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Dit is alweer het derde boekje in de serie 
uitgegeven door Rutilans, dit keer als een 
gecombineerde uitgave met Magellanes. 
In dit boekje wordt de subfamilie Donaci-
inae, de rietkevers, behandeld waarvan in 
Nederland 27 soorten voorkomen die ook 
allemaal in Frankrijk voorkomen.

De opzet van het boekje verschilt niet 
van de eerdere deeltjes over Chrysome- 
linae en Clytrinae: in de inleiding komen 
fylogenie, biologie en determinatie- 
werken aan bod; daarna volgt een hoofd-
stuk met informatie over de soortenkeu-
ze, gebruikte naamgeving, de opzet van 
de determinatietabellen en de bron van 
de verspreidingsgegevens. Na een tabel 
van de kevers tot op de subfamilies van 
de Chrysomelidae, volgt een naamlijst 
van alle Franse soorten uit de subfamilie 
Donaciinae. De genera- en soortentabel-
len worden voorafgegaan door een toe-
lichting waarin onder meer het prepare-
ren van de genitaliën wordt beschreven. 
Na de tabel tot de soorten van ieder  
genus worden de soorten behandeld 
waarbij soms nog aanvullende onder-
scheidingskenmerken worden gegeven. 
Er worden ten slotte verspreidingskaart-
jes gepresenteerd en foto’s van de habi-
tus van de kevers en de landschapsele-
menten waar de verschillende soorten 
leven. Het voorwoord is geschreven door 
de Belgische Donaciinae-expert Pascal 
Lays. 

Net als in de eerdere deeltjes beperkt 
het boekje zich tot de Franse soorten.  
Er wordt echter één uitzondering ge-
maakt. Dat is voor Donacia antiqua. Alle 
meldingen van deze soort voor Frankrijk 
bleken betrekking te hebben op D. brevi-
tarsis, maar omdat niet uitgesloten kan 
worden dat D. antiqua toch in Frankrijk 
opduikt, worden er kenmerken gegeven 
voor het onderscheiden van deze twee 
soorten. Ik vind het wel jammer dat dit 
niet in de determinatietabel is opgeno-
men, maar pas na het behandelen van de 
Franse Donacia-soorten. Overigens is dit 
de enige plek waar de sclerieten van de 
endophallus worden gegeven. 

In de veel gebruikte tabel van Mohr 
(1966) wordt de lengte-verhouding tussen 
het derde tarslid en het klauwenlid ge-
bruikt als belangrijk kenmerk om groe-
pen van soorten te onderscheiden. Ik 
vond dat altijd lastig en greep, zeker in 
het begin, nog al eens terug op de oude 

tabel van Goecke (1943), waarin de soor-
ten op basis van foto’s van dekschilden 
werden onderscheiden. In de nieuwe ta-
bel van Bordy, Doguet en Debreuil worden 
naast andere kenmerken, van alle soor-
ten prachtige habitusfoto’s gepresenteerd 
waardoor het onderscheid relatief een-
voudig is, ook wanneer nog maar beperkt 
vergelijkingsmateriaal beschikbaar is.

Toch zijn niet alle kenmerken even 
goed bruikbaar. Voor het onderscheid 
tussen Donacia vulgaris en D. simplex, bij-
voorbeeld, wordt ook in deze tabel de 
vorm van het uiteinde van de dekschil-
den gebruikt. Als ondersteunend ken-
merk wordt de beharing van de clypeus 
(épistome in het Frans) gebruikt. Bij de 
Nederlandse dieren die ik bekeek kon ik 
hier eigenlijk geen duidelijk verschil in 
herkennen. 

Het is jammer dat de auteurs ervoor 
gekozen hebben om bij het afbeelden van 
de aedaeagi van de soorten alleen de bui-
tenkant weer te geven en in de meeste 
gevallen zelfs alleen de apicale helft van 
het genitaal. Mohr (1985) geeft goed 
bruikbare tekeningen van de interne 
sclerieten van de aedaeagi bij de soorten 
van het genus Donacia op grond waarvan 
in twijfelgevallen een zekere determina-
tie altijd mogelijk is. Het zou goed ge-
weest zijn als die in dit Franse boekje ook 
weergegeven waren. 

Met het verschijnen van dit boekje 
zijn voor een groot deel van de Chryso-
melidae Franstalige tabellen beschikbaar 
gekomen. In de serie Faune de France 
verschenen delen over Alticinae (Doguet, 
1994) en Cassidinae, inclusief Hispini 
(Bordy, 2000). En al eerder verscheen als 
speciale uitgave van Rutilans een tabel 

voor de soorten van het genus Cryptocep-
halus. De publicatie van Laboissière (1937) 
is wat de naamgeving betreft weliswaar 
wat verouderd, maar als determinatie-
werk voor de Franse Galerucinae, nog 
steeds goed bruikbaar. Eigenlijk ont-
breekt alleen de geïmporteerde Ameri-
kaanse soort, Diabrotica virgifera. Het is te 
hopen dat Debreuil voor de nog ontbre-
kende subfamilies vergelijkbare boekjes 
gaat uitgeven. Zodat er voor de startende 
bladkeveronderzoekers in Frankrijk een 
goede basis is. Maar niet alleen voor de 
Franse onderzoekers zijn de nieuwe 
boekjes van belang. Ik kan iedere Neder-
landse en Belgische bladkeveronderzoe-
ker deze serie aanraden. Het boekje over 
de rietkevers is weer een fraaie en goed 
bruikbare toevoeging op deze reeks. Be-
stellen kan via de website www.rutilans.
com.

Literatuur
Bordy B 2000. Coléoptères Chrysomelidae.  

Volume 3. Hispinae et Cassidinae. Faune 
de France 85: i-xii, 1-250.

Doguet S 1994. Coléoptères Chrysomelidae. 
Volume 2. Alticinae. Faune de France 85:  
i-ix, 1-694.

Goecke H 1943. Monographie der Schilfkäfer II. 
Die fossilen Funde und ihre Bestimmung. 
Nova Acta Leopoldina 12: 339-380.

Laboissière V 1937. Galerucinae de la faune 
française (Coléoptères). Annales de la So-
ciété entomologique de France 103: 1-108.

Mohr KH 1966. Familie Chrysomelidae. Die  
Käfer Mitteleuropas 9: 95-280.

Mohr KH 1985. Beiträge zur Insektenfauna der 
DDR: Coleoptera – Chrysomelidae: Donaci-
inae, Orsodacninae, Criocerinae, Clythri-
nae. Beiträge zur Entomologie, Berlin 35: 
219-262.

Ron Beenen

Colin Hart 2011

British plume moths
The Dorset Press, Dorchester, Dorset. 278 pp. 

ISBN 978-1-899935-06-2. € 34,60

Dit boek is gewijd aan de vedermotten 
van Groot-Brittannië. Het gaat om twee 
kleine motvlinderfamilies: Pterophoridae 
en Alucitidae, met in Groot-Brittannië in 
totaal 45 soorten. De behandeling van 
elke soort is zeer uitgebreid en illustra-
tief. 

De inleiding bevat de gebruikelijke al-
gemene informatie, maar extra aandacht 
wordt besteed aan de nomenclatuur. De 
auteur verklaart de aanbeveling van de 
ICZN (1999) te volgen. Hierbij past hij de 
naamuitgangen aan aan het geslacht van 
het genus. Helaas gaat dit in tegen het 
besluit van het congres van de SEL waar 
besloten werd dat voor Lepidoptera niet 
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te doen en de schrijfwijze te gebruiken 
zoals die door de oorspronkelijke auteur 
is vastgelegd. 

In het hoofdstuk over de studie van 
vedermotten wordt uitgebreid ingegaan 
op het verzamelen en kweken van veder-
motten, welke benodigdheden voor ver-
zamelen gewenst zijn, hoe dieren op te 
zetten en hoe om te gaan met de verkre-
gen verspreidingsgegevens. Dit wordt  
gevolgd door beschrijvingen van de  
lichaamsbouw en het gedrag van de die-
ren, een uitgebreide beschrijving van de 
anatomie van de eieren, rupsen en pop-
pen en enkele woorden over camouflage 
en mimicry. Dat vedermotten trekneigin-
gen hebben is bekend en twee nieuw- 
komers – Stenoptilia inopinata Bigot & Picard 
en Crombrugghia laetus (Zeller) – aan de 
zuidkust van Engeland, worden in dit 
licht becommentarieerd. 

Een checklist wordt gevolgd door een 
determinatietabel met een toelichting 
hoe die te gebruiken. De sleutels zelf zijn 
goed uitgevoerd en makkelijk bruikbaar. 
Elk van de te maken keuzes is middels 
een lijntekening verduidelijkt. Opvallend 
is dat de auteur niet heeft gekozen eer- 
dere tabellen over te nemen en te be- 
werken, maar dat hij ze nieuw gemaakt 
heeft. Dat heeft enkele frisse ideeën  
opgeleverd. 

Bij de soortbehandeling is duidelijk 
dat de auteur zich grote moeite getroost 
heeft om alle delen van de beschrijvin-
gen te kunnen weergeven. Hij heeft van 
bijna elke soort niet alleen het imago, 
maar ook de vroege stadia en levenswijze 
zeer uitvoerig behandeld. Tijdens de pre-
paratie van dit boek werd duidelijk dat  
er de soorten Stenoptilia annadactyla  
Sutter en Emmelina argoteles (Meyrick) 

toegevoegd moesten worden aan de Brit-
se lijst en dat Stenoptilia scabiodactyla 
(Gregson) als bona spec. behandeld moest 
worden. Deze soorten zijn becommenta-
rieerd en hun status in Groot-Brittannië 
is duidelijk gemaakt. De verspreiding in 
Groot-Brittannië en Ierland wordt bij elke 
soort gemeld, vaak met bespreking van 
historische data. Mij is bekend dat de  
auteur constateerde dat enkele soor- 
ten mogelijk uitgestorven zijn in Groot-
Brittannië. Hij heeft om toch de informa-
tie van de vroege stadia van deze soorten 
te krijgen, bezoeken gebracht aan onder 
andere Nederland. De bij het kweken van 
rupsen uitgekomen parasitaire vliegen of 
wespen zijn gedetermineerd en bij een 
enkele gastheer genoemd.

Het boek is rijkelijk geïllustreerd met 
lijntekeningen van de mannelijke en 
vrouwelijke genitaliën, gevolgd door 
prachtige kleurenfoto’s van de vlinders, 
rupsen, poppen, vraatbeelden en rust-
houdingen van de vlinders in het veld. 
De vlinders zijn afgebeeld zowel op ware 
grootte, als sterk vergroot. Van variabele 
soorten worden enkele vormen getoond. 
Veel rupsen en poppen zijn niet eerder in 
een publicatie afgebeeld. 

Er zijn echter ook twee kleine min-
puntjes. Het eerste betreft de genitaal- 
tekeningen; deze zijn in extreem detail 
gemaakt, waarbij elke seta aanwezig is. 
Het gevolg is echter dat bij enkele soorten 
de voor de determinatie essentiële delen 
in het woud van setae niet meer zicht-
baar zijn (bijv. de kenmerken in de be-
schrijving van de vrouwtjes van Platyptilia 
calodactyla en P. gonodactyla op pag. 170  
is niet herkenbaar in de tekeningen op 
pag. 171). Het tweede is de volgorde van 
de illustraties; deze correspondeert niet 
met de volgorde van de beschrijvingen in 
de tekst. Zo wordt bijvoorbeeld de tekst 
gestart met de soort Alucita hexadactyla, 
de enige vertegenwoordiger van de fami-
lie Alucitidae in Groot-Brittannië, doch in 
de illustraties staat de soort telkens tus-
sen echte vedermotten. Dit verschuiven 
van illustraties maakt het terugvinden 
van een soort wat lastig.

Van de soorten die behandeld worden 
in dit boek komen er enkele niet voor in 
Nederland, maar omgekeerd hebben wij 
slechts twee soorten die niet in Groot-
Brittannië voorkomen: Hellinsia didactylites 
(Ström) en Alucita grammodactyla Zeller. 
De goede overeenkomst van de fauna in 
ons land met de soorten uit het boek 
maakt het, met een dusdanige complete 
informatie over de soorten en zo rijk geïl-
lustreerd, tot een aanrader voor iedereen 
die aan Microlepidoptera werkt of meer 
over vedermotten wil weten.
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In 2011 zijn twee boeken verschenen die 
het leven van de jonge cicadoloog een 
stuk vergemakkelijkt hebben: een foto- 
atlas van de cicaden van Duitsland door 
Gernot Kunz et al. en een determinatie-
werk voor cicaden van de Benelux door 
Kees den Bieman et al. Beide zijn addenda 
van de in 2004 verschenen determinatie-
sleutel voor de cicaden van Duitsland 
(Biedermann & Niedringhaus 2004) en  
de in 2009 verschenen Engelse vertaling 
ervan (Biedermann & Niedringhaus 2009). 

De fotoatlas bevat na een korte inlei-
ding (Duits- en Engelstalig) foto’s van de 
619 soorten cicaden die beschreven staan 
in Biedermann & Niedringhaus (2004, 
2009). Van de meeste soorten zijn foto’s 
van levende exemplaren van beide ge-
slachten met hier en daar een nimf weer-
gegeven. Van slechts 57 soorten zijn foto’s 
van geprepareerde museumexemplaren 
van één of beide geslachten gemaakt, 
blijkbaar omdat het zeldzame of zelfs (in 
Duitsland e.o.) uitgestorven soorten be-
treft. De in 2004 verschenen Duitse sleutel 
kenmerkte zich doordat de soortdetermi-
natie niet als een dichotome sleutel was 
opgenomen, maar in drie kolommen per 
pagina naast elkaar afgebeeld, waardoor 
de habitus- en genitaaltekeningen mak-
kelijk met elkaar vergeleken kunnen wor-
den (wat mij betreft een revolutie in de 
determinatieliteratuur!). In de fotoatlas 
wordt dezelfde structuur en paginanum-
mering gevolgd, waardoor de twee boe-
ken onder elkaar gelegd kunnen worden 
en een fraai en compleet beeld per soort 
verkregen wordt. Behalve de foto staat bij 
elke soort een korte Duitstalige beschrij-
ving van biotoop, waardplant en fenolo-
gie. Ook is een tekeningetje van het dier 
op ware grootte opgenomen, en wordt 
met een kleurencode aangegeven of de 
twee geslachten makkelijk, moeilijk, of 
helemaal niet met zekerheid te detemi-
neren zijn. Ten slotte is er een kaartje 
weergegeven van de Duitse deelstaten 
waar een soort is aangetroffen; handig bij 
het nagaan of het waarschijnlijk is dat 
een soort ook in Nederland voorkomt. 


