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auteur	van	toch	een	zeer	degelijk	kaliber.	
Nee,	voor	de	bescherming	van	onze		
kevers	hoeven	we	dit	boek	niet	aan	te	
schaffen.	Gewoon	‘An	introduction	to		
invertebrate	conservation	biology’	van	
dezelfde	auteur	er	nog	maar	weer	eens	
op	naslaan!
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Krank durch Arthropoden
Denisia 30 (Biologiezentrum Oberösterrei- 

chische Landesmuseen, Linz, Austria): 1-888.  

ca. € 100,- inclusief verzendkosten

‘Ziek	door	arthropoden’	luidt	de	vertaling	
van	de	titel	van	dit	boek.	Niettegenstaan-
de	de	voor	ons	entomologen	omineus	
klinkende	titel	is	dit	een	fantastisch	
boek,	ook	voor	de	niet-specialist.	Er		
bestaan	heel	veel	handboeken	over	me-
dische	en	veterinaire	entomologie,	en	er	
komen	er	steeds	mee	bij.	Tik	in	‘medical	
entomology’	op	de	website	van	Amazon,	
en	je	bent	nog	niet	klaar!	Onlangs	is	het	
hier	besproken	Duitstalig	overzichtswerk	
verschenen	en	dat	staat	nog	niet	op	de	
gebruikelijke	sites	van	nieuwe	boeken.	
Het	is	uitzonderlijk	vanwege	het	aantal	
pagina’s,	de	‘scope’,	de	rijke	illustratie,		
de	kwaliteit	van	de	hoofdstukken	en,		
last	but	not	least,	de	gunstige	prijs	voor	
zo’n	indrukwekkend	werk.	De	redacteur	
staat	bij	velen	bekend	als	gewaardeerd	
neuropterenspecialist,	maar	hij	is	ook		
medisch	parasitoloog	aan	de	Weense		
uni-versiteit.	Het	boek	werd	uitgegeven	
als	aflevering	in	de	serie	Denisia	van	de		
Oostenrijkse	Landesmuseen.	Via	Google	
kun	je	door	intikken	van	de	Duitstalige	
titel	een	overzicht	van	de	hoofdstukken	
en	de	bestelwijze	zien,	en	downloaden	
als	PDF-bestand.

De	inhoud	van	het	boek	gaat	van		
wespensteken	en	spinnenbeten	naar		
infectieziekten	en	hun	vectoren,	naar	....	
eigenlijk	te	veel	om	hier	op	te	noemen.	
De	toepassing	is	wereldwijd.	Nagenoeg	
alles	staat	erin	of	er	worden	wel	hand-	
vatten	voor	gegeven	zodat	men	verder	
kan.	De	registers	zijn	uitgebreid,	al	moet	
men	wel	even	goed	kijken	hoe	ze	opge-
deeld	zijn.	Als	je,	zoals	ik,	aan	Ross	River	
lijdt	(een	virus	dat	je	in	Australië	kunt		
oplopen)	en	je	wilt	er	meer	van	weten,	
dan	moet	je	in	het	virusregister	zoeken	
en	niet	in	het	ziektenregister.	De	arthro-
poden	zelf	krijgen	een	compleet	syste-
matisch	hoofdstuk,	met	stambomen	en	
wat	dies	meer	zij.	In	de	klassieke	oudere	
boeken	moeten	we	het	vaak	met	tekenin-
gen	en	andere	simpele	illustraties	doen,	
maar	hier	is	bijna	alles	in	kleur.	Er	wor-
den	diverse	klinische	kleurenfoto’s	gege-
ven,	waaraan	men,	bijvoorbeeld,	duide-
lijk	kan	zien	hoe	een	slaapziekte-patiënt	
eruit	ziet	voor	en	na	een	aanval.	Wil	je	
iets	over	de	inmiddels	ook	in	Nederland	
bekende	Q-koorts	weten:	zie	het	des-	
betreffende	hoofdstuk	in	dit	boek!	

Voor	degenen	voor	wie	dit	boek	mis-
schien	te	technisch	is	(en	ook	voor	mij-
zelf	is	dat	wel	een	beetje	het	geval),	dan	
wordt	dat,	zoals	uit	het	voorgaande	blijkt,	
ruim	gecompenseerd	door	de	duidelijke,	
begrijpelijke	illustraties,	schema’s	en		
tabellen.	Het	is	te	hopen	dat	dit	boek	een	
Engelse	bewerking	krijgt,	of	op	zijn	minst	
als	model	zal	dienen	voor	een	vergelijk-
bare	Engelstalige	publicatie.	Misschien	
een	beetje	zwaar	uitgedrukt,	maar	toch:	
de	mensheid	zal	er	baat	bij	hebben!

Jan	Krikken

David Baldock 2008

Bees of Surrey
Surrey Wildlife Trust. Hard cover. 303 pp.  

ISBN 978-0-9556188-1-9. £ 16,- 

David Baldock 2010

Wasps of Surrey
Surrey Wildlife Trust. Hard cover. 335 pp.  

ISBN 978-0-9556188-2-6. £ 18,-

Er	verschijnen	regelmatig	publicaties	die	
één	of	meerdere	groepen	uit	de	insecten-
fauna	van	een	land	beschrijven.	Het	ge-
beurt	onder	andere	in	Polen,	Zwitserland	
en	in	ons	eigen	land	met	de	schitterende	
serie	‘Nederlandse	Fauna’.	Ook	op	klei-	
nere	geografische	schaal	wordt	er	naar		
de	insectenfauna	gekeken.	De	Zeeuwen	
inventariseren	het	dierenleven	in	hun	
provincie	en	publiceren	hun	resultaten		
in	de	serie	‘Fauna	Zeelandica’	en	iets		
vergelijkbaars	gebeurt	in	de	Duitse	deel-
staten	Nordrhein-Westfalen,	Rheinland-
Pfalz	en	Baden-	Württemberg.	

In	Engeland	is	het	Surrey	Wildlife		
Atlas	Project	een	mooi	voorbeeld	van		
een	inventarisatieproject	op	provinciaal	
niveau.	De	doelstellingen	van	het	project	
met	betrekking	tot	de	angeldragende		
Hymenoptera	–	ik	neem	aan	dat	ze	ook	
gelden	voor	de	andere	onderzochte	groe-
pen	–	zijn:	het	maken	van	verspreidings-
kaarten,	het	signaleren	van	eventuele	
veranderingen	in	de	onderzochte	fauna	
en	het	vaststellen	van	hotspots	in	Surrey.	
De	resultaten	van	dit	project	worden	ge-
publiceerd	in	The	Surrey	Wildlife	Atlas	
Series,	waarvan	tot	nu	toe	12	delen	zijn	
verschenen.	De	boeken	zijn	te	bestellen	
via	www.surreywildlifetrust.org.	Elf	daar-
van	behandelen	insectengroepen	–	onder	
andere	lieveheersbeestjes,	vlinders	en	
zweefvliegen	–	en	in	de	delen	11	en	12,	
die	ik	hier	bespreek,	komen	de	bijen	en	
wespen	aan	de	beurt.	Het	oorspronkelijke	
plan	was	de	aculeaten	in	één	deel	te	be-
handelen	maar	dat	bleek	niet	haalbaar.	
Het	zijn	drie	delen	geworden:	mieren,		
bijen	en	wespen.	

Het	graafschap	Surrey	in	het	zuid-
oosten	van	Engeland,	onder	de	rook	van	
Londen,	is	in	vergelijking	met	andere	
counties	rijk	bedeeld	met	aculeaten.		
Van	de	circa	600	soorten	bijen,	wespen		
en	mieren	in	Engeland	komen	er	499	voor	
in	Surrey.	Ongetwijfeld	heeft	dat	te	ma-
ken	met	de	geologie	en	de	geografie	van	
het	gebied.	Het	is	er	voor	Engelse	begrip-
pen	heet	en	droog	en	er	komen	voor	acu-
leaten	aantrekkelijke	habitats	voor	zoals	
droog	grasland,	kalkgrasland,	droge	hei	
en	oud	loofbos	op	klei.	Het	graafschap	is	
geheel	door	land	ingesloten	waardoor	de	
soorten	van	de	kustduinen	en	kliffen	van	
zacht	steen	ontbreken.
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Het	bijen-	en	wespendeel	bestaat		
uit	drie	afdelingen.	De	inleiding,	de	soort-
beschrijvingen,	inclusief	48	pagina’s	met	
kleurenfoto’s,	en	de	bijlagen.	De	eerste	
twee	afdelingen	zijn	ongeveer	even	groot	
en	omvatten	zo’n	120	pagina’s.	

De	inleiding	bestaat	uit	een	twintigtal	
paragrafen,	die	in	beide	delen	hetzelfde	
zijn.	Ik	noem	een	paar	titels	uit	het	bijen-
boek.	(Voor	die	uit	het	wespenboek	moet	
de	lezer	‘bij’	door	‘wesp’	vervangen).	In		
de	paragraaf	‘Wat	is	een	bij’	wordt	kort		
de	evolutie	aangestipt,	de	uitwendige	
bouw	besproken	en	het	verschil	tussen	
het	mannetje	en	het	vrouwtje	aangege-
ven.	De	paragraaf	‘Geschiedenis	van	het	
inventariseren	in	Surrey’	noemt	een	aan-
tal	mensen	die,	vanaf	1830	tot	heden,	ge-
gevens	hebben	verzameld	en	vertelt	iets	
over	hun	achtergrond.	In	‘Veranderingen	
in	de	bijenfauna’	vergelijkt	de	auteur	de	
soortenlijst	van	de	aculeaten	uit	1903	
met	die	van	nu	en	doet	uitspraken	over	
achter-	of	vooruitgang.	Zijn	er	voor	de	ha-
bitats	in	Surrey	karakteristieke	bijensoor-
ten	aan	te	wijzen?	Die	vraag	komt	in	de	
paragraaf	‘Habitats	en	hun	karakteristie-
ke	bijen’	aan	de	orde.	‘Belangrijke	plek-
ken	voor	bijen’	noemt	een	aantal	bijen-
hotspots	in	Surrey.	Andere	paragrafen	
zijn	‘De	nesten	van	bijen’,	‘Tuinieren	voor	
bijen’,	‘De	systematische	indeling’,	‘Vijan-
den’	en	‘Sociaal	gedrag’.	De	inleiding	be-
vat	ook	een	geïllustreerde	determinatie-
sleutel,	die	voor	de	bijen	tot	op	genus	
gaat	en	voor	de	wespen	tot	op	familie.

Over	een	paar	paragrafen	wil	ik	kort	
iets	opmerken.	In	de	‘Veranderingen	in	
de	fauna’s’	‘meet’	de	auteur	de	veran-	
deringen	door	een	soortenlijst	van	de	
aculeaten	van	Surrey	van	E.	Saunders	uit	
1903	te	vergelijken	met	die	van	nu.	Het		
is	een	methode,	die	als	je	op	je	eentje	

werkt,	voldoet,	maar	in	vergelijking	met	
de	trendberekeningen	in	‘De	Wespen	en	
Mieren	van	Nederland’	wat	amateuris-
tisch	aandoet.	Opvallend	is,	net	als	in	ons	
land,	de	dramatische	achteruitgang	van	
hommels	in	Surrey.

De	auteur	doet	in	de	interessante		
paragraaf	‘Habitats	en	bijen-	repectieve-
lijk	wespenassociaties’	voorstellen	voor	
indicatorsoorten	voor	elk	van	de	vier	be-
langrijkste	habitats	van	Surrey.	Hij	deelt	
ze	in	in	drie	klassen,	klasse	1	heeft	een	
sterke	binding	met	de	habitat	en	klasse	3	
een	zwakke.	Het	is	niet	duidelijk	hoe	hij	
die	klassen	heeft	‘berekend’.	Voor	zover	
ik	dat	kan	beoordelen	–	met	de	Neder-
landse	situatie	in	het	achterhoofd	–	kan	
ik	het	wel	met	zijn	voorstellen	eens	zijn.

De	determinatietabellen	zijn	rijk	geïl-
lustreerd	met	heldere	lijntekeningen	en	
leveren	bij	gebruik	geen	problemen	op.		
De	bijen	kunnen	worden	gedetermineerd	
tot	op	genus	en	achter	het	genus	staat	de	
pagina	waar	het	genus	en	zijn	soorten		
beschreven	worden.	In	de	inleiding	van	
de	tabel	wordt	een	Engelse	tabel	tot	op	
soortniveau	aangekondigd,	die	bij	mijn	
weten	al	jaren	op	verschijnen	staat,	en	
verwezen	naar	drie	Poolse	boeken,	in	het	
Engels,	met	tabellen.	Tabellen	in	andere	
talen	worden	wel	genoemd,	maar	alleen	
die	van	Scheuchl	staan	in	de	literatuur-
lijst.

De	wespentabel	gaat	tot	op	familie.	Er	
ontbreekt	een	verwijzing	naar	een	pagina	
in	het	soortendeel,	zoals	in	het	bijenboek.	
Hier	worden	wel	enkele	Engelse	soort-	
tabellen	genoemd	maar	niet	de	uitste-
kende	Engelse	tabel	van	Pat	Wilmer,	die	
voor	bijen	en	wespen	tot	op	genus	gaat,	
terwijl	de	tabel	wel	vermeld	staat	in	de		
literatuurlijst.	Vermelding	van	continen-
tale	tabellen,	zoals	dat	wel	in	het	bijen-

deel	gebeurt,	blijft	hier	achterwege.
Wat	de	systematiek	van	de	bijen		

betreft	het	volgende.	De	auteur	merkt		
ergens	op	dat	de	vroegere	bijenfamilies	
nu	subfamilies	zijn	geworden.	Volgens	
mij	wijst	echter	alles	erop	dat	onder	de	
mellitologen	de	voorkeur	uitgaat	naar	
een	indeling	in	families.

In	het	algemeen	bestaat	de	soort-	
beschrijving	uit	de	volgende	onderdelen.	
Ze	begint	met	alleen	de	wetenschappelij-
ke	naam	want	de	auteur	wil	geen	Engelse	
namen	gebruiken.	Soms	staat	achter		
de	wetenschappelijke	naam	het	plaat-
nummer	waarop	een	foto	van	de	soort		
te	vinden	is.	Rechts	op	de	pagina	staat		
de	verspreidingskaart	met	UTM-coördi-
naten,	waarop	per	tetrade	(2	km2)	de	
vondst	van	een	soort	in	heden	en/of	ver-
leden	is	weergegeven.	Onder	de	naam	
staan	de	nationale	status,	de	status	in	
Surrey	en	de	status	in	Surrey	in	vergelij-
king	tot	Saunders	soortenlijst	uit	1902.		
De	begeleidende	tekst	geeft	een	korte		
beschrijving	van	het	uiterlijk,	de	natio-	
nale	verspreiding,	de	vliegtijd,	bij	bijen	de	
voedselplanten	en	bij	wespen	de	prooien	
en	indien	bekend	iets	over	het	nestel-	
gedrag.	Veel	soortbeschrijvingen	winnen	
aan	levendigheid	doordat	de	auteur	aan	
het	einde	ervan	vaak	waarnemingen	van	
zichzelf	en	anderen	opneemt.	Bijzonder	
in	het	wespendeel	is	de	paragraaf,	die	ge-
wijd	is	aan	de	fossiele	wespen	van	Surrey.	
Tussen	de	soortbeschrijvingen	bevindt	
zich	een	katern	van	48	platen	met	kleu-
renfoto’s.	Die	kleurenfoto’s	vind	ik	uiterst	
geslaagd	en	bovendien	geven	ze	een	
mooi	beeld	van	de	verschillende	bijen-		
en	wespengroepen.

Ik	vind	het	jammer	en	onhandig	dat	
de	auteur	de	soortbeschrijvingen	gekop-
peld	heeft	aan	de	systematische	indeling.	
Het	is	toch	veel	praktischer	de	soorten		
alfabetisch	te	rangschikken,	zoals	bij-
voorbeeld	Westrich	dat	doet.	

De	bijlagen	vermelden	nuttige	adres-
sen,	een	verklarende	termenlijst	en	de		
literatuur.	Over	die	laatste	bijlage	wil	ik	
nog	opmerken,	dat	het	echt	een	bijlage	is	
en	geen	integraal	deel	van	de	boeken.	
Nergens	in	de	teksten	tref	ik	een	litera-
tuurverwijzing	aan.	Daardoor	staat	de		
literatuurlijst	op	zichzelf	.	Hij	heet	nu		
‘references’	maar	hij	had	beter	‘further	
reading’	kunnen	heten.

Deze	boeken	bevatten	zeker	voor	de	
inwoner	van	Surrey	een	schat	aan	infor-
matie	op	het	gebied	van	bijen	en	wespen.	
Ze	zijn	prettig	leesbaar	en	mooi	geïllus-
treerd	waardoor	ze	de	lezer	uitnodigen	
zich	verder	in	de	aculeaten	te	gaan	ver-
diepen.	Ook	de	Nederlandse	lezer	zal,		
zeker	in	de	afdeling	‘soortbeschrijvingen’,	
nog	informatie	vinden	die	zijn	kennis	
van	soorten	aanvult.	Wat	jammer	dat	de	
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taalbarrière	ervoor	zorgt	dat	de	informa-
tiestroom	van	het	continent	naar	Enge-
land	zo	beperkt	is	want	wat	had	Baldock	
voor	zijn	wespendeel	nog	veel	informatie	
kunnen	halen	uit	onze	Wespen	en	Mieren	
van	Nederland.

Hans	Nieuwenhuijsen

Jean-Yves Baugnée, Etienne Branquart & Dirk 

Maes 2011

Velddeterminatietabel voor de lieve-
heersbeestjes van België en Nederland: 
herziene druk met larventabel
Jeugdbond voor Natuur & Milieu, Gent & Jeu-

nes & Nature asbl, Wavre / i.s.m. Instituut voor 

Natuur- & Bosonderzoek, Brussel. 79 pp. € 7,50 

(bespreking eerder verschenen in het tijd-

schrift Natuur.focus)

Lieveheersbeestjes	vormen	een	van	de	
weinige	groepen	kevers	(Coleoptera)	die	
ten	velde	correct	op	naam	te	brengen	
zijn.	Hun	opvallende,	warme	kleurscha-
keringen	en	bolle	vorm	maken	ze	voor		
de	doorsnee	natuurliefhebber	onweer-
staanbaar.	Het	relatieve	aandeel	inge-
voerde	waarnemingen	van	lieveheers-
beestjes	in	België	op	Waarnemingen.be	
(13.443	op	15	feb	2011)	ten	opzichte	van	
het	totaal	aantal	ingevoerde	kevers	
(34.216)	–	dus	bijna	40%	van	de	waar-	
nemingen	–	hangt	zonder	veel	twijfel		
samen	met	hun	hoge	aaibaarheidsfactor	
en	imago	als	geluksbrengers.	Tien	jaar	na	
de	uitgave	van	de	determinatietabel	voor	
lieveheersbeestjes	in	België	(Baugnée	et 
al.	2001),	en	nog	langer	na	het	oprichten	
van	contactblad	Coccinula,	komen	de-
zelfde	auteurs	op	de	proppen	met	een	
uitgekiende	heruitgave	van	de	zeer	prak-
tische	veldsleutel.	De	knap	geïllustreerde	
en	zeer	uitgebreide	webstek	van	Neder-
landse	collega’s	Stippen.nl	leerde	ons		
al	veel	over	de	lieveheersbeestjes	in	‘de	
Lage	Landen’,	net	als	de	webstek	Cocci-
nellidae.be	(van	Eric	Hantson	uit	2010).	
Via	een	smartphone	bijvoorbeeld	biedt	
dit	alvast	soelaas	voor	de	techneuten.	
Ondanks	de	talrijke	mogelijkheden	(waar	
blijft	de	waarnemingenapplicatie?)	blijft	
een	dergelijke	aankoop	echter	vrij	koste-
lijk	en	de	levensduur	van	batterijen	tijde-
lijk.	Daarom:	geef	ons	maar	een	handig	
boekje	voor	in	de	heup-	of	schoudertas!	

Naar	goede	traditie	is	het	ook	nu	de	
Jeugdbond	voor	Natuur	&	Milieu	(JNM)	
die	haar	medewerking	verleende	aan	de	
Nederlandstalige	uitgave.	Voor	de	her-
werkte	versie	werden	de	platen	van	de	
dichotome	sleutel	ingekleurd,	wat	onge-
twijfeld	de	determinatie	versnelt,	en	per	
soort	zowel	Nederlandse	naam	als	status	
van	zeldzaamheid	opgenomen.	De	com-

pacte	soortenlijst	van	Baugnée	et al.	
(2001)	werd	vervangen	door	een	(zeer)	
lange	tabel	met	uitgebreide	beschrijving	
van	biotoop	en	overwinteringhabitat.	
Daarnaast	breidden	de	auteurs	de	veld-
sleutel	uit	met	een	beperkte	larventabel.	
De	toekomst	zal	uitwijzen	of	deze	even	
praktisch	bruikbaar	zal	blijken.

Toch,	in	een	vernieuwde	versie	en	een	
decennium	later	zou	je	misschien	nét	
iets	meer	verwachten.	Het	ontbreken	van	
fenologische	kenmerken	is	een	gemis.	
Zowel	voor	de	natuurliefhebber,	maar	des	
te	meer	voor	‘de	streper’,	was	een	histo-
gram	met	activiteitsperiode	per	soort	een	
welkome	aanvulling	geweest	(cf.	de	eer-
der	genoemde	website	van	Eric	Hantson).	
De	immense	databanken	Waarneming.nl	
en	Waarnemingen.be	hadden	dit	hiaat	
toch	makkelijk	kunnen	invullen?	Het	
ontbreken	van	een	goede	sleutel	voor	de	
dwergkapoentjes	(Scymninae)	wordt	door	
fervente	determinators	als	jammer	er-	
varen;	de	roemruchte	titel	‘lieveheers-
beestje’	valt	ook	hen	te	beurt.	Ook	afbeel-
dingen	van	zeldzame	(kleur)varianten	
(polymorfisme)	had	een	leuk	addendum	
geweest,	net	als	een	korte	noot	van	het	
aantal	(beschreven)	lieveheersbeestjes	
wereldwijd	(ca.	5.000	soorten	volgens		
Wikipedia)	en	in	Europa	(253	(sub)species	
volgens	de	website	van	Fauna	Europaea).	
Maar	dat	is	spijkers	op	laag	water	zoe-
ken…	

Nuja,	alles	situeert	zich	tussen	het	
haalbare	en	het	mogelijke	en	wat	een	
goede	determinatiesleutel	betreft	vooral	
het	praktische.	Het	moest	een	makkelijke	
veldsleutel	blijven	en	dat	is	en	blijft	(!)	het	
ook.	Ook	kijken	we	halsreikend	uit	naar	
een	nieuwe	verspreidingsatlas	voor		

België	(cf.	Adriaens	&	Maes	2004,	Adri-
aens	2006,	2007)	en	de	eerste	voor	Neder-
land,	als	over	een	paar	jaar	dankzij	deze	
knappe	veldsleutel	weer	talrijke	nieuwe	
waarnemingen	zijn	ingevoerd.	
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Het	zesde	deel	van	de	uitvoerige	cata-	
logusserie	over	alle	kevers	van	geheel		
Eurazië	behandelt	de	Chrysomeloidea,	in	
Nederland	bekend	met	de	familienamen	
boktorren	(Cerambycidae)	en	bladkevers	
(Chrysomelidae).	Van	de	serie	verscheen	
het	eerste	deel	in	2003	(zie	de	bespreking	
door	Jan	Krikken	in	EB	69:	19-20).	Dit	deel	
van	de	acht	geplande	werken	is	gecoördi-
neerd	door	Löbl	en	Bezděk	en	samen	met	
28	internationale	auteurs	geschreven.	
Elke	auteur	heeft	een	omschreven	taxo-
nomisch	of	biogeografisch	deel	bewerkt.	
Er	zijn	ook	twee	pagina’s	nodig	om	alle	
overige	medewerkers	op	te	sommen.	Wie	
de	auteurs	zijn	van	de	16	pagina’s	tellen-
de	errata	van	de	eerdere	delen	wordt	ech-
ter	niet	vermeld.	In	het	47	pagina’s	tel-
lende	hoofdstuk	‘New	nomenclatural	and	
taxonomic	acts,	and	comments’	worden	
nieuwe	voorgestelde	veranderingen	toe-
gelicht.	Daar	de	ruimte	in	het	boek	be-
perkt	is	hebben	sommige	auteurs	eerder	
aparte	artikelen	gewijd	aan	deze	taxono-
mische	veranderingen	(Beenen	2008,	Dö-
berl	2009,	Schöller	2009).

Reeds	in	het	eerste	deel	zijn	de	gren-
zen	van	de	bewerkte	gebieden	omschre-
ven,	maar	helaas	zijn	deze	niet	allemaal	
afgebeeld.	Jan	Krikken	stelde	in	zijn	be-
spreking	in	EB	al	dat	veel	taxa	van	de		
Oriëntaalse	regio	zijn	opgenomen,		
omdat	het	Himalaya-gebergte	bij	de		


