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de	laatse	gids	aangevuld	met	foto’s	van	
levende	dieren.	De	foto’s	in	Dagvlinders 
van Europa	zijn	alle	van	levende	dieren.	
Daarin	gaat	het	boekje	mee	in	een	trend,	
die	elders	al	jaren	aan	de	gang	is.	Als	het	
alleen	om	het	determineren	gaat,	leggen	
foto’s	van	levende	dieren	het	af	tegen		
foto’s	of	aquarellen	van	opgezette	dieren,	
die	speciaal	gemaakt	zijn	om	kenmer-
kende	verschillen	goed	te	laten	zien.	
Maar	foto’s	van	levende	dieren	hebben	
natuurlijk	hun	eigen	charme	en	nodigen	
als	het	ware	uit	om	het	leven	van	de	vlin-
der	in	de	natuur	te	bestuderen.	Dat	is	ook	
de	bedoeling,	de	boodschap	is:	ga	eens	
een	stap	verder	dan	verzamelen	en	zie	
hoe	de	dieren	leven.	Dat	wordt	nog	wel	
eens	met	een	ethisch	sausje	overgoten	en	
de	auteur	richt	zich	dan	tegen	het	verza-
melen	op	zich.	Zoals	in	dit	boek,	waar		
Lafranchis	op	pagina	7	zegt:	‘Onlangs	
nog,	[sic;	hier	hoort	geen	komma]	trof	ik	
mensen	aan	die	in	korte	tijd	grote	aantal-
len	vlinders	verzamelden	en	tientallen	
exemplaren	van	een	bijzondere	soort	
doodden	voor	hun	collectie’.	Dit	soort	ex-
cessen	wordt	steeds	aangehaald	om	alle	
collectieactiviteiten	in	een	ongunstig	
daglicht	te	stellen.	Ik	wil	daarom	bena-
drukken,	dat	onze	kennis	van	versprei-
ding,	verwantschappen,	systematiek	en	
veranderingen	in	voorkomen	over	de	
laatste	100	jaar	uitsluitend	te	danken	is	
aan	verzamelactiviteiten	en	het	bestaan	
van	collecties.	Bovendien,	ook	ecologisch	
onderzoek	kan,	wil	het	controleerbaar	
zijn,	niet	buiten	het	bewaren	van	
bewijsmateriaal.

De	auteur	is	zich	ervan	bewust,	dat	
het	bestuderen	van	de	mannelijke	geni-
taliën	een	vereiste	kan	zijn	voor	de	deter-
minatie.	Maar	de	suggestie,	dat	je	dit	wel	
met	een	loep	van	10×	aan	een	levend	

exemplaar	kunt	zien,	is	nogal	optimis-
tisch.	Dat	kan	alleen,	als	je	de	genitaliën	
al	goed	kent.	De	schetsjes	van	Hipparchia-
soorten,	bijvoorbeeld,	op	pagina	376	zijn	
dan	ook	in	de	praktijk	weinig	bruikbaar.	
En	van	de	Carcharodus-soorten	op	pagina	
377	wordt	de	distale	helft	van	de	valve	
getoond	in	zijaanzicht,	maar	er	staat	niet	
bij	dat	het	de	binnenkant	is;	als	je	die	aan	
een	levend	exemplaar	zichtbaar	wilt	
maken,	legt	het	diertje	zeker	het	loodje.	

In	tegenstelling	tot	de	eerdere	edities	
hebben	de	bewerkers	ook	de	soorten	van	
de	Canarische	eilanden,	Madeira,	Azoren	
en	Cyprus	opgenomen,	die	niet	in	de	rest	
van	Europa	voorkomen.	Heel	zinnig,	
maar	voor	het	laatstgenoemde	eiland	
ontgaat	mij	eerlijk	gezegd	de	logica,	de	
fauna	heeft	met	Europa	weinig	te	maken,	
daarentegen	alles	met	Turkije.

Nog	enkele	losse	opmerkingen.	Ik	heb	
sowieso	wat	moeite	met	Nederlandse	
namen,	maar	het	verzinnen	van	Neder-
landse	namen	voor	soorten	die	alleen	
zeer	ver	weg	voorkomen,	zoals	‘cyprio-
tisch	heliotroopblauwtje’	voor	een	soort	
die	helemaal	niet	tot	Cyprus	beperkt	is	
en	bovendien	op	Mimosaceae	leeft	en	
niet	op	heliotroop,	gaat	mij	te	ver.	Waar-
toe	dient	dit?	Zul	je	niet	veel	eerder	met	
buitenlanders	dan	met	Nederlanders	
over	zo’n	soort	praten?	Of	gaat	dit	om	
(wat	mij	betreft	zinloze)	consistentie?	De	
taxonomische	termen	worden	wat	stief-
moederlijk	bedeeld.	In	de	verklarende	
woordenlijst	op	pag.	379-380	komt	‘ge-
slacht’	niet	voor,	evenmin	als	‘tribus’	die	
met	de	neutrale	en	nietszeggende	term	
‘groep’	aangeduid	wordt.	De	omschrij-
ving	van	nominaatvorm	is:	‘De	oorspron-
kelijk	beschreven	soort	(zie	ook	bij	onder-
soort)’.	Dit	is	wel	heel	erg	kort	door	de	
bocht.	De	nominaatvorm	is	de	ondersoort	
waartoe	het	holotype	behoort.	Je	hoeft	
aan	beginners	niet	alle	kronkels	van	de	
taxonomie	uit	te	leggen,	maar	wat	je	uit-
legt,	moet	wel	kloppen.	Er	staan	wat	
drukfouten	en	slordigheden	in.	Zo	ont-
breekt	op	pag.	121	in	‘arctisch	manschil-
blauwtje’	de	‘d’	achter	‘manschil’	(over	
Nederlandse	namen	gesproken,	deze	
soort	leeft	op	steenbreek	en	niet	op	man-
schild,	Andosace).	In	de	beschrijving	van	
‘ondersoort’	op	pag.	379	staat	een	woord	
teveel:	‘…van	de	dezelfde	soort	…’.	Op	
pag.	345	staat	‘darwin’s	hooibeestje’;	die	
apostrof	in	‘darwin’s’	is	Engels,	bij	ons	
wordt	de	2de	naamvals	s	aan	het	woord	
geplakt.	‘Thymelicus lineolus’	(pag.	33)	is	
niet	een	slordigheidje,	maar	een	irritante	
fout,	die	regelmatig	gemaakt	wordt	door	
mensen	die	menen	dat	de	uitgang	van		
de	soortnaam	moet	overeenstemmen	
met	die	van	de	geslachtnaam.	Dat	geldt	
alleen	als	de	soortnaam	een	bijvoeglijk	
naamwoord	is,	dan	wordt	de	uitgang	van	

het	bijvoeglijk	naamwoord	aangepast	
aan	het	grammaticale	geslacht	van	de	
genusnaam.	In	dit	geval	gaat	het	om	het	
zelfstandige	naamwoord	lineola	(=	lijntje),	
dat	onveranderd	blijft,	bij	welke	genus-
naam	het	ook	gezet	wordt.

Afgezien	van	de	kritische	noten	is	het	
een	mooi	uitgevoerd	boek	met	meer	dan	
1400	merendeels	goede	kleurenfoto’s	.	
Het	zal	zeker	zijn	weg	vinden	naar	de	be-
ginnende	vlinderenthousiast	en	alge-
mene	natuurliefhebber.

Rienk	de	Jong
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Geometridae Ibericae
Apollo Books, Stenstrup, Denmark. 361 pp, 

incl. 17 kleurenplaten en 34 zwartwit-

(genitaal)platen. Volledig tweetalig: Spaans  

en Engels. ISBN 87-88757-69-2. € 140,-

Het	laatste	decennium	is	de	aandacht	
voor	determinatiewerken	en	handboeken	
over	macrovlinders	enorm	toegenomen.	
En	dat	blijft	niet	beperkt	tot	het	westen	
van	Europa,	want	ook	over	Oost-Europa,	
Noord-Europa	en	het	Mediterrane	gebied	
verschenen	diverse	naslagwerken.	Over	
de	Geometridae,	de	spanners,	loopt	thans	
nog	steeds	de	serie	‘The	Geometrid	
Moths	of	Europe’,	onder	redactie	van	
Geometridae-kenner	bij	uitstek	Axel	
Hausmann.	Men	kan	zich	dus	afvragen		
of	daar	nog	iets	aan	toe	te	voegen	is.		
Volgens	Axel	Hausmann	zelf	wel,	want	
hij	schreef	in	het	voorwoord	van	‘Geo-	
metridae	Ibericae’	dat	dit	boek	vooral	
jonge	mensen	weer	moet	aansporen	om	
aan	entomologie	(en	lepidopterologie	in	
het	bijzonder)	te	doen	–	zij	moeten	zich	
niet	laten	ontmoedigen	door	de	steeds	
strengere	regelgevingen	en	beperkingen	
die	vooral	de	Spaanse	wet	de	insecten-
vangers	oplegt,	met	als	gevaarlijk	resul-
taat	dat	over	pakweg	twintig	jaar	nie-
mand	meer	iets	over	de	dynamiek	in	de	
vlinderstand	weet.

Hoewel	deze	zorg	belangrijk	is	en	niet	
alleen	in	Spanje	maar	ook	in	andere	lan-
den	actueel,	is	dat	bijna	het	enige	licht-
puntje	dat	Hausmann	over	dit	nieuwe	
geometridenwerk	te	melden	heeft.	Een	
ander	voordeel,	zo	schrijft	hij,	is	de	twee-
talige	tekst,	in	Spaans	en	Engels,	wat	dit	
naslagwerk	ook	internationaal	toegan-	
kelijk	maakt.

De	tekst	per	soort	is	prettig	kort	en	
duidelijk,	vergelijkbaar	met	‘Colour	Iden-
tification	Guide	to	Moths	of	the	British	
Isles’	van	Bernard	Skinner	(2009).	Er		
worden	in	dit	werk	twee	nieuwe	onder-
soorten	beschreven:	Crocallis albarracina 
centraliberica	en	Eupithecia graphata 
carpetanensis.	Jammer	dat	er	geen	enkele	
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verduidelijkende	vleugeltekening	van	
dubbelsoorten	of	gelijkende	soorten	
wordt	weergegeven,	de	enige	figuren	in	
de	tekst	zijn	de	verspreidingskaartjes	per	
soort	voor	het	Iberisch	Schiereiland.	De	
17	kleurenplaten	met	alle	589	spanners		
op	ware	grootte	afgebeeld	zijn	werkelijk	
teleurstellend.	De	vlinders	worden	voor	
herkenning	veel	te	klein	afgebeeld	en	de	
kleuren	zijn	iets	te	flets.	De	kracht	van		
dit	boek	komt	van	de	laatste	34	zwartwit-
platen	met	fraaie	genitaalafbeeldingen	
van	de	uiterlijk	moeilijk	te	herkennen	
soorten,	hoewel	die	in	‘The	Geometrid	
Moths	of	Europe’	net	even	groter	en	ei-
genlijk	toch	mooier	zijn.	

Lokale	handboeken	hebben	ontegen-
zeglijk	een	grote	waarde	voor	het	pro-	
moten	van	de	vlinderwetenschap	en	het	
vergemakkelijken	van	de	determinatie	
van	de	soorten	uit	deze	gebieden.	Na		
de	algemene	nachtvlindergids	‘Guide		
des	papillons	nocturnes	de	France’	van	
Roland	Robineau	(2007),	waarin	ook	alle	
Franse	spanners	te	vinden	zijn,	is	er	nu	
dus	ook	een	spannergids	van	Spanje.	Het	
wachten	is	op	Italië	en	Griekenland	en	
dan	hebben	we	het	noordelijke	Mediter-
rane	gebied	voor	wat	betreft	de	Geo-	
metridae	volledig	in	kaart	gebracht.

Voor	vlinderliefhebbers	van	het	Ibe-
risch	Schiereiland	is	dit	handboek	on-	
getwijfeld	een	welkome	aanvulling	op	
reeds	bekende	Europese	werken,	maar	bij	
de	gemiddelde	vlinderaar	zal	het	helaas	
niet	veel	losmaken.	De	slordige	€	140,-	
die	voor	het	boek	betaald	moet	worden	
zal	menig	liefhebber	dan	ook	nog	wel	
drie	keer	achter	zijn	oren	doen	krabben.	
Een	hoge	prijs	voor	een	boek	in	deze	
klasse.

Rob	de	Vos
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Saarland - Verbreitung, Phänologie, 
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Het	genootschap	voor	natuurbehoud	en	
ornithologie	in	Rheinland-Pfalz	heeft	in	
de	serie	Fauna	en	Flora	van	Rheinland-
Pfalz	een	zesde	boekwerk,	nu	over	olie-	
kevers	(Meloidae),	doen	verschijnen.	Voor	
diegenen	die	geïnteresseerd	zijn	in	deze	
bijzondere	fraaie	en	interessante	kever-
familie	is	deze	uitgave	een	niet	te	ver-
smaden	studieobject.	Een	aanwinst	voor	
de	liefhebber	en	professionele	
entomoloog.

Ook	voor	hymenopterologen	die	hun	
kennis	willen	uitbreiden	is	het	boek	zeer	
aan	te	raden.	Triungulinen,	de	larven	van	
oliekevers,	zijn	immers	kleptoparasieten	
bij	diverse	bijensoorten	(Andrena	sp.,	An-
thophora	sp.,	Eucera	sp.,	Colletes	sp.,	Halic-
tus	sp.,	Osmia	sp.,	Megachile	sp.,	Ceratina	
sp.).	Dit	houdt	in	dat	een	triunguline	met	
een	bij	meelift	naar	het	nest	en	daar	de	
eieren	en	voedselvoorraad	opeet.

Opgemerkt	moet	wel	worden	dat	van	
veel	soorten	oliekevers	niet	of	nauwelijks	
bekend	is	bij	welke	wilde	bijen	de	ont-
wikkeling	plaats	vindt.	Oliekevers	zijn	in	
Nederland	zeldzaam	en	van	tenminste	
vijf	soorten	zijn	slechts	oude	vondsten	
bekend.	De	indruk	bestaat	dat	met	name	
Meloe violaceus	(op	het	moment	de	meest	
algemene	soort), Meloe proscarabaeus	en	
Sitaris muralis zich	momenteel	langzaam	
herstellen	van	een	terugval	in	de	zestiger	
jaren	van	de	vorige	eeuw.	Mogelijk	dat		
de	klimaatverandering	een	positieve	uit-
werking	heeft	op	de	ontwikkeling	en	ver-
spreiding	van	deze	overwegend	warmte-
minnende	soorten.	Er	valt	dus	nog	heel	
wat	te	onderzoeken!	

De	auteurs	van	het	hier	besproken	
boek	zijn	er	in	geslaagd	een	uitgebreid	
overzicht	te	geven	over	etymologie,	ont-
staansgeschiedenis,	systematiek,	Euro-
pese	verspreiding,	morfologie	en	de	ont-
wikkelingscyclus	van	Meloiden.	Andere	
onderwerpen	die	worden	behandeld	zijn	
ondermeer	fenologie,	levensduur,	waard-
gastvinding,	reproductie	en	strategie.		
Uitvoerig	gaan	de	auteurs	in	op	de	che-
mie	en	werking	van	de	toxische	stoffen	

cantharidine	en	palasonine	en	hun	bete-
kenis	voor	de	medische	wetenschap	als	
medicijn,	in	de	homeopatie	en	natuurge-
neeskunde	en	als	afrodisiacum.	Ook	in	
de	kunst	en	cultuur	vervullen	oliekevers	
een	rol.	Aan	dit	onderwerp	is	veel	aan-
dacht	besteed,	alles	voorzien	van	prach-
tige	kleurenfoto’s	en	afbeeldingen.	Van	
alle	veertien	soorten	oliekevers	in	het		
gebied	is	een	zeer	uitvoerige	beschrijving	
opgenomen	met	ondermeer	versprei-
dingskaarten,	foto’s	van	de	behandelde	
soort,	habitatfoto’s,	baltsgedrag,	ecologie,	
fenologie,	biologie	en	ontwikkeling.	

De	auteurs	interpreteren	de	versprei-
ding	in	de	onderzochte	gebieden,	be-
schrijven	de	veranderingen	in	de	tijd	en	
de	mogelijke	oorzaken	die	hieraan	ten	
grondslag	liggen.	Verder	doen	zij	voor-
stellen	tot	bescherming	van	de	Meloidae	
in	Rheinland-Pfalz	en	het	Saarland.	Een	
Rode	Lijst	van	de	bedreigde	soorten	in	
Rheinland-Pfalz	en	voorstellen	voor	een	
Rode	Lijst	in	het	Saarland	maken	onder-
deel	uit	van	dit	werk.	Tot	slot	zijn	de		
ecologie,	biologie	en	de	ontwikkeling		
van	alle	in	het	onderzochte	gebied	voor-
komende	soorten	beschreven.	Voor	de	
soorten,	maar	ook	voor	de	larven	zijn		
determinatiesleutels	opgenomen.	Ook	
hier	weer	veel	fraaie	foto’s,	tekeningen		
en	REM-foto’s	van	de	triungulinen.	Alle	
Nederlandse	soorten,	recent	met	de	
vondst	van	Stenoria analis tien	in	totaal,	
zijn	hiermee	eenvoudig	op	naam	te	
brengen.	

Johannes	Lückmann	en	Manfred	Nie-
huis	die	aan	de	professionele	inhoud	van	
deze	uitgave	vele	jaren	hebben	gewerkt,	
verdienen	een	welgemeend	compliment.	

Dré	Teunissen


