinig	prooien	vangen.

‘Uiteraard’	heeft	de	getekende	spin-
nendoder	een	thorax	waar	weinig	van	
klopt,	een	paar	vleugels	te	weinig	en	een	
achterlijfssegment	te	veel.	

Tip	voor	een	eventueel	volgend	deeltje	
over	kleine	beestjes:	het	is	beslist	aan	te	
bevelen	een	beestje	eerst	eens	goed	te	
bekijken,	bij	voorkeur	onder	een	loep	of	
stereomicroscoop,	alvorens	er	een	illus-
tratie	van	te	maken.	Er	is	vast	wel	een	
NEV-er	te	vinden	die	daarbij	wil	helpen.

Het	boekje	bevat	daarnaast	een	(te)	
groot	aantal	inhoudelijke	fouten,	die	in	
veel	gevallen	gemakkelijk	te	voorkomen	
waren	geweest	door	wat	te	googlen.	Hier	
volgt	een	greep.

Blz.	2.	‘Binnen	deze	orde	[van	mijten]	
zijn	ongeveer	35.000	soorten	bekend:	
ongeveer	net	zoveel	als	het	aantal	be-	
kende	spinnen.’	Die	marge	is	dan	wel	
ruim	genomen.	Als	we	ons	beperken	tot	
het	aantal	soorten	spinnen,	is	de	laatste	
stand	(van	5	juli	2009)	40.998	soorten	
(Platnick	2009,	kijk	onder	COUNTS).		
Op	blz.	4	wordt	het	te	lage	aantal	van	
35.000	spinnensoorten	nog	eens	expliciet	
genoemd.

Blz.	3.	‘Hoe	maak	je	een	wielweb?’	
Misschien	moeten	auteur	en	illustratrice	
toch	eens	in	de	tuin	of	op	het	balkon		

kijken	hoe	een	spin	dat	nou	echt	doet,	of	
anders	het	artikel	van	Zschokke	(1996)	
lezen.	Het	begin	van	het	maken	van	een	
wielweb	is	variabel,	maar	een	(kruis)spin	
zal	toch	zelden	(zoals	in	het	boekje)		
twee	centra	van	kruisende	spaken	boven	
elkaar	maken,	daarna	het	onderste	als	
daadwerkelijk	centrum	van	het	web	
gebruiken,	en	de	spiraal	vervolgens	om	
het	erboven	liggende	kruispunt	heen	
manoevreren	zodat	uiteindelijk	een	
merkwaardig	hartvormig	web	ontstaat	
met	een	deuk	in	de	bovenkant.	Het	ging	
toch	om	een	wielweb?	De	tekeningen	
laten	nog	andere	merkwaardigheden	
zien:	

1)	het	uiteindelijke	web	is	tot	in	alle	
hoeken	op	één	na	helemaal	opgevuld	
met	kleefspiraal,	terwijl	in	het	echt	de	
hoeken	bij	de	ophangpunten	meestal	
leeg	blijven;	

2)	de	kleefspriraal	loopt	door	tot	in	
het	centrum,	terwijl	er	in	werkelijkheid	
meestal	een	kleefspiraalvrije	zone	rond	
het	centrum	is;	rondom	het	centrum	
blijft	een	deel	van	de	hulpspiraal	intact;	

3)	tijdens	het	maken	van	de	kleef-	
spriraal	is	de	spin	enkele	lichaams-	
lengten	van	de	hulpspiraal	verwijderd,	
terwijl	de	spin	juist	altijd	met	ten	ten-
minste	één	poot	angstvallig	contact	blijft	
houden	met	de	hulpspiraal.

Blz.	4.	Sydney-funnelweb-spider	is	
(blijkbaar)	vertaald	met	‘Sydney	valdeur-
spin’,	misschien	omdat	Australiërs	
geneigd	zijn	alle	orthognathe	spinnen	
samen	te	vatten	onder	de	noemer	‘trap-
door-spiders’.	Maar	deze	soort	hoort	niet	
bij	de	valdeurspinnen	en	maakt	ook	geen	
valdeuren.	

‘Het	feit	dat	spinnen	kunnen	spinnen	
is	uniek	binnen	de	spinachtigen,	...’	Niet	
waar.	Bastaard	schorpioenen	en	sommige	
mijten	(spint!)	kunnen	het	ook.	Wel	uniek	
zijn	spintepels	aan	het	achterlijf.

‘Al	tijdens	het	carboon	...	was	het	[nl.	
de	spinnen]	een	goed	ontwikkelde	groep	
met	soorten	die	lijken	op	spinnen	die	nu	
nog	bestaan.’	Het	is	maar	hoe	nauw	je	de	
gelijkenis	neemt.	De	eerste	min	of	meer	
echte	spin	stamt	uit	het	Devoon,	maar	
soorten	die	lijken	op	wat	nu	de	dienst	
uitmaakt	zijn	pas	vanuit	het	Krijt	bekend	
(zie	Dunlop	et al.	2009).

Blz.	6.	‘Matweb.	...	Vooral	geschikt	om	
lopende	insecten	te	vangen.	Zodra	ze	er	
in	blijven	haken	stormt	de	eigenaar	toe.’	
Deze	beschrijving	past	beter	bij	het	trech-
terweb	op	blz.	7.	Het	plaatje	op	blz.	6		
laat	een	hangmatweb	zien	met	‘struikel-	
draden’	erboven.	Insecten	die	hier	tegen-
aan	vliegen vallen	naar	beneden	op	de	
mat,	en	dan	stormt	de	eigenaar	inder-
daad	van	onder	de	mat	toe.

Blz.	7.	‘Trechterweb.	Vooral	als	schuil-
plaats	en	uitvalsbasis.’	Het	tuitje	van	de	

trechter	vormt	de	schuilplaats,	de	rest	
van	de	trechter	heeft	wel	degelijk	een	
vangfunctie	(zie	de	beschrijving	op	blz.	6).	
Het	plaatje	heeft	weinig	te	maken	met	
hoe	een	echt	trechterweb	eruit	ziet.

Blz.	8.	‘Alleen	springspinnen	kunnen	
aardig	goed	zien,	andere	spinnen	zien	
weinig...’	Niet	waar.	Ook	wolfspinnen	
hebben	een	goed	gezichtsvermogen	met	
koplampen	van	ogen.

Blz.	10.	Van	seks	bij	spinnen	heeft	de	
auteur	blijkbaar	de	essentie	niet	opge-
pikt.	‘Maar	eerst	moet	hij	zelf	zijn	sperma	
op	de	tasters	overbrengen.	Hij	maakt	een	
speciaal	spinseltje,	daarop	deponeert	hij	
een	druppel	sperma	waarin	hij	vervol-
gens	de	tasters	doopt.’	Sterker	nog:	het	
sperma	blijft	niet	aan	de	buitenkant	van	
de	taster	zitten,	maar	wordt	in de	tasters	
opgezogen,	in	een	speciaal	reservoirtje	
met	injectienaald	om	het	bij	het	vrouwtje	
in	te	brengen.

‘Sommige	spinnen,	zoals	wolfspin-
nen,	dragen	de	cocon	tussen	hun	tasters	
met	zich	mee.’	Fout.	Wolfspinnen	(Lyco-	
sidae)	dragen	hun	eicocon	aan	hun	spin-
tepels.	Dat	is	aan	de	andere	kant	van	het	
lichaam.	Zelfs	kraamwebspinnen	(Pisau-
ridae)	houden	hun	cocon	niet	vast	met	
hun	tasters,	maar	met	hun	cheliceren	
(‘kaken’).

Blz.	12.	‘[Voor	een	zekere	determi-	
natie]	...	moet	een	uitgebreidere	gids	(	
bijvoorbeeld	Thieme)	....	uitkomst	bie-
den.’	Een	leek	begrijpt	waarschijnlijk	niet	
wat	hier	bedoeld	wordt,	want	er	zit	geen	
literatuurlijst	bij	het	boekje.	Zelfs	voor	
een	ingewijde	is	het	nog	niet	zo	gemak-
kelijk.	Thiemes	spinnengids	(Jones	1984)	
bevat	alleen	maar	foto’s	en	biedt	(nog	
steeds)	geen	definitieve	uitkomst,	de	
Tirion	spinnengids	(Roberts	1997)	bevat	
uitkomst	biedende	geslachtsorganen,	
maar	is	niet	van	Thieme.

Blz.	17.	De	herfsthangmatspin		
(Linyphia triangularis)	heeft	een	‘kenmer-
kende	rugtekening’.	Helaas	is	de	spin	is	
zo	getekend	dat	er	net	een	poot	voor	het	
achterlijf	zit.	

In	het	najaar	zitten	mannetje	en	
vrouwtje	vaak	samen	in	één	web.	‘Dan	
zijn	ze	goed	te	vergelijken:	het	mannetje	
onderscheidt	zich	vooral	door	zijn	grote	
gifkaken.’	Dat	is	echter	alleen	met	een	
loep	in	frontaal	aanzicht	te	zien.	Er	zijn	
opvallender	verschillen:	het	mannetje	
heeft	langere	poten,	een	slanker	achter-
lijf	en	tasters	met	‘bokshandschoentjes’	
(de	spermaoverdrachtsapparatuur).		
Misschien	was	het	leuk	geweest	om		
dat	op	een	plaatje	te	laten	zien.

Blz.	20-21.	Er	is	voor	gekozen	de		
grote	oeverspin	(Dolomedes plantarius)	uit-
gebreid	te	bespreken,	en	de	algemenere	
gerande	oeverspin	(D. fimbriatus)	slechts	
kort	te	noemen.	De	grote	zou	opvallend	
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witte	strepen	over	kopborststuk	en	ach-
terlijf	hebben	lopen,	de	gerande	opval-
lende	geelwitte	lengtestrepen	over	de	
gehele	rug.	Als	we	aannemen	dat	de	
gehele	rug	kopborststuk	en	achterlijf	
beslaat,	blijft	er	eigenlijk	geen	verschil	
over,	behalve	een	subtiel	verschil	in	kleur.	
Het	plaatje	laat	geelwitte	lengtestrepen	
zien,	en	zou	dus	volgens	de	tekst	de	
gerande	oeverspin	moeten	zijn	en	niet	de	
grote.	In	werkelijkheid	is	juist	de	gerande	
meestal	contrastrijker	gekleurd	dan	de	
grote,	die	zelfs	geen	strepen	hoeft	te	
hebben.

Blz.	25.	De	waterspin	(Argyroneta aqua-
tica)	is	afgebeeld	met	een	spierwit	achter-
lijf.	Ik	hoef	alleen	maar	Bas	Drost	(2006)	
te	herhalen	bij	zijn	bespreking	van	een	
eerder	deeltje	over	waterdiertjes	uit	
dezelfde	reeks:	‘De	spin	is	getekend	met	
een	zilverwit	achterlijf,	als	gevolg	van	
een	luchtbel	die	het	lijf	omhult.	Maar	als	
je	hem	met	een	netje	boven	water	haalt	
is	het	achterlijf	gewoon	donkergrijs!	Een	
argeloze	waarnemer	zou	denken	dat	het	
hier	om	een	andere	spinnensoort	gaat.’	
Zoiets	staat	nu	wel	in	de	tekst,	maar	daar	
heb	je	niets	aan	als	je	met	de	uitklap-
kaart	begint.

Blz.	27.	‘Kenmerkend	voor	het	web	
van	deze	[herfstspin]	en	andere	strek-
spinnen	is	dat	in	het	centrum	de	vangs-
piraal	ontbreekt.’	Zie	mijn	commentaar	
bij	blz.	3.	Het	is	normaal	dat	de	vangspi-
raal	bij	een	wielweb	niet	doorloopt	tot	in	
het	centrum,	dus	daarin	kunnen	strekspin-	
webben	zich	niet	onderscheiden.	De	grap	
is	dat	een	strekspin	na	voltooiing	van		
het	web	het	centrum	eruit	bijt,	zodat	een	
rond	gat	overblijft	op	de	plaats	waar	eerst	
de	spaken	bij	elkaar	kwamen.	Een	plaatje	
had	veel	verduidelijkt.	

Blz.	31.		‘....	als	de	eitjes	[van	een	
wolfspin]	uitkomen	klimmen	de	jongen	
op	moeders	rug	waarop	ze	één	dag	
mogen	meerijden.’	Andere	bronnen	en	
eigen	waarnemingen	geven	aan	dat	het	
ook	best	eens	een	weekje	mag.	Vanwaar	
de	fixatie	op	één	dag?

Uitklapplaat.	De	gewone	kame-	
leonspin	is	van	naam	veranderd	en	heet	
nu	veranderlijke	krabspin.	Dit	is	de	let-
terlijke	vertaling	van	de	Duitse	naam.

Er	zitten	dus	nogal	wat	dingetjes	in	
dit	boekje	die	een	beginner	op	een	ver-
keerd	been	kunnen	zetten.	Dat	is	jam-
mer,	want	het	boekje	vult	toch	een	gaatje	
in	de	markt.	Eigenlijk	is	er	al	jaren	geen	
goed	spinnenboekje	voor	beginners	meer	
te	krijgen.	Er	staan	natuurlijk	ook	een	
hoop	dingen	in	die	wel	goed	zijn.	Zou	het	
dan	gezien	de	lage	prijs	toch	een	aanra-
der	kunnen	zijn?	Dat	laat	ik	graag	aan	
uzelf	over.	Wat	zou	u	doen	met	een	
boekje	‘Zoogdieren	in	beeld’	waarin	de	
eekhoorn	is	afgebeeld	met	ogen	in	zijn	

achterhoofd,	vier	poten	ingeplant	naast	
de	staartwortel	en	een	kop	die	dezelfde		
richting	opwijst	als	de	staart?

Peter	Koomen
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Sinds	het	uitkomen	van	de	eerste	editie	
in	1984	van	‘Skinner’,	zoals	het	boek	in	de	
volksmond	werd	genoemd,	heeft	het	de	
positie	verworven	van	bijbel	voor	vlinde-
rend	Nederland	–	en	daarbuiten,	maar	
dat	terzijde.	Voor	die	tijd	moesten	we	ons	
‘behelpen’	met	gidsen	van	Richard	South	
(1961,	laatste	editie)	en	Manfred	Koch	
(1984,	laatste	druk),	waarvan	ik	overigens	
de	laatstgenoemde	in	de	in	1984	uitgege-
ven	eenbandige	uitgave	beter	vind	dan	
welke	vlindergids	dan	ook.	Toch	bleek	
‘Skinner’	op	de	één	of	andere	manier	de	
vlinderamateurs,	maar	ook	beroepsvlin-
deraars,	het	meest	te	bekoren.	Ongetwij-
feld	zijn	belangrijke	factoren	voor	dit	
succes	het	heldere	fotowerk	en	het	hand-
zame	formaat.	Geen	priegelplaatjes	of	
bleke	en	vage	nepfoto’s,	zoals	in	de	oude	
veelbandige	versie	van	‘Wir	bestimmen	
Schmetterlinge’,	maar	alles	in	één	band	
duidelijk	samengebracht	met	foto’s	van	
opgezette	vlinders	op,	in	de	meeste	
gevallen,	natuurlijke	grootte,	aangevuld	
met	in	de	tekst	soms	noodzakelijke	
detail-tekeningen	van	kenmerken.	
Bovendien	behandelde	‘Skinner’	vrijwel	
alle	Nederlandse	macro-vlinders,	enkele	
soorten	uitgezonderd.	Dat	laatste	is	niet	
onbelangrijk.	Er	stonden	soorten	in	die	
nog	nooit	in	Nederland	zijn	waargeno-
men	en	die	dus	prompt	door	waarnemers	

ook	voor	Nederland	werden	gemeld.	Van	
Chrysodeixis acuta,	bijvoorbeeld,	is	nooit	
komen	vast	te	staan	of	die	ooit	in	ons	
land	is	gezien,	terwijl	de	soort	uiterlijk	
sterk	op	de	bij	ons	veelvoorkomende		
C. chalcites	lijkt.	Dat	hebben	de	Britten	ook	
geweten,	want	in	de	eerste	twee	edities	
hebben	twee	kleurvormen	van	C. chalcites 
model	gestaan	voor	beide	soorten,	met	
als	gevolg	een	stroom	aan	foute	waarne-
mingen.	In	deze	derde	editie	is	dat	recht-
gezet,	beide	plaatjes	worden	onder	de	
juiste	naam	afgebeeld	en	op	een	extra	
plaat	staat	onder	andere	een	echte		
C. acuta	met	in	de	tekst	een	toelichting	
en	enkele	echte	waarnemingen.	Aan	de	
andere	kant	ontbrak	er	een	aantal	soor-
ten,	die	wel	bij	ons,	maar	niet	bij	de	Brit-
ten	bekend	zijn.	Beroemde	voorbeelden	
zijn	natuurlijk	de	tauvlinder	(Aglia tau)	en	
de	teunisbloempijlstaart	(Proserpinus pro-
serpina),	maar	ook	een	aantal	spanners	
en	uilen	en	dat	geeft	het	nodige	zoek-
werk	en	verwarring.	Nog	steeds	staan	die	
voor	de	Britten	niet	aanwezige	soorten	
(uiteraard)	niet	in	de	nieuwe	‘Skinner’,	
zodat	men	er	toch	op	bedacht	moet	zijn	
ook	andere	vlindergidsen	ter	hand	te	
nemen.

De	tekst	is	geactualiseerd,	maar	toch	
zijn	er	enkele	hardnekkige	‘eigenwijshe-
den’	in	verwerkt.	Zo	wordt	nog	steeds	
over	Ectropis crepuscularia én	E. bistortata	
gesproken,	een	chauvinistische	handels-
wijze,	omdat	bistortata vooral	in	Groot-
Britannië	zou	voorkomen.	Beide	zijn	
reeds	lang	bewezen	synoniemen.	Het-
zelfde	geldt	voor	Eupithecia absinthiata	
en	E. goossensiata,	door	Riley	(1986),	nota	
bene	zelf	een	Brit,	bewezen	tot	één	soort	
te	behoren.

De	kleurenplaten	zijn	over	het	alge-
meen	hetzelfde	gebleven	en	dat	is	maar	
goed	ook.	Een	grote	meerwaarde	heeft	de	
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nieuwe	‘Skinner’	gekregen	door	het	toe-
voegen	van	maar	liefst	zes	overzichtspla-
ten	met	vlindervleugels	van	zogenaamde	
gelijkende	en	dubbelsoorten,	echt	een	
vondst!	Helaas	ontbreken	hier	de	verdui-
delijkende	aanwijspijltjes	naar	de	ken-
merken,	en	ook	in	de	tekst	worden	die	
kenmerken	op	deze	platen	vaak	niet	
benadrukt.	Dat	betekent	dat	men	weer	
zelf	goed	moet	kijken	naar	de	verschillen,	
en	dan	maar	hopen	dat	men	naar	de	
juiste	kenmerken	kijkt.	De	schematische	
tekeningen	in	de	tekst	zijn	gebleven,	met	
aanwijspijltjes,	dus	dat	maakt	weer	een	
hoop	goed.

Kort	samengevat:	een	uitstekende	
determinatiegids	die	zijn	kwaliteit	heeft	
bewezen	en	duidelijk	voortzet,	en	die	
vooral	in	combinatie	met	andere	vlinder-
gidsen,	zoals	de	Nederlandstalige	gids	
‘Nachtvlinders’	van	Waring	&	Townsend	
(2003)	en	de	onlangs	verschenen	Britse	
gids	met	natuurplaatjes	van	Chris	Man-
ley	(2008)	een	compleet	overzicht	geeft	
van	de	West-Europese	macro-nachtvlin-
derfauna.	De	prijs	is	wat	aan	de	hoge	
kant,	maar	het	boek	is	het	geld	wel	dub-
bel	en	dwars	waard,	zelf	als	u	reeds	een	
oude	‘Skinner’	op	de	plank	heeft	staan	–	
uiteraard	naast	de	‘Nachtvlinders’	van	
Waring	&	Townsend,	dat	spreekt!

Rob	de	Vos
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Most	people	will	know	more	or	less	
where	the	Seychelles	Islands	are,	but	
when	asked	to	locate	them	on	the	map	
they	will	mostly	show	some	hesitation		
as	to	their	exact	location.	The	islands	are	
located	more	than	1,000	km	NE	of	Mada-
gascar,	about	1,500	km	distant	from	the	

African	coast.	The	islands	have	been	iso-
lated	from	any	major	landmass	since	the	
break-up	of	Gondwana	and	consequently	
have	their	own	distinct	island	fauna.	
Their	isolation	is	probably	also	the	cause	
of	the	relatively	little	attention	the	dip-
terous	fauna	of	these	islands	has	re-	
ceived	in	the	past.	The	first	Diptera	were	
described	from	the	Seychelles	in	1895	
and	the	most	recent	data	are	collected	
during	the	Indian	Ocean	Biodiversity	
Assessment	2000-2005.	The	present	book	
spans	the	whole	period.

A	chain	is	a	strong	as	its	weakest	link.	
If	that	would	apply	to	this	book	as	well	
then	it	could	not	be	recommended	
because	there	are	certainly	weaknesses	
in	it.	The	major	weakness	is	the	lack	of	
proper	editing.	Had	there	been	proper	
editing	then	this	would	have	prevented	
some	clumsy	errors,	like	spelling	errors	
in	family	names	in	the	classification	of	
Seychelles	Diptera	(Simulidae	rather	than	
Simuliidae;	Stratomyidae	rather	than	
Stratiomyidae),	the	use	of	Geomyzidae	
with	Chryromyidae	as	synonym	(rather	
than	the	reverse;	an	error	not	repeated		
in	the	systematic	treatment)	and	the	
inclusion	of	the	Anisopodidae	in	Myce-
tophilidae	sensu	lato.	Editorial	scrutiny	
probably	would	also	have	prevented	the	
presence	of	a	number	of	plates	with	
rather	schematic	illustrations	of	all	fami-
lies	that	accompany	the	systematic	list	of	
families.	Some	of	the	illustrations	are	
very	informative	and	can	be	recognised	
immediately,	many	others	just	lack	the	
necessary	detail	to	be	able	to	recognise	
the	family	at	all.	The	key	to	the	families	
following	the	list	uses	some	characters	

that	are	not	explained	(like	the	greater	
ampullae),	while	some	good	diagnostic	
characters	are	omitted	(the	fronto-orbital	
setae	in	Drosophilidae;	the	ocellar	tri-
angle	in	the	Chloropidae).	Confusing	is	
the	use	of	numbered	veins	(i.c.,	veins	6	
and	7;	numbering	explained	nowhere)	
mixed	with	the	customary	terminology	
of	veins	(illustrated	in	Fig.	A	4).	This	also	
happens	in	some	of	the	keys	in	family	
treatments	later	on.

The	52	family	chapters	are	of	varying	
quality,	which	is	largely	dependent	on	
the	availability	of	specialists	willing	to	
review	certain	groups.	When	no	specialist	
was	available,	the	family	treatment	
mostly	comprises	a	list	of	species	in	the	
family,	any	relevant	taxonomic	informa-
tion,	and	a	summation	of	records	from	
literature	and	those	resulting	from	the	
Biodiversity	Assessment.	Families	recei-
ving	specialist	treatment	often	are	
accompanied	by	detailed	keys,	illustrati-
ons	and	species	descriptions.	These	
chapters	give	the	book	its	true	value	as	
they	provide	a	complete	overview	of	the	
available	information	to	work	on	the	Sey-
chelles	fauna.	A	large	number	of	dip-
terans	from	the	Seychelles	can	be	identi-
fied	using	the	keys	in	the	family	chapters	
or	can	be	compared	with	many	descripti-
ons	included.	Families	lacking	a	key	at	
least	provide	references	to	relevant	publi-
cations.	So,	despite	the	weaknesses,	this	
work	cannot	be	dispensed	of	if	one	wants	
to	work	on	the	Diptera	of	the	Seychelles.

Paul	L.Th.	Beuk
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Er	zijn	opmerkelijk	weinig	recente	en	
complete	publicaties	over	Notodontidae	
te	vinden,	meestal	wordt	deze	familie	
ingebed	in	faunistische	totaaloverzichten	
en	determinatiegidsen.	Deze	monografie	
over	de	Notodontidae	is	de	eerste,	boven-
dien	is	het	een	standaardwerk	van	bij-
zonder	hoge	kwaliteit.	Alexander	Schintl-
meister	is	al	meer	dan	25	jaar	bezig	met	
de	studie	van	Notodontidae	van	de	hele	
wereld	en	hij	heeft	een	indrukwekkende	
lijst	van	publicaties	op	zijn	naam	staan.	
Als	geen	ander	is	hij	op	de	hoogte	van		
de	taxonomie	en	systematiek	van	deze	
familie.	Geen	wonder	dus	dat	in	de		
inleidende	pagina’s	in	zijn	boek	de	sys-	
tematiek	en	anatomie	uitvoerig	aan	bod	
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komen,	evenals	de	diverse	distributie-	
regio’s,	die	hij	toekent	aan	de	hand	van	
de	kenmerken	van	soortengroepen.

Er	worden	maar	liefst	716	soorten	
onderscheiden	voor	het	Palearctische	
gebied	(Europa,	Noord-Afrika	en	gema-
tigd	Azië),	waaronder	ook	soorten	die	tot	
diep	in	het	tropische	Indo-Australische	
gebied	binnendringen.	In	zo’n	400	pagi-
na’s	tellend	systematisch	overzicht	wor-
den	van	alle	soorten	de	belangrijkste	
wetenswaardigheden	besproken,	geïllus-
treerd	met	genitaalfoto’s	en	versprei-
dingskaartjes.	Maar	liefst	38	nieuwe	soor-
ten	voor	de	wetenschap	en	21	nieuwe	
ondersoorten	worden	er	in	dit	overzicht	
beschreven.	Wie	denkt	alle	Notodontidae	
wel	zo’n	beetje	te	kennen,	moet	eens	kij-
ken	op	de	platen	met	de	Cerura-	en	Pha-
lera-soorten:	de	vele	zeer	gelijkende	soor-
ten	duizelen	je	tegemoet.	Maar	vrees	
niet,	de	meeste	gelijkende	soorten	
komen	uit	de	voormalige	Sovjet-staten	
en	China.	Vooral	de	vele	endemische,	en	
vaak	nieuwe	soorten	uit	het	weinig	
bezochte	China	zijn	opmerkelijk	en	vor-
men	een	waardevolle	aanvulling	op	de	
bekendere	soorten	uit	toegankelijker	
gebieden.

De	40	kleurenplaten	beelden	alle	
soorten	subliem	af,	maar	vooral	ben	ik	te	
spreken	over	de	pijltjes	die	belangrijke	
kenmerken	aanduiden.	Dat	ontbreekt	
nogal	eens	in	determinatieboeken,	waar-
door	de	gemiddelde	gebruiker	geen	idee	
heeft	waarop	te	letten.	Kleinere	soorten	
hadden	wat	mij	betreft	wel	wat	groter	
mogen	worden	afgebeeld,	want	dan	is	
het	soms	lastig	om	details	te	onderschei-
den.	De	verspreidingskaartjes	zijn	ty-	
pisch	die	van	Schintlmeister,	hoekig	en	
vlekkerig,	maar	functioneel.	Persoonlijk	
had	ik	voor	realistischer	basiskaarten	

gekozen,	maar	het	doet	niet	af	aan	de	
informatie	die	gegeven	wordt.	De	lange	
literatuurlijst	is	bijzonder	practisch	om	
van	bepaalde	soorten	meer	gedetail-
leerde	informatie	op	te	zoeken.	Ten	slotte	
dient	nog	vermeld	te	worden	het	bijzon-
der	aardige	overzicht	van	zo’n	50	gere-
nommeerde	entomologen,	waarvan	
velen	met	foto,	die	zich	ooit	met	Noto-
dontidae	hebben	beziggehouden.

Dit	boek	is	een	must	voor	iedereen	
die	zich	beroepsmatig	of	uit	liefhebberij,	
systematisch	en	faunistisch,	met	Noto-
dontidae	bezighoudt.	Een	beter	overzicht	
over	de	Palearctische	Notodontidae	is	
haast	niet	mogelijk,	hooguit	supplemen-
ten	met	nieuw	ontdekte	soorten,	en	dan	
zeer	waarschijnlijk	door	Alexander	
Schintlmeister	zelf	geschreven.

Rob	de	Vos

Reinhard Gerecke 2009

Revisional studies on the European 
species of the water mite genus Lebertia 
Neumann, 1880 (Acari: Hydrachnidia: 
Lebertiidae)
E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung.  

Abhandlungen der Senckenberg Gesselschaft 

für Naturforschung.  

144 pp. ISBN 978-3-510-61391-5. € 34,80

Members	of	the	water	mite	genus	Lebertia	
are	one	of	the	most	common	and	often	
abundant	inhabitants	of	streams	in	
Europe.	However,	identifying	members	of	
this	genus	was	up	to	now	an	arduous	job.	
The	taxonomy	of	this	genus	has	been	a	
chaos	for	some	100	years.	The	Norwegian	
acarologist	Sig	Thor	(1856-1937)	made		
a	large-scale	revision	of	the	genus,	resul-
ting	in	the	description	of	many	new		
Lebertia	species.	Unfortunately,	for	
unknown	reasons,	he	decided	that	his	
whole	collection	should	be	destroyed	
after	his	death.	Many	species	were	des-
cribed	in	the	20th	century,	many	of	them	
poorly	documented	and	not	very	well		
differentiated	from	previously	described	
species.	The	taxonomic	mess	was	exacer-
bated	by	the	erroneous	assumption	that	
Lebertia	species	of	springs	were	not	para-
sitic	and	therefore	had	limited	dispersion	
potential.	Finally,	no	key	was	available	for	
Europe.	

With	the	publication	of	the	revision	
by	Reinhard	Gerecke	all	these	problems	
are	now	a	thing	of	the	past.	The	paper	
starts	with	a	sound	description	of	the	
morphology	of	the	genus.	A	discussion	of	
the	variability	of	morphological	charac-
ters	is	supported	by	a	year-round	study	of	
the	variability	of	the	common	and	wide-
spread	Lebertia fimbriata.	In	a	chapter	on	
the	zoogeography	of	the	genus,	Gerecke	

states	that	its	distribution	is	Holarctic,	
with	a	few	species	found	in	the	Oriental,	
Afrotropical	and	Neotropical	(South	
America)	regions.	However,	no	species	
have	been	found	in	South	America,		
although	the		genus	occurs	in	Central	
America,	which	is	a	part	of	the	Neotro-
pics.	Not	discussed	by	the	author	is	the	
fact	that	the	majority	of	species	in	the	
Holarctic	occurs	in	Europe,	where	three	
times	as	many	species	have	been	found	
compared	to	North	America.	The	syste-
matic	part	starts	with	a	discussion	of		
the	family	Lebertiidae	and	its	relatives.	
Gerecke	proposes	to	synonymize	the	
Nearctic	genus	Estelloxus	Habeeb	with	
Lebertia.	With	regards	to	the	subgenera,	
Gerecke	synonymizes	the	subgenera	
Pseudolebertia	Thor	with	Lebertia	s.s.	and	
Mixolebertia	Thor	with	Hexalebertia	Thor.	
A	new	subgenus,	Eolebertia,	is	erected	to	
accommodate	one	new	and	one	existing	
species.	The	two	known	species	from	
Madeira	are	placed	in	the	subgenus	Mixo-
lebertia	with	a	question	mark.	These	two	
species	represent	a	distinct	evolutionary	
line,	and	merit	placement	in	a	subgenus	
of	their	own.

The	main	part	of	the	publication	
deals	with	the	description	of	the	species.	
Gerecke	gives	a	description	of	73	‘good’	
species	from	Europe	and,	remarkably,	one	
from	Greenland.	In	total,	42	new	syno-
nyms	are	established,	while	21	taxa	are	
considered	species incertae.	If	one	consi-
ders	that	many	synonyms	have	already	
been	established	in	the	past,	one	gets	an	
idea	of	the	taxonomic	chaos.	An	example	
is	L. porosa:	Gerecke	lists	28	old	and	new	
synonyms!		Moreover,	Gerecke	describes	
nine	species	new	to	science	and	elevates	
four	subspecies	to	species	rank.	A	dicho-
tomous	key	makes	it	possible	to	identify	
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every	European	species.	Unfortunately,	
the	most	common	and	widespread	spe-
cies	ends	up	last	in	the	key.

For	The	Netherlands,	Smit	&	Van	der	
Hammen	(2000)	listed	thirteen	Lebertia	
species,	and	an	additional	species	is	
published	by	Smit	et al.	(2003).	Members	
of	the	genus	are	found	mostly	in	springs	
and	low	order	streams.	Their	occurrence	
in	The	Netherlands	is	therefore	almost	
limited	to	the	eastern	and	southern	part	
of	the	country.	The	publication	of	Gerecke	
also	affects	the	Dutch	list	of	water	mites.	
Lebertia obesa	is	now	a	synonym	of	L. cog-
nata	and	Lebertia lineata	is	a	synonym	of	
L. glabra.	

In	a	publication	like	this	it	is	hard	to	

avoid	small	errors.	The	cover	often	
escapes	the	attention	of	authors	and	on	
the	cover	of	this	book	there	is	a	misspel-
ling	of	the	author	of	the	genus	name,	
which	should	be	Neuman.	On	page	7,		
the	author	name	of	Estelloxus	is	given	as	
Halbert,	but	this	should	be	Habeeb.

The	revision	of	the	genus	Lebertia	
must	have	been	a	sisyphean	task.	The	
taxonomic	chaos	has	blocked	the	syste-
matics	of	the	genus	for	decades.	Every	
limnologist	working	in	streams	and	
springs	should	buy	this	publication.	
Water	mites	are	an	important	part	of	the	
ecosystem	and	cannot	be	neglected	
anymore.	
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In	this	thesis,	we	investigated	the	repro-
ductive	biology	of	Varroa destructor	in	
Africanized	bees	in	Central	American	
conditions,	specifically	in	Costa	Rica.	
Attention	was	paid	to	mite	fertility	and	
the	production	of	viable	females	in	wor-
ker	and	drone	brood	cells.	Furthermore,	
results	on	mite	population	dynamics	and	
its	influence	in	the	colony	condition	are	
presented.	We	hypothesized	that,	due	to	
the	preference	of	mites	to	invade	drone	
brood	to	reproduce,	a	high	proportion	of	
the	mite	reproduction	should	occur	in	
drone	cells.	The	research	was	carried	out	
at	the	Tropical	Beekeeping	Research	
Institute	(CINAT),	Universidad	Nacional	
of	Costa	Rica.	Africanized	honey	bees	
colonies	(AHB)	were	used	for	the	study	
and	most	data	were	collected	from	direct	
observations	on	naturally	and	artificially	
infested	worker	and	drone	brood	cells.	

In	chapter	2	(review),	we	present	an	
overview	of	the	reproductive	biology	of	
varroa,	focusing	on	some	aspects	of	the	
mite	reproduction	rate:	fertility	and	pro-
duction	of	viable	female	mites	on	Africa-
nized	bees.	In	chapters	3	and	6	we	deal	
with	mite	reproduction	in	worker	brood	
cells.	We	found	that	mite	fertility	in		
worker	brood	cells	was	similar	between	
Africanized	and	Hybrid	colonies.	In	both	
types	of	bees,	more	than	70%	of	the	mites	
are	reproducing	mites.	Despite	this	high	
fertility	of	varroa	foundresses,	the	per-
centage	of	mites	that	produced	viable	
female	offspring	was	low	for	both	types	
of	bees.	The	combined	effects	of	different	
factors	result	in	less	than	30%	of	the	

foundress	mites	producing	viable	female	
offspring	in	both	AHB	and	HF1	colonies.

In	chapter	4	we	investigated	the	
reproductive	rate	of	varroa	mites	in	
drone	brood.	We	observed	that	mite	ferti-
lity	in	drone	cells	was	95%.	In	addition,	
the	percentage	of	foundress	mites	that	
produced	viable	female	offspring	was	
53%.	Nevertheless,	a	greater	proportion	
of	mites	produced	only	a	female	off-
spring.	Since	mating	occurs	only	within	
the	brood	cell	before	the	bee	emerges,	
elevated	levels	of	male	absence	or	male	
death	will	lead	to	an	increase	level	of	
non-reproductive	mites,	which	will	result	
in	large	numbers	of	infertile	females	in	
the	varroa	population.	
In	chapter	5	mites	reproduction	rate	
in	the	previous	cycle	in	worker	brood	
was	compared	with	what	they	produce	
in	the	next	reproductive	cycle	in	drone	
brood.	We	found	that	mite	fertility	in	
single	infested	worker	and	drone	brood	

cells	was	similar.	However,	one	of	the	
most	significant	differences	in	mite	re-
production	was	the	higher	percentage	
of	mites	producing	viable	offspring	in	
drone	cells	(38%)	compared	to	worker	
cells	(13%).	Furthermore,	a	high	level	of	
immature	offspring	occurred	in	worker	
cells	and	not	in	drone	cells.	Although	no	
differences	were	found	in	the	percentage	
of	non-reproducing	mites,	a	significant	
finding	was	that	more	than	74%	of	mites	
that	do	not	reproduce	in	worker	brood	
produce	offspring	when	were	transferred	
to	drone	brood.	Chapter	7	is	related	with	
the	popu-	
lation	dynamics	of	varroa	mites	and	its	
influence	on	the	colony	condition.	We	
show	that	mite	infestation	rate	on	adult	
bees	increased	significantly	in	the	AHB	
colonies,	rising	to	10%	by	the	end	of	the	
experiment.	Adult	bees	with	deformed	
wings	occurred	in	highly	infested	colo-
nies	with	varroa	mites.	It	can	be	con-	
cluded	from	our	study	that	drone	cells	
proved	to	be	better	suited	for	mite	repro-
duction	than	worker	cells	and	it	plays	a	
role	in	the	reproductive	success	of	varroa	
mites	in	Africanized	bees.	These	diffe-
rences	in	the	mite	reproductive	ability	in	
worker	and	drone	cells	suggests	a	capped	
drone	brood	removal	as	a	nonchemical	
method	for	the	management	of	V. destruc-
tor	populations	in	Africanized	colonies.	
On	the	other	hand,	a	significant	increase	
in	varroa	infestation	levels	was	observed	
in	AHB	colonies.	In	addition,	adult	bees	
with	deformed	wings	occurred	in	highly	
infested	colonies	with	varroa	mites.	This	
indicates	that	mite	populations	found	
in	AHB	colonies	in	Costa	Rica	are	higher	
than	those	reported	for	AHB	in	Brazil.	


