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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.
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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		
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Palearctische	regio	is	gevoegd.	Bij	de	
Chrysomelinae	heeft	dat	nauwelijks	
nieuwe	oriëntaalse	genera	opgeleverd,		
en	is	de	grens	juist	duidelijker	tussen		
de	regionen.

Het	verbaasde	mij	dat	Kazachstan	bij	
Europa	gerekend	wordt.	Dat	de	grenzen	
zuiver	politiek	zijn	is	niet	consequent	
doorgevoerd:	Turkije	is	ergens	gespitst	in	
twee	delen,	een	Europees	en	een	Azia-
tisch	deel.	Ook	jammer	vind	ik	dat	de	ei-
landen	in	de	Middellandse	Zee	en	Noor-
delijke	IJszee	niet	apart	zijn	opgenomen.	
Daar	staat	tegenover	dat	in	andere	ge-	
vallen	juist	minder	detail	gewenst	is.		
Hooggebergten	hebben	vaak	één	naam	
en	vormen	van	nature	een	landsgrens	en	
worden	in	de	catalogus	daardoor	on-	
overzichtelijk	met	meerdere	landen	ver-
meld.	Alleen	bij	endemen	is	hiervan	af-	
geweken.

Op	pagina	84	begint	de	eigenlijke		
catalogus	met	560	bladzijden.	Het	boek	
wordt	afgesloten	met	251	bladzijden	refe-
renties,	dat	is	gemiddeld	één	bladzijde	
per	jaar	sinds	Linnaeus.	Voor	sommige	
auteurs	is	er	een	tiental	bladzijden	nodig,	
bijvoorbeeld	bij	S.	Breuning	(1935-1973).	
De	uitgever	geeft	daar	ruimschoots	hoog-
waardig	papier	voor,	zelfs	27%	van	het	
gehele	boek.	Het	moet	andere	auteurs	
van	één	levenswerk	troosten	dat	het	ten-
minste	volledig	is.	

Een	catalogus	in	boekvorm	kan	men	
helaas	niet	eenvoudig	sorteren	of	gebrui-
ken	voor	statistiek.	Volgens	de	inleiding	
is	aan	de	uitgevers	herhaaldelijk	verzocht	
de	catalogus	elektronisch,	ofwel	online	
als	een	interactieve	database,	dan	wel	als	
CD-ROM	beschikbaar	te	stellen.	De	uitge-
vers	wijzen	op	de	economische	nadelen	
van	online	publicaties	en	op	de	onbeken-
de	levensduur	van	internetversies.	Op	de	
site	van	Apollo	Books	is	wel	een	extra	in-

dex	te	verkrijgen	in	PDF-formaat	(Löbl		
&	Smetana	2010).	Deze	online	index	be-
treft	een	507	pagina’s	tellende	alfabeti-
sche	lijst	van	soorten,	ondersoorten	en	
met	cursief	lettertype	de	synoniemen		
(‘species-group	synonyms’).	Hierin	zijn	
helaas	niet	de	taxa	opgenomen	welke		
besproken	worden	in	het	hoofdstuk	‘New	
nomenclatural	and	taxonomic	acts,	and	
comments’.	De	rangschikking	van	deze	
index	is	alfabetisch	en	op	tweede	niveau	
op	volgorde	van	de	bladzijde.	Deze	twee-
de	rangschikking	wordt	bij	veel	gebruikte	
namen,	als	major,	coerulea	en	dergelijke,	
onoverzichtelijk,	maar	veel	belangrijker	
is	dat	deze	index	noodzakelijk	is	om	het	
boek	te	gebruiken.	Ik	zocht	mijn	favoriete	
bladkever	Chrysolina limbata	op.	Het	boek	
bevat	een	index	van	de	‘Genus-group		
names’.	Ik	heb	eerst	tevergeefs	gezocht	
onder	het	subgenus	Craspeda	waar	deze	
soort	van	oudsher	in	geplaatst	is.	En	
daarna	was	het	niet	doenlijk	te	zoeken	
tussen	de	honderden	soorten	van		
Chrysolina,	omdat	deze	gerangschikt	zijn	
op	volgorde	van	subgenus.	Bij	grote	ge-	
nera	is	deze	online	index	onontbeerlijk.		
Alleen	met	de	online	index	was	te	zien	
dat	Craspeda	en	limbata	in	het	boek	17	
bladzijden	uit	elkaar	staan.	Daarenboven	
wordt	in	het	commentaar	geschreven	
over	een	groot	verschil	van	inzicht	over	
de	indeling	van	Chrysolina.

Bij	de	laatste	volledige	catalogus	van	
de	Palearctische	regio	(Winkler	1924-
1932)	is	Chrysomelinae	sterk	beïnvloed	
door	de	mondiale	catalogus	van	Weise	
(1916).	Nadien	zijn	er	talloze	publicaties	
verschenen	met	nieuw	beschreven		
soorten.	Mijn	PC	heeft	de	index	(Löbl	&	
Smetana	2010)	gesorteerd	en	geteld.	De	
stelling	dat	er	nog	zoveel	soorten	onbe-
schreven	zijn	is	veel	gehoord,	maar	in	de	
laatste	250	jaar	blijkt	in	deze	groep	34%	
van	de	soorten	dubbel	te	zijn	beschreven.	
Met	de	oude	catalogus	van	Winkler	
schatte	ik	het	aantal	soorten	van	Chryso-
melinae	op	700	en	dat	is	op	basis	van		
deze	nieuwe	catalogus	vergelijkbaar	ge-
bleven.	In	de	Palearctische	regio	blijkt	de	
limiet	te	zijn	bereikt.	Nu	is	het	zaak	om	
met	de	soortenlijst	een	relatie	te	leggen	
naar	andere	takken	van	de	biologie.	In	
een	boekbespreking	van	een	taxono-
misch	werk	is	het	niet	de	bedoeling	een	
pleidooi	te	houden	voor	een	bepaalde	
richting	van	studie,	maar	er	zijn	nog		
zoveel	stappen	te	doen	om	inzicht	te		
krijgen	in	de	relatie	tussen	gebieden	en	
tussen	soorten	onderling.	In	dit	verband	
wil	ik	nog	opmerken	dat	het	boek	wordt	
opgedragen	aan	de	Tsjech	Petr	Švácha.	
Hij	werd	veroordeeld	door	de	staat	India	
voor	het	verzamelen	van	dieren	in	een	
natuurpark.	Het	onderschrift	bevat	een	
pleidooi	voor	dergelijke	expedities	juist	

ter	bescherming.	Dergelijke	studies	en	
ook	dit	boek	bieden	de	mogelijkheid	om	
de	biodiversiteit	te	bestuderen,	al	is	het	
maar	de	stand	van	zaken	bij	controver-	
siële	groepen.	

Andere	zaken	wekken	verwarring.	
Kippenberg	(2004)	bewerkte	bij	het	inter-
netproject	van	de	Europese	Unie	‘Fauna	
Europaea’	het	deel	Chrysomelinae.	In	dit	
bestand	is	Phaedon regnianum	Tottenham,	
1941	niet	opgenomen.	In	deze	catalogus	
heeft	Kippenberg	dezelfde	groep	bewerkt	
en	staat	regnianum	als	ondersoort	van	
cochleariae.	Verwezen	wordt	naar	de	over-
wegingen	van	Allen	(1976),	die	behou-
dens	de	kleur	geen	uiterlijk	verschil	zag	
met	P. cochleariae,	ook	niet	bij	de	aede-
agus.	Op	grond	van	het	verschil	in	kleur	
en	de	zoute	biotoop schrijft	hij	over	regni-
anum:	‘the	present	one	is	doubtless	well	
on	the	way	to	becoming	an	independent	
species’.	Cox	(1991)	onderzocht	ook	de	
larven	en	komt	tot	de	conclusie	dat	het	
een	synoniem	van	P. cochleariae betreft.

Veranderingen	zullen	er	altijd	blijven	
komen.	Het	is	een	boek	over	de	Palearc-	
tische	regio,	want	bij	de	vermeende	Ho-
larctische	soorten	(bijvoorbeeld	Phratora 
vulgatissima)	doet	de	incongruentie	met	
de	lijsten	van	de	Nearctische	regio	de	
wenkbrauwen	fronsen.	

De	laatste	jaren	zijn	er	op	het	internet	
diverse	gegevensbestanden	interactief		
te	raadplegen.	Zelfs	foto’s	van	type-
exemplaren	worden	gepubliceerd	(Lin-	
nean	Society	of	London	2010).	De	gehele	
catalogus-serie	is	een	uitstekende	basis	
voor	het	aanpassen	van	de	naamlijsten.	
In	het	bijzonder	door	de	geverifieerde		
referenties	van	vermoedelijk	meer	dan	
honderdduizend	soorten.	In	de	toekomst	
zou	voor	onderzoek	een	geactualiseerde	
internetsite	toch	wenselijk	zijn.

Het	boek	komt	over	als	een	ouderwets	
telefoonboek,	maar	is	watertanden	voor	
de	geïnteresseerde:	924	bladzijdes	geor-
dende	letters,	met	vele	afkortingen,	6668	
referenties	en	met	een	zeer	punctuele		
typografische	uitwerking	–	een	lust	voor	
het	oog.	

Literatuur
Allen A 1976. Notes on some British Chryso-

melidae including amendments and addi-
tions to the list. Entomologist’s Records 
and Journal of Variation 88: 220-225 + 
294-299. 

Beenen R 2008. Taxonomical and nomencla- 
tural changes in Palaearctic Galerucinae 
and description of a new species (Chryso-
melidae). Entomologische Blätter 103/104: 
63-80.

Kippenberg H 2004. In: Fauna Europaea  
Service (Biondi M ed.). Beschikbaar op: 
www.faunaeur.org.

Cox M 1991. The larvae of the British Phaedon. 
Entomologist’s Gazette 42: 267-280.



86 entomologische berichten
	 71	(3)	2011

Döberl M 2009. Nomenclatural notes on Palae-
arctic Coleoptera (Insecta: Curculionidae, 
Cerambycidae, Chrysomelidae). Entomo- 
logische Blätter 105: 19-23.

Lobl I & A Smetana 2010. Catalogue of Palae-
arctic Coleoptera - Volume 6. Index to spe-
cies-group names. Beschikbaar op www.
apollobooks.com/PDF/CatPalColIndex_
vol6.pdf.

Linnean Society of London 2010. The Linnean 
Collections. Beschikbaar op www.linnean-
online.org.

Schöller M 2009 Nomenklatorische Änderun-
gen in der Gattung Cryptocephalus Geoffroy, 
1762 (Coleoptera: Chrysomelidae: Crypto-
cephalinae). Mitteilungen des Internatio-
nalen Entomologischen Vereins e.V. 33: 
105-108.

Weise J 1916. Chrysomelinae. Coleopterorum 
Catalogus 24 (68). Junk

Winkler A (ed) 1924-1932. Catalogus Coleop-
terorum regionis palaearcticae. Winkler.

Jaap	Winkelman

Op	Wageningen	Campus	en	in	bioscoop	
CineMec	Ede	is	van	25	tot	en	met	28	mei	
een	groot	insectenevenement.	Er	wordt	
vanalles	georganiseerd:	een	symposium,	
insectensafari’s,	een	kinderuniversiteit,	
een	filmfestival,	een	fotowedstrijd,	het	
eten	van	insecten	en	straattheater!	

Dit	evenement	wordt	gesponserd	
door	de	Uyttenboogaart-Eliasen	Stichting	
tot	bevordering	van	de	entomologische	
wetenschap.	In	verband	met	het	aan-
staande	75	jarig	bestaan,	in	2012,	van	de-
ze	Stichting,	heeft	het	bestuur	besloten	
om	een	klein	aantal	specifieke	projecten	
te	subsidiëren,	met	als	doelstelling	om	
het	maatschappelijk	belang	van	de	ento-
mologie	te	profileren	en	de	aandacht	te	
vestigen	op	de	expertise	van	de	Uytten-
boogaart-Eliasen	Stichting	bij	de	financi-
ele	ondersteuning	van	de	studie	aan	in-
secten,	spinachtigen	en	duizend-	en	mil-
joenpoten.	In	dit	kader	heeft	het	bestuur	
geïnteresseerden	uitgenodigd	voorstellen	
te	doen	voor	uit	te	voeren	en	te	subsidië-
ren	projecten.	Tijdens	de	bestuursverga-
dering	in	mei	2010	is	besloten	om	onder	
andere	de	organisatie	van	een	insecten-
experience	te	honoreren.

Over	INSECTENexperience

We	leven	met	enorm	veel	insecten	sa-
men,	de	een	nog	mooier	dan	de	andere.	
Alleen	in	Nederland	komen	al	meer	dan	
20.000	verschillende	soorten	voor,	waar-
van	vele	met	ontelbare	individuen.	Zon-
der	al	die	insectensoorten	zouden	men-
sen	niet	kunnen	leven	op	aarde.	Insecten	
spelen	een	cruciale	rol	in	onze	voedsel-
voorziening	en	het	creëren	van	onze	leef-
omgeving.	Daarentegen	hebben	we	ook	
last	van	insecten	doordat	ze	ziektes	over-
brengen,	onze	gewassen	opeten	en	om-
dat	veel	mensen	ze	eng	vinden.	Kortom	
insecten	zijn	heel	leuk	en	soms	een	beet-
je	lastig.	De	meeste	niet-lezers	van	Ento-
mologische	Berichten	weten	maar	weinig	
van	insecten	en	zijn	daarom	slecht	in	
staat	om	overlast	van	insecten	te	voorko-
men.	Daarom	weten	ze	niet	hoe	ze	meer	
plezier	kunnen	beleven	aan	deze	kleine	
diertjes.

Een	breed	consortium	van	insecten-
kundigen	wil	hier	verandering	in	brengen	
door	van	25	tot	en	met	28	mei	2011	een	
INSECTENexperience	te	organiseren.	Met	
name	het	afsluitende	festival	op	zaterdag	
28	mei	is	bedoeld	om	het	algemene	pu-
bliek	over	insecten	te	informeren.	Hierbij	
zullen	allerlei	organisaties	zich	presente-
ren,	wordt	voor	veel	vermaak	gezorgd,	en	
kan	er	aan	tal	van	workshops	en	excur-
sies	deelgenomen	worden.	De	NEV	heeft	
een	standje	om	over	ons	Vereniging	te	
vertellen,	eventuele	meegebrachte	insec-
ten	op	naam	te	brengen,	en	onze	publica-
ties	onder	de	aandacht	te	brengen.

Dit	evenement	laat	het	publiek,	over-
heden,	bedrijfsleven,	natuurliefhebbers,	
groenbeheerders,	wetenschappers	en	
media	op	een	fascinerende,	inspirerende,	
veelzijdige	en	wonderlijke	manier	kennis	
maken	met	de	wereld	van	insecten.	Er		
is	een	goed	gevulde	website	over	het		
evenement,	zie:	http://www.insecten-	
experience.nl.

Doelstellingen

Het	doel	van	de	INSECTENexperience	is	
om	het	Nederlandse	publiek:
•	 	de	wereld	van	insecten	te	laten	beleven;
•	 	het	nut	van	insecten	voor	de	samenle-

ving	te	laten	zien;
•	 	uitleg	te	geven	over	insecten	en	spin-

achtigen	die	overlast	veroorzaken;
•	 	inzicht	te	geven	in	het	maatschappelijk	

belang	van	kennis	over	insecten	om	
overlast	van	of	angst	voor	insecten	te	
voorkomen,	te	beperken	of	op	te	lossen;

•	 	vragen	om	te	helpen	bij	het	monitoren	
van	insecten.

De	INSECTENexperience	laat	het	pu-
bliek,	overheden,	bedrijfsleven,	natuur-
liefhebbers,	groenbeheerders,	weten-
schappers	en	media	op	een	fascinerende,	
inspirerende,	veelzijdige	en	wonderlijke	
manier	kennis	maken	met	de	wereld	van	
insecten.	De	INSECTENexperience	stelt	
mensen	in	staat	om	overlast	van	insec-
ten	te	voorkomen	en	meer	plezier	aan	in-
secten	te	beleven.

Programma

25 mei

Opening INSECTENexperience

19.30 - 23.00 uur	
Op	deze	dag	zal	in	het	Infotainment	Cen-
ter	CineMec	te	Ede	de	INSECTENexperi-
ence	spetterend	geopend	worden.	De	
aanwezigen	wordt	een	gevarieerd	pro-
gramma	voorgeschoteld	rond	het	centra-
le	thema:	‘Leef	met	lastige	en	leuke	in-
secten!?’	
26 & 27 mei

Insectenfilmfestival

17.00 – 24.00 uur	
Er	bestaat	een	groot	aantal	films	en	docu-
mentaires	met	insecten	in	de	hoofdrol.	
Op	donderdag	26	mei	en	vrijdag	27	mei	
worden	diverse	van	deze	films	op	de	
enorme	schermen	van	het	Infotainment	
Center	CineMec	te	Ede	getoond.	
26 mei

Symposium Lastige en leuke insecten in het 

openbaar groen

9.00 - 18.00 uur 

Nederland	beschikt	over	een	groot	aantal	
parken	en	ander	openbaar	groen	en	een	
grote	oppervlakte	aan	bermen	langs	we-
gen,	oevers	en	spoorlijnen.	Dit	biedt	veel	

Nieuwtjes 

Kom naar de INSECTENexperience in Wageningen!


