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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.
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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 


