
294 entomologische berichten
 72 (6) 2012

Uitgelezen
Rheinheimer, Joachim & Michael Hassler 2010

Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs
LUWB Landesanstalt für Umwelt, Messungen 

und Naturschutz baden-Württemberg, Karls-

ruhe. ISBN 978-3-89735-608-5. € 49,80

Een boek van 944 pagina’s helemaal over 
snuitkevers! Dat is voor elke soort meer 
dan een hele pagina. Voor bijna 50 euro 
krijg je meer dan 2,2 kg boek: dat is meer 
dan 2,8 gram per soort en nog geen 7 cent 
per soort! Om maar te beginnen waar de 
meeste boekbesprekingen eindigen: dit 
boek is een absolute aanrader voor iedere 
coleopteroloog en mag zeker niet ontbre-
ken in de boekenkast van een ieder die 
zich met snuitkevers bezig houdt. Ik zal 
laten zien waarom.

Het dikke boek bevat zo ontzettend 
veel informatie dat het ondoenlijk is om 
in het bestek van deze boekbespreking 
alle onderwerpen die in het boek behan-
deld worden, aan bod te laten komen.  
Gewoon de inhoudsopgave kopiëren zou 
misschien nog het meest informatief ge-
weest zijn. Maar zelfs die beslaat al vijf 
pagina’s. Ik heb toch maar een poging  
gewaagd.

Na een korte inleiding (het enige dat 
kort is in dit boek) volgt hoofdstuk 2, over 
de biologie en ecologie van snuitkevers. 
Dit hoofdstuk begint met een bespreking 
van de bouw en anatomie, waarna de ge-
hanteerde classificatie wordt besproken. 
De Scolytidae en de Platypodidae, die op 
grond van moleculair onderzoek door 
veel auteurs binnen de Curculionidae 
worden geplaatst, worden hier als aparte 
families behandeld, in navolging van  
Kirejtshuk et al. 2009. Ik kan wel instem-
men met de gedachtegang, maar vind  
het persoonlijk wel jammer dat deze 
twee taxa niet behandeld worden. In het 
hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op 
de ontwikkelingsbiologie en levenswijze 
van snuitkevers; er zijn onder meer para-
grafen over voedselplanten, economische 
betekenis, vijanden van snuitkevers, er 
wordt verteld waar en hoe je ze kan ver-
zamelen.

Hoofdstuk 3 is een bespreking van de 
snuitkeverfauna van een aantal biotopen 
dat voorkomt in Baden–Württemberg.  
Dit gedeelte is prettig geïllustreerd met 
foto’s, zodat de lezer er zin in krijgt om 
daar te gaan verzamelen: zelf zou ik 
graag naar de Kaiserstuhl willen, bijvoor-
beeld om Stasiodis parvulus (Fabricius) te 
verzamelen, die daar regelmatig wordt 
aangetroffen.

In hoofdstuk 4 gaat het over bedrei-
gingen en bescherming van snuitkevers. 
Geconstateerd wordt dat snuitkevers 
vooral door hun geringe grootte minder 

geschikt zijn om als doelsoort te funge-
ren dan bijvoorbeeld grote en zogenoemd 
aaibare soorten uit andere families, zoals 
de heldenboktor, die in Midden-Europa 
doelsoort is bij beheer van oude eiken-
bossen. Ook is voor snuitkevers nauwe-
lijks of geen rol weggelegd als ecologi-
sche kensoorten, hoewel Acalles-soorten 
iets kunnen zeggen over de geschiedenis 
van de bossen waarin ze voorkomen.

Hoofdstuk 5 gaat vooral over aantal-
len snuitkevers, in heden en verleden.  
In tabel 9 kunnen we lezen dat er in  
Baden-Württemberg 770 soorten zijn 
vastgesteld (Scolytidae & Platypodidae 
niet meegenomen) waarvan er nu nog 
721voorkomen. De laatste paragraaf in 
dit hoofdstuk gaat over rode lijsten. En in 
een bijlage wordt aan elke snuitkever-
soort een rode-lijstcategorie toegekend. 
Omdat ik een haat/haat verhouding heb 
met rode lijsten, wil ik daar wat dieper op 
in gaan. Er worden tien categorieën on-
derscheiden die geformuleerd zijn door 
Ludwig et al. (2006) en aansluiten bij het 
IUCN-systeem. Volgens het systeem van 
Ludwig et al. worden er vier criteria ge-
bruikt bij de indeling van soorten in rode-
lijstcategorieën: 1) de actuele versprei-
ding, gebaseerd op gegevens van ten 
minste de laatste 25 jaar, 2) het aantals-
verloop op lage termijn, gebaseerd op  
gegevens van de laatste 50 tot 150 jaar,  
3) het aantalsverloop op korte termijn, 
gebaseerd op de laatste 10 tot 25 jaar, en 
4) risicofactoren op basis van welke ver-
wacht mag worden dat er een negatieve 
aantalsontwikkeling in de nabije toe-
komst zal voordoen. Elk van deze criteria 
kent een indeling in klassen. Op basis 
van de vier criteria wordt een soort inge-
deeld in een rode-lijstcategorie. In totaal 
komen 242 soorten op de rode lijst te 
staan, en dat is 31 procent. Voor heel 
Duitsland is dat 42 procent: Baden-Würt-
temberg zorgt goed voor zijn snuitkevers.

Zoals vaak, zijn van veel soorten 
maar beperkt verspreidingsgegevens 
voorhanden en veel soorten zijn daarom 
voorlopig ingedeeld. Gelukkig relativeren 
de auteurs daarom zelf ook hun eigen  
indeling enigszins en beschouwen de 
huidige indeling als een eerste indicatie.

Voor snuitkeverkenners wil ik graag 
enkele voorbeelden noemen van soorten 
die ook in Nederland voorkomen, en die 
op de rode lijst terecht gekomen zijn. 
Achter de namen staat tussen haakjes 
het aantal Nederlandse provincies waar-
uit de betreffende soort bekend is, als 
grove maat voor zeldzaamheid in ons 
land. In de categorie ‘met uitsterven  
bedreigd’ zien we slechts drie soorten, 
namelijk Ceutorhynchus posthumus Ger-
mar (10), Otiorhynchus ligneus (Olivier) (5), 
Sibinia tibialis (Gyllenhal) en Trichosirocalis 

spurneyi (Schulze) (1). Het aantal soorten 
in de categorie ‘sterk bedreigd’ is groter 
en betreft onder meer Bagous lutosus  
(Gyllenhal) (1), Bagous tubulus (Caldara & 
O’Brien) (6), Lixus iridis Olivier (6), Nano- 
phyes globulus (Germar) (5), Orchestes jota 
(Fabricius) (9), Sibinia primita (Herbst) (9), 
Smicronyx coesus (Reich) (1) en S. reichii 
(Gyllenhal) (3). Het zal je niet verbazen 
dat ik de pagina’s met de rode lijst inmid-
dels uit mijn exemplaar van het boek heb 
verwijderd.

In hoofdstuk 6, op pagina 157, begint 
eindelijk het systematische deel met de 
besprekingen van de soorten. De auteurs 
volgen een classificatie waarbij de snuit-
kevers (Curculionoidea) worden opge-
deeld in zeven families: de Nemonychi-
dae, Anthribidae, Rhynchitidae, Attela- 
bidae, Apionidae, Nanophyidae en de 
Curculionidae. 

De sleutels in het boek zijn gebaseerd 
op die in de snuitkeverdelen van de serie 
Die Käfer Mitteleuropa’s (Freude et al. 
1965-2011), maar ze zijn compact samen-
gevat en bewerkt. Voor beginners is het 
mogelijk lastig om de sleutels in dit boek 
te gebruiken. Om te beginnen wordt er 
geen sleutel gegeven naar de families toe. 
Per familie worden sleutels gegeven naar 
de soorten als het om een beperkt aantal 
genera (en soorten) gaat, zoals bij de Ne-
monychidae, Anthribidae, Rhynchitidae 
en Nanophyidae. Bij de Apionidae gaat  
de eerste sleutel direct naar een aantal 
soorten (in geval van soortenarme gene-
ra) en verder naar genera, waarvan dan 
aparte sleutels worden gegeven. De Atte-
labidae omvatten zo weinig soorten dat 
een sleutel overbodig werd geacht. Bij de 
Curculionidae is de situatie wat ingewik-
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kelder. Deze familie wordt opgedeeld in 
17 onderfamilies. Er is echter geen sleutel 
voor de onderfamilies maar per onderfa-
milie zijn er sleutels naar genera, soorten 
of een combinatie van beide. De verschil-
lende taxonomische categorieën tussen 
soort en familie worden steeds kort be-
sproken (synoniemen, oudere indelingen, 
verspreiding, diversiteit).

Het grootste en het meest interes- 
sante deel van het boek zijn de soortbe-
sprekingen. Per soort komen de volgende 
onderwerpen aan de orde: synoniemen, 
levenswijze, in dien relevant: economi-
sche betekenis (indien relevant), ver-
spreiding en bedreigingen. Bij de levens-
wijze wordt aangegeven in welk habitat 
de soort voorkomt, wat de voedselplan-
ten zijn, wat er bekend is over de ontwik-
keling, etc. Dit deel is rijk geïllustreerd 
met foto’s van habitats en/of voedsel-
planten. Van de meeste soorten wordt 
daarnaast een foto gegeven (van een  
levend exemplaar, vaak op de voedsel-
plant). Het voorkomen in Europa wordt 
globaal geschetst; daarnaast wordt aan-
gegeven waar de soort in Duitsland voor-
komt en, meer in detail, in Baden-Würt-
temberg. Van de zeldzamere soorten 
wordt nog meer informatie gegeven en 
worden locaties en datums genoemd.

Na het systematische deel volgen, in 
hoofdstuk 7, de platen met afbeeldingen: 
op 81 pagina’s worden alle behandelde 
soorten (848) afgebeeld. Van sommige 
soorten wordt zowel een mannetje als 
een vrouwtje afgebeeld. Als ik goed ge-
teld heb is dit bij zes soorten het geval, 
waaronder de bij ons inheemse Ompha- 
lapion laevigatum (Paykull), Rhopalapion 
longirostre (Olivier), Protapion dissimile 
(Germar) en P. difforme (Germar).

Van veel soorten is ook het mannelijk 
genitaal afgebeeld, soms als foto, soms als 
lijntekening. Van twee soorten is zelfs een 
foto van de spermatheca toegevoegd. Van 
Simo hirticornis (Herbst) en S. variegatus 
(Boheman) zijn in Midden-Europa geen 
mannetjes bekend en deze soorten kun-
nen het beste worden onderscheiden op 
basis van de vorm van de spermatheca.

De foto’s zijn van erg goede kwaliteit 
en zo goed dat ze voor een deel gebruikt 
kunnen worden om tot een soortherken-
ning te komen (maar pas op: plaatjes kij-
ken is voor specialisten!). Daarnaast zijn 
ze natuurlijk geweldig handig als con- 
trole na een determinatie met behulp 
van de sleutels in het boek zelf of die in 
Freude, Harde en Lohse.

Hoofdstuk 8, het laatste hoofdstuk, is 
de literatuurlijst. Ik heb zitten tellen en 
kom op maar liefst 1375 literatuurbron-
nen, maar voor het geval er zich fact-ckec-
kers onder de lezers bevinden: de litera-
tuurlijst bevat bijna 1400 referenties.

Het appendix, ten slotte, bevat onder 
meer een dankbetuiging en een lange 
lijst van medewerkers aan het boek.  
De foto’s zijn op enkele uitzonderingen 
na, allemaal door beide auteurs gemaakt. 
Er zijn enkele foto’s (enkele bladmijnen, 
larve van Cionus hortulanus (Geoffroy)) 
van ‘onze’ Willem Ellis. Ook de eerder  
besproken rode lijst is opgenomen in de 
appendix en het boek eindigt met een  
register van wetenschappelijke namen. 
Het is een beetje jammer dat alleen ver-
wijzingen worden gegeven naar het sys-
tematische deel en niet naar de andere 
hoofdstukken.

Het boek gaat over de snuitkevers van 
Baden-Württemberg. De vraag is of dit 
boek alleen van belang is voor inwoners 
van deze Duitse deelstaat of hebben ook 
Nederlandse coleopterologen wat aan 
het boek? Of anders gezegd: hoeveel 
overlap is er eigenlijk tussen de snuit- 
keverfauna van Nederland en die van  
Baden-Württemberg?

In Nederland komen 4163 keversoor-
ten voor, waarvan er 590 behoren tot de 
Curculionoidae s.s., dat wil zeggen de 
snuitkeverachtigen zonder de Scolytidae 
en de Platypodidae. Van de 6817 kever-
soorten die in Duitsland voorkomen be-
horen er 934 tot de Curculionoidea s.s. 
Voor Baden-Württemberg worden 5129 
keversoorten gemeld, waarvan er 770 tot 
de snuitkeverachtigen (ex Scolytidae en 
Platypodidae) behoren. Baden-Württem-
berg heeft dus 180 snuitkeversoorten 
meer dan Nederland. Dit is opvallend 
omdat deze deelstaat kleiner is van op-
pervlak dan Nederland: 35.751 km2 ver-
sus 41.528 km2. Nu bestaat 18% van het 
oppervlak van Nederland uit water en in 
water komen aanmerkelijk minder snuit-
keversoorten voor dan op land. Je kunt 
dus zeggen dat beide gebieden ongeveer 

even groot zijn.
De vraag is nu hoeveel van onze 590 

soorten zich bevinden onder de 770 soor-
ten van Baden-Württemberg. Ik heb uren 
zitten turven: in Nederland komen 51 
soorten voor die niet in Baden-Württem-
berg voorkomen en deze worden dus niet 
behandeld in het boek. Dat is bijna 9% en 
jammer. De Nederlandse coleopterologen 
krijgen er echter 231 soorten voor terug, 
die wel in Baden-Württemberg voorko-
men, maar niet in Nederland. Het kan 
dus erg lonend zijn voor soortenjagers 
om in deze deelstaat de vakantie door te 
brengen.

Curculionoideologen die zich gespeci-
aliseerd hebben in de Nemonychidae, 
Rhychitidae, Attelabidae en/of Nanophyi-
dae hebben geluk: alle Nederlandse soor-
ten van deze families worden behandeld. 
Degenen die zich alleen bezig houden 
met breedsnuitsnuitkevers (Anthribidae) 
missen slechts één soort, namelijk Ene-
dreytes hilaris Fåhraeus. Van de 85 soorten 
Apionidae die in Nederland voorkomen 
worden er slechts drie niet behandeld.  
Bij de Curculionidae is de situatie ern- 
stiger: van de 465 Nederlandse soorten 
zijn er 188 die niet in Baden-Württem-
berg voorkomen en dus onbesproken 
zijn.

Om iets duidelijker te laten worden 
wat je in het boek kan aantreffen, wil ik 
een voorbeeldje uitwerken. Eén van mijn 
favoriete snuitkevers is Trachodes hispidus 
(Linnaeus) (figuur 1). Wat is er over deze 
soort te vinden in het boek?

De soort behoort binnen de Curculio-
nidae tot de subfamilie van Molytinae en 
het tribus Trachodini. Het is de enige 
soort binnen dit tribus. Trachodes hispidus 
kan gedetermineerd worden met behulp 
van de sleutel voor de genera en soorten 
van de Molytinae.

1. Trachodes hispidus is niet zeldzaam in Baden-Württemberg, in Nederland is de soort bekend 
uit vier provincies. Foto: Theodoor Heijerman
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Vertegenwoordigers van de Trachodi-
ni komen vooral voor in Zuidoost-Azië, 
waar veel lastig te onderscheiden soorten 
voorkomen, die in de strooisellaag leven 
en in dode twijgen. Het genus Trachodes 
omvat bijna 20 soorten waarvan er twee 
in Europa voorkomen. De Duitse naam 
voor het genus luidt Totholzrüssler. Tra-
chodes hispidus komt behalve in Europa 
ook in Noord-Amerika voor. Trachodes his-
pidus wordt de Schuppiger Totholzrüssler 
genoemd en komt voor in bossen waar 
hij leeft in dood hout van vooral loof- 
bomen. De larven leven in gangen in 
vochtig vermolmd hout en de pop bevind 
zich in de vraatgangen. De soort komt in 
Noord-, Oost- en Midden-Europa voor en 
is in Duitsland wijdverbreid. In Baden-
Württemberg is de soort tamelijk alge-
meen. In lage gebieden is ze iets talrijker 
dan op grotere hoogten. Er zijn 47 waar-
nemingen bekend van na 1950. Het is een 
niet bedreigde soort die dus niet op de 
rode lijst geplaatst is. De soort wordt af-
gebeeld in levende lijve en als geprepa-
reerd exemplaar.

In de paragraaf over overwinterings-
strategieën wordt de Trachodes hispidus 
nog genoemd als een van de soorten die 
als imago in de bodem overwintert en  
‘s winters in aanspoelsel kan worden 
aangetroffen.

Tot slot een paar kritiekpuntjes, al 
zijn deze er nauwelijks. Ik schreef al dat 
het jammer is dat de auteurs de Scoly- 
tidae en Platypodidae niet tot de snuit- 
keverachtigen rekenen. En de rode lijst  
is natuurlijk een misser. Nog een erger-
puntje: alle soorten zijn voorzien van een 
populaire naam. Enkele voorbeelden: 
Krummrüssliger Stockrosen-Spitzmaus-
rüssler, Langarmiger Pappel-Kätzchen-
rüssler, Raustreifiger Dickmaulrüssler. 
Gelukkig komt de Grünlicher Bogenfur-
chenrüssler niet in Nederland voor. Eén 
echt foutje staat er toch wel in: figuur 648 
en 649 (plaat 71) laten dezelfde soort 
zien, namelijk Rhinoncus albicinctus (Gyl-
lenhal), terwijl in figuur 649 een R. perpen-
dicularis (Reich) had moeten staan. Maar 
dit foutje heb ik weer niet zelf ontdekt: 
Jan Burgers maakte me hierop attent.

Alle lof dus voor dit geweldige boek. 
Een verplicht boek voor iedereen die aan 
snuitkevers doet. En ik hoop dat deze pu-
blicatie menigeen zal aanzetten om over 
te stappen en vanaf nu aan snuitkevers 
te gaan doen.
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Na de eerder dit jaar verschenen Duits- 
talige veldgids voor wilde bijen (Amiet & 
Krebs 2012) en het licht verteerbare 
‘Wildbienen, die anderen Bienen’ (West-
rich 2011) hebben onze oosterburen  
opnieuw een schitterend bijenboek uit- 
gebracht. Dit keer wordt voluit de kaart 
van de terreinbeheerder getrokken.  
De auteurs, zelf onderzoekers aan de 
Universiteit van Zürich, maakten een 
grondige analyse van de bestaande vak- 
literatuur en probeerden de antwoorden 
op een aantal vragen rond wilde bijen  
en bescherming te leveren.

Naast een inleiding, een synthese en 
een uitgebreide literatuurlijst bestaat het 
boek uit acht hoofdstukken. Deze behan-
delen onder andere de kwantitatieve 
bloembehoeften van wilde bijen, het be-
lang van kleine landschapselementen  
als nestplaatsen voor wilde bijen, land-
schappelijke structuren als barrières voor 
foeragerende bijen, wilde bijen in een 
stedelijke omgeving en de voedselcon-
currentie tussen honingbijen en wilde 
bijen.

Elk hoofdstuk begint met een kade-
ring van het thema. Hierna worden en- 
kele vragen over wilde bijen en bescher-
ming geposteerd. Antwoorden worden 
gezocht aan de hand van een analyse van 
de beschikbare literatuur. Op het einde 
van het hoofdstuk worden deze antwoor-
den nogmaals overzichtelijk samengevat 
en elk hoofdstuk wordt afgerond met  
enkele concrete beheermaatregelen en 
pistes voor verder onderzoek. Het geheel 
wordt afgewerkt met fraaie foto’s van  
bedreigde bijensoorten, geschikte bijen-
habitats en goede nestgelegenheden.

Het hoofdstuk over de kwantitatieve 
bloembehoeften sprak mij het meest aan 
en is ook vrij uniek. Enkele theoretische 
bedenkingen gaan dit hoofdstuk vooraf. 
Zo leren we dat de grote variabiliteit in 
het benodigde aantal bloemen bij gespe-
cialiseerde bijen afhangt van de grootte 

van deze bijensoort en het pollenvolume 
van de respectievelijke waardplant. Een 
analyse van de relevante Europese lite- 
ratuur resulteert vervolgens in een over-
zichtstabel met het minimum aantal  
benodigde bloemplanten voor de bevoor-
rading van één nestcel van gespeciali-
seerde bijen. Zo wordt het belang van 
grote aantallen bloeiende planten voor 
wilde bijen op een bevattelijke en over-
zichtelijke manier voor de terreinbeheer-
der weergegeven. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met mogelijke negatieve ef-
fecten van stuifmeeltekort en de effecten 
van massadrachten zoals koolzaad en 
phacelia. 

Dit boek is zowel door de sobere vorm 
als de iets zwaardere inhoud niet meteen 
geschikt als nachtkastjesliteratuur. Voor 
geïnteresseerde natuurliefhebbers en 
-beheerders is het echter een sterk aan  
te raden werk.
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