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Het boek levert met zo’n 450 schitte-
rende foto’s, 160 duidelijke (kleuren)teke-
ningen en summiere soortbeschrijvingen 
een mooi overzicht van de diversiteit bin-
nen de wespenwereld. In deze tweede 
druk zijn nog meer genera en soorten  
opgenomen, zodat het hele uitgebreide 
wespenscala aan bod komt. Zo’n 200 
soorten uit 150 Midden-Europese genera 
komen aan bod. Daarnaast geven de  
foto’s vaak een goed beeld van de ecolo-
gische behoeften van de verschillende 
soorten doordat de nestplaats of de 
prooisoort goed in beeld gebracht wor-
den. Wie zich door het Duits heen kan 
worstelen, vindt in dit boek verder een 
zeer uitgebreide beschrijving van de le-
vensstrategieën van de verschillende 
groepen wespen en enkele noties om-
trent biologie, ecologie en taxonomie. 
Ook is een hoofdstuk opgenomen over  
de gevolgen van klimaatverandering en 
volgen tips voor het aantrekken van soli-
taire wespen in de tuin. Tot slot wordt de 
waarde van wespen als biologische be-
strijders aangehaald. 

Een belangrijk deel van het boek be-
treft het sleutelgedeelte. De grote fami-
lies worden alle tot op genusniveau uit-
gewerkt. Voor de blad- en goudwespen en 
de spinnendoders blijft de tabel eerder 
vaag en is determinatie enkel tot op het 
niveau van familie of onderfamilie mo- 
gelijk. Gelukkig komen de verschillende  
genera van deze families wel aan bod bij 
de soortbeschrijvingen. Voor de groep 
van de veldwespen en de echte wespen  

is een soorttabel voor herkenning van de 
nesten en de volwassen dieren beschik-
baar. De sleutels die in het wespenboek 
in de reeks ‘Nederlandse Fauna’ staan, 
zijn weliswaar van een hogere kwaliteit.  
Zowel de duidelijkere tekeningen als de 
mate van volledigheid, waarbij verschil-
lende families meer uitgewerkt zijn tot 
op genusniveau, pleiten eerder in het 
voordeel van dit werk. Helaas is het wes-
pen- en mierendeel van de Nederlandse 
Fauna reeds enkele jaren uitverkocht en 
zit een herdruk er niet meteen aan te ko-
men. Het boek ‘Wespen’ van Rolf Witt is 
echter een goed alternatief dat niet kan 
ontbreken in de bibliotheek van de recht-
geaarde wespenliefhebber. En wees ge-
rust, je krijgt waar voor je geld. 

Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie,  
Belgiê)
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Jong en oud, iedereen is opgegroeid met 
het principe dat ‘motten’ schadelijk en 
grijs zijn. Het tegendeel is waar en dat be-
wijst deze veldgids. Van het totaal aantal 
‘motten’ zijn er ongeveer 2200 inheemse 
Nederlandse soorten, waarvan ongeveer 
900 grote nachtvlinders en 1350 soorten 
microlepidoptera: micro’s, micro-nacht-
vlinders of kleine vlinders. Deze titel be-
handelt de laatste groep van de in Groot-
Brittanië en Ierland voorkomende 
soorten. Van de ruim 1627 microvlinders 
bekend van de Britse eilanden en Ierland 
zijn in deze gids ongeveer 1033 soorten 
beschreven en 927 geïllustreerd, waarvan 
ongeveer 92 soorten niet in Nederland 
voorkomen.  

De omslag van deze titel bewijst on-
middellijk dat micro’s kleurrijk kunnen 
zijn, met een imposante illustratie van de 
vuurmot (Carcina quercana). Dit is het 
werk van allround natuurhistorisch kun-
stenaar Richard Lewington, die er weder-
om in geslaagd is om vele honderden 
soorten tot in detail te illustreren. Hij is 
één van de weinige illustrators, naast 
Roland Johansson (onlangs grote presta-
ties leverend voor de Zweedse serie  
Nationalnyckeln) en František Gregor  
(bekend van onder meer de serie Micro- 
lepidoptera Palaearctica), die dit kan en 
kon bewerkstelligen. Het werk van Le-
wington zien wij onder meer terug in de 
Field Guide of Moths of Great Britain and 

Ireland (2003) en de Fieldguide Dragon- 
flies (2006). Beide werken zijn ook ver-
taald en bewerkt door De Vlinderstich-
ting, zoals de Veldgids Nachtvlinders 
(2006) en Libellen van Europa (2008).  
Lewington heeft al eerder kennis kunnen 
maken met de micro’s toen hij illustreer-
de voor de serie The Moths and Butter- 
flies of Great Britain and Ireland. De  
auteurs zijn Phil Sterling en Mark Pars-
ons, waarvan de laatste werkzaam bij de 
Butterfly Conservation en al tientallen ja-
ren betrokken bij het nachtvlinderonder-
zoek in Groot-Brittannië. Parsons is ook 
één van de personen achter de Britse ro-
de lijst van de nachtvlinders. Sterling 
specialiseerde zich iets dieper in de mi-
cro’s en dat het kweken van de soorten 
zijn specialiteit en passie is zien wij ook 
terug in de beschrijvingen en foto’s van 
rupsen en vraatsporen.

Het boek begint aanvankelijk met 
een pakkende introductie van micro’s 
waarin al spoedig wordt aangegeven dat 
dit boek uitsluitend de goed herkenbare 
soorten behandelt en dat de determina-
tie van veel soorten toch voor specialis-
ten is weggelegd. Het is voor het eerst in 
de geschiedenis dat één boek, dus niet 
diverse afzonderlijke delen, plaatjes en 
beschrijvingen toont van zo enorm veel 
soorten micro’s. Veel mensen vragen 
zich vaak af of er een taxonomische ver-
klaring bestaat voor het diep gewortelde 
verschil tussen deze macro’s en micro’s 
binnen de vlinderorde. Dit boek geeft 
hier met de paragraaf ‘What defines a 
micro-moth?’ kort maar krachtig een 
antwoord op: het verschil is puur voor 
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ons eigen gemak. Recente onderzoeken, 
bijvoorbeeld van Mutanen et al. (2010), 
tonen aan hoe pijnlijk en onterecht de 
tweedeling binnen de Lepidoptera is. 
Zelfs dagvlinders zouden we tegenwoor-
dig tot de micro’s kunnen rekenen, als 
we de fylogenetische oorsprong nagaan. 
Voorts worden de verschillende type mi-
cro’s besproken, waarin ook de variaties 
in de palpen worden beschreven en alle 
kenmerken worden benoemd. Al met al 
kan een leek, mede door deze introduc-
tie, goed uit de voeten met alle techni-
sche termen op het gebied van de anato-
mie en morfologie. Voor wie meer wil 
weten is er een onderdeel met verwij-
zingen naar diverse boeken en (actuele) 
websites. Het gros van de basale feiten 
over het verzamelen, taxonomie, levens-
wijzen, fotografie en beheer wordt com-
pact toegelicht waarna het feitelijke deel 
begint over de soorten. 

Daar waar het determineren begint 
stuit men veelal op de verwarring met 
andere insectenordes, zo wordt men hier 
herinnerd aan het feit dat motmugjes 
(Psychodidae) en de koolwittevlieg (Aley-
rodes proletella) vaak verward worden met 
soorten uit de vlinderorde. De 45 micro- 
families zijn verwerkt in een luchtige 
sleutel, opgedeeld in diverse groepen.  
De ‘sleutels’ uit het verleden worden 
hiermee nieuw leven ingeblazen door  
de begeleidende illustraties. 

De teksten per soort zijn noodzakelij-
kerwijze kort gebleven, waar het boek 
zijn formaat aan dankt. De Britse status 
wordt genoemd, maar opvallend genoeg 
niet de Ierse. Elke soort is begeleid met 
een verspreidingskaartje, informatie 
over spanwijdte, uiterlijk, voltinisme, 
biotoop en voedselplant. Prachtige foto’s 
visualiseren de levenswijzen en rusthou-
ding van de soorten. De auteurs menen 
de goed herkenbare soorten te bespre-
ken in dit boek en de ‘lastige’ soorten zo 
veel mogelijk achterwege te laten. Bij fa-
milies als onder andere de dwergmineer-
motten (Nepticulidae) en oogklepmotten 
(Bucculatricidae) is het soortental be-
droevend. Van beide families worden 
slechts twee soorten afgebeeld terwijl er 
absoluut meer goed herkenbare soorten 
zijn, opvallend daarbij is dat er wel rup-
sen- en mijnenmateriaal wordt afge-
beeld zonder verdere informatie over de 
soorten. Daarmee wordt het boek al on-
volledig. Daarentegen zijn omstreden 
soorten als het stippelmottenduo Ypono-
meuta cagnagella en Y. malinellus (Ypono-
meutidae) wel afgebeeld en beschreven, 
met een toch wel omslachtige diagnos-
tiek en een verwijzing naar de (zeer over-
eenkomstige) genitaliën. Dat vormt met-
een een risico bij de determinatie. Een 
goede oplossing was een verzamel- of 

complexsoort geweest: bijvoorbeeld een 
illustratie van ‘cagnagella-malinellus’ met 
de toelichting dat beide soorten prak-
tisch niet te scheiden zijn. In het boek 
worden nog een reeks lastige groepen 
genoemd die de auteurs beter hadden 
kunnen schrappen of nader kunnen toe-
lichten. Bijvoorbeeld de egaal gouden Ar-
gyresthia’s (respectievelijk A. glabratella, 
A. laevigatella, A. praecocella, A. arceuthina, 
A. aurulentella) waarbij de algemene ega-
le vormen van A. goedartella en A. brockel-
la niet zijn geïllustreerd en dit zal onge-
twijfeld tot misidentificaties gaan leiden. 
Voorts Ocnerostoma pinariella (te verwar-
ren met O. friesei, in dit boek niet be-
schreven), het genus Agonopterix, Elachis-
ta’s (E. albifrontella is beschreven maar de 
algemene E. apicipunctella niet), het genus 
Cnephasia en Epiblema cirsiana-scutulana. 
En zo zijn er nog wel meer voorbeelden 
te noemen waar de auteurs toch wat on-
begrijpelijke keuzes gemaakt hebben. 
Daarmee spreken de auteurs zichzelf te-
gen en hadden zij diverse soorten weg 
kunnen laten, waardoor er wellicht nieu-
we ruimte zou ontstaan voor andere ele-
menten zoals grotere rupsenfoto’s (met 
meer details!). 

Ook het verschijnsel ‘bladminerende 
micro’s’  wordt ingeleid met begeleidende 
voorbeelden van bladmijnen. Deze foto-
selectie is van minder kwaliteit, de ven-
sterbank waarop de bladeren zijn gefoto-
grafeerd is slordigerwijze nog op de ach-
tergrond zichtbaar. Stigmella aurella  
(Nepticulidae) wordt hier besproken en 
afgebeeld, maar de (in bladmijn) gelijken-
de S. splendidissimella wordt niet vermeld. 
De leidende Europese website over deze 
groep, Bladmineerders.nl (sinds 2007), is 
hier een gemis in de paragraaf Further 
reading.

Het is jammer dat de auteurs in dit 
boek hun eigen koers zijn gaan varen 
door nieuwe kenmerken te introduceren 
die bij een groot aantal individuen niet 
opgaat. Zo is er nog een lastig duo uit de 
familie grasmotten (Crambidae): Scoparia 
ambigualis en S. basistrigalis. In het verle-
den is het formaat en de vleugelbreedte 
bij S. basistrigalis door de Britten ge-
noemd als kenmerk en bij opgezette die-
ren gaat dit maar zelden op. Hier wordt 
nu aan toegevoegd wordt dat de midden-
vlek en de mate van gebloktheid van de 
franje geldend zijn als onderscheid met 
S. ambigualis. In collectieseries is er niets 
zo veranderlijk als de middenvlek en ook 
de franje is een plausibel kenmerk. Een 
soortgelijk verhaal is te lezen bij de be-
schreven en afgebeelde Acleris ferrugana 
en A. notana. 

Een selectie van lastige soorten  
wordt achterin het boek nog eens nader 
gediagnosticeerd met een hoofdstuk over 

de genitaliën. De prepareerwijze is hier 
toegelicht en voor enkele soorten worden 
microscopische opnames afgebeeld, met 
in een tabel en/of de tekst verwerkte toe-
lichting. Ook hier een kleine domper, 
want in veel gevallen worden uitsluitend 
de mannelijke genitaliën behandeld.  
Wie op zoek is naar de vrouwelijke geni-
taliën, die wordt bijvoorbeeld bij het ge-
nus Bactra (bladrollers, Tortricidae) door-
verwezen naar een niet meer verkrijg-
baar boek en een Europees werk met een 
prijskaartje van circa 100 euro. Het had 
een absolute kraker kunnen zijn als alle 
algemeen voorkomende complexsoorten 
geïllustreerd werden via deze uitsteken-
de microscopische opnamen van de geni-
taliën, zowel voor de mannelijke als 
vrouwelijke dieren.

Het boek moet het vooral hebben van 
Lewington’s hoogstaande illustraties, de 
afbeeldingen van de diverse bladroller-
rupsen (Tortricidae) en diverse andere 
soorten waar nog nooit eerder rupsen- 
foto’s van zijn verschenen. De kleuren-
platen spreken vaak boekdelen, als men 
een klein beetje de ‘feeling’ krijgt met de 
families dan zal elke beginner en gevor-
derde toch redelijk wat soorten op naam 
kunnen brengen. Slechts een aantal il-
lustraties is wat ongelukkig en verteke-
nend, bijvoorbeeld de omhulsels (‘zak-
jes’) van de zakdragerrupsen (Psychidae) 
en Nemapogon cloacella (Tineidae), hier 
met een dusdanige oranje bestuiving  
dat het meer neigt N. ruricolellus te zijn. 
Ook de waardplanten en levenswijzen 
zijn een toevoeging. Een nadeel is dat 
bronnen ontbreken, maar dat is ook  
een lastige eis bij een veldgids. Zo is er 
een uiteenlopende levenswijze bij de 

Veel micro’s zijn bijzonder kleurrijke, prach-
tige insecten. De foto laat Prochoreutis seheste-
diana (Fabricius) zien. Foto: Tymo Muus
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oermotten (Micropterigidae) zonder eni-
ge documentatie waarbij een discussie 
te voeren is over de juistheid van de ge-
gevens, dit geldt tevens voor diverse an-
dere soorten. 

Met volle bewondering heb ik kennis 
genomen van dit boek en onlangs heb ik 
het voor het eerst in het veld toegepast. 
De titel is in een zachte en (een wat duur-
dere) harde kaft verkrijgbaar. Een kritisch 
oog zal, zoals hierboven aangegeven, te-
gen een aantal heikele punten aan lopen. 
Dit neemt niet weg dat elke liefhebber, 
bibliotheek of instelling met ook maar 
enige binding met insectenfauna, dit 
boek moet zien als een aanvulling. Elke 
enthousiasteling op vlindergebied zal 
zich voornamelijk laten leiden door de 
grotere en goed herkenbare families, zo-

als de bladrollers, veder- , gras- en licht-
motten. Dit boek leent zich uitstekend 
voor de determinatie van deze families. 
Zij die de doorstap willen maken naar de 
kleinere en meer specialistische groepen 
rest een goede selectie aan moderne  
aanvullende literatuur. Na het lezen van 
de pakkende, begrijpelijke en rijkelijk ge-
illustreerde inleiding over ‘motten’ kan 
niemand meer beweren dat deze organis-
men grijs en schadelijk zijn, nouja, op 
een enkeling na. De illustraties spreken 
boekdelen over de verscheidenheid bin-
nen de microlepidopterafauna. De Britse 
auteurs hebben een mijlpaal bereikt: 
voor het eerst een gids over microvlin-
ders waar iedere vlinderaar uit Noord-
west-Europa mee uit de voeten kan. 
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