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Peter Barnard is werkzaam bij het Natu-
ral History Museum in Londen en sinds 
2007 in dienst bij de Britse entomologi-
sche vereniging. Eerder maakte hij al een 
overzichtsboek waarin alle determinatie-
werken voor de inheemse insecten en 
spinachtigen staan opgesomd (Barnard 
1999). Nu heeft hij dit uitgebreide boek 
met beschrijving van alle insectenfami-
lies van de Britse Eilanden gemaakt, dat 
is uitgegeven door de Royal Entomologi-
cal Society. Zoals iedereen wel weet zijn 
er nogal wat insectenfamilies – in het 
boek staan overigens ook alle families 
van de subklasse Entognatha – en het is 
dan ook een lijvig werk geworden.

Een boek begint natuurlijk bij de kaft, 
en die kon in dit geval wel wat fraaier.  
De afgebeelde insectenfoto’s zijn onder 
de standaard zoals we die inmiddels ge-
wend zijn, en dit geldt ook voor een rede-
lijk aantal afbeeldingen bij de teksten.  
Er is voor dit boek gekozen om voorna-
melijk met vijf fotografen te werken. Dat 
zal het productieproces ongetwijfeld ver-
gemakkelijkt hebben, maar het was toch 
beter geweest om bij elke insectengroep 
telkens uit te zoeken wat de mooiste be-
schikbare platen zijn en die te gebruiken.

Het boek bevat een schat aan infor-
matie. Het is niet bedoeld om insecten op 
welk taxonomische niveau dan ook te de-
termineren (er staat geen enkele sleutel 
of tabel in), maar vooral om een overzicht 
te geven van alle Britse insectengroepen 
en de literatuur die voor determinatie be-
schikbaar is. Elke orde wordt in een apart 
hoofdstuk behandeld, vaak met een flink 
stuk tekst vol wetenswaardigheden.  
Elke familie heeft vervolgens nog een ei-
gen tekst gekregen! Familie-informatie 
heeft meestal betrekking op naamgeving 
en biologie; er worden maar zelden ken-
merken gegeven die een familie definië-
ren. Daarnaast worden alle subordes, su-
per- en subfamilies opgesomd en eindigt 
de tekst met een lijst van alle Britse ge-
nera. Verder worden de soorten met een 
natuurbeschermingsstatus genoemd, dat 
zijn de soorten uit de wildlife & country-
side act en van het door de regering be-
krachtigde UK biodiversity action plan. 
Elk hoofdstuk eindigt met een lijst litera-
tuurreferenties en websites. Wij bekeken 
enkele hoofdstukken in meer detail. 

De stofluizen (Psocoptera) met 100 
soorten worden in zes pagina’s gepresen-
teerd. De tekst is goed; er wordt melding 

gemaakt van de nieuwste inzichten in de 
fylogenetische relatie met de luizen, de 
leefwijze en bijzondere voortplanting 
worden vermeld, de schadelijkheid van 
de binnenhuizige soorten wordt gerelati-
veerd en het aantal soorten in Europa en 
de wereld wordt gegeven. Er wordt zowel 
naar de Engelse determineersleutel ver-
wezen (New 2005), als naar het uitsteken-
de Franse werk waar eventuele nieuwko-
mers mee op naam gebracht kunnen 
worden (Lienhard 1998). De goede web-
site van het National Barkfly Recording 
Scheme, met vele foto’s en een determi-
natiesleutel, wordt natuurlijk gegeven. 
Ook de teksten over de negen families 
zijn goed leesbaar en verrassend uitge-
breid. Zo wordt bij de families met 
slechts een of enkele vertegenwoordigers 
zelfs iets geschreven over de ecologie en 
verspreiding van die soorten. Een nadeel 
is dat bij drie van de vier foto’s de soort-
naam niet gegeven wordt.

De kevers (Coleoptera, met ca. 4000 
soorten) krijgen 51 pagina’s toebedeeld, 
en hieronder vallen de loopkevers (Cara-
bidae) die met 350 soorten marginaal 
worden behandeld: nog geen hele pagina 
tekst en daarnaast zes foto’s die een pa-
gina vullen. De tekst is hier kort en met 
name zo geschreven dat er verwezen kon 
worden naar de foto’s – jammer maar ook 
wel begrijpelijk gezien het enorme aantal 
keverfamilies.

De vliesvleugeligen (Hymenoptera, 
met ca. 4000 soorten) worden in 41 pagi-
na’s besproken en geïllustreerd. De para-
sitaire wespen (Apocrita Parasitica) wor-
den voor de verandering eens vrij uitge-
breid besproken met aardig wat foto’s, 
hoewel er per familie natuurlijk niet heel 
veel informatie beschikbaar is. Er zijn on-
geveer 60 mierensoorten (Formicidae) op 
de Britse eilanden. De tekst voor deze fa-

milie is weer beknopt, slechts een halve 
pagina. De foto’s vallen ook wat tegen; 
drie van Lasius niger en één van een niet 
op naam gebrachte Myrmica; hieruit 
spreekt de diversiteit binnen deze groep 
natuurlijk niet. De Britse determineer-
werken en de website Antbase.org wor-
den genoemd, maar de momenteel be-
langrijkste Europese determineergids 
van Seifert (2007) ontbreekt, evenals de 
goede fotowebsite Antweb.org. 

Ondanks de paar kritiekpunten is het 
een prachtig overzichtswerk dat absoluut 
relevant is voor de wat gevorderde ento-
moloog. Het boek is niet geschikt om te 
determineren, maar wel om handig de-
termineerwerken te vinden. De diversi-
teitsgetallen zijn natuurlijk uitermate 
bruikbaar voor een vergelijking met onze 
fauna. Zo krijgen we bijvoorbeeld goed 
inzicht in de groepen die bij ons nog rela-
tief slecht bestudeerd zijn. Voor de Belgi-
sche soorten waren deze cijfers ook al 
een tijdje beschikbaar (Peeters et al. 2003). 
Als de Duitsers nu ook met een goed 
overzicht komen, dan kunnen we een 
vergelijking maken met al onze buur- 
landen.
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Biodiversiteit, wat is daarvan nou in 
kaart gebracht? Met veel diergroepen, 
waaronder veel insecten, is het een 
kwestie van achter de feiten aan hollen, 
dat weten we wél. Leefgebieden, en daar-
mee soorten, verdwijnen overal op aarde 
veel sneller dan we met soortbeschrij- 
vingen kunnen bijhouden. Maar is dat 
ook het beeld dat we van Europa hebben? 
Neem nou een groep als loopkevers, 


