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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		


