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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. 
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Dit boek is een fantastische aanwinst 
en vergemakkelijkt de determinatie van 
cicaden aanzienlijk. Het laat zien dat veel 
cicaden prachtig gekleurde insecten zijn 
om onder de microscoop te hebben, 
maaar ook dat bij sommige genera  
nauwelijks verschil te zien is tussen de 
soorten. Dat geldt bijvoorbeeld voor het 
boombewonende genus Edwardsiana, dat 
uit meer dan 30 zeer gelijkende soorten 
bestaat. Sterker nog, het lijkt zelfs wel of 
elke keer hetzelfde individu is gefotogra-
feerd! Voor daadwerkelijke determinatie 
zijn dus de sleutels van Biedermann & 
Niedringhaus onontbeerlijk, waarin de 
familie- en generasleutels zijn opgeno-
men en het mannelijk geslachtsapparaat, 
alsmede andere harde kenmerken en 
waardplantassociaties zijn weergegeven. 
De fotogids biedt wel een perfecte gele-
genheid om genus- en soortdetermina-
ties te controleren en werkt ook prima op 
die luie dagen dat je geen zin hebt om de 
generasleutel door te werken en alleen 
maar plaatjes wil kijken. 

In 2011 verscheen ook het eerste sup-
plement van de sleutels van Biedermann 
& Niedringhaus, gericht op de soorten die 
gevonden zijn in de Beneluxlanden. Deze 
Engelstalige publicatie is significant om 
een aantal redenen. Ten eerste is de eer-
ste gepubliceerde checklist van de Neder-
landse cicaden sinds die van Gravestein 
uit 1976 en van de Belgische cicaden 
sinds die van Van Stalle uit 1989. Uit 
Luxemburg was zelfs helemaal geen lijst 
bekend voordat de Duitse heren aan dit 
project begonnen (zie Niedringhaus et  
al. 2010a,b). Ten tweede bevat het boek 
soortsbeschrijvingen van dertien soorten 
die niet in de Duitse sleutel staan (al zijn 
inmiddels drie van deze soorten ook al 
voor Duitsland gepubliceerd en anderen 
al gevonden (Nickel 2010, R. Niedringhaus 
& H. Nickel persoonlijke mededeling). 

The Planthoppers and Leafhoppers of 
Benelux bevat een geannoteerde check-
list van de 487 soorten cicaden die tot nu 
toe bekend zijn uit de Benelux landen 
(388 voor Nederland), en een volledige  
dichotome sleutel voor de families en  
genera van al deze soorten. Deze sleutels 

hebben dezelfde opzet als in Biedermann 
& Niedringhaus (2004, 2009), maar bevat-
ten vier genera die daar niet in zijn opge-
nomen, en de genera die niet bekend zijn 
uit de Benelux ontbreken uiteraard. Van 
elk genus is minstens één voorbeeldteke-
ning afgebeeld en een lijstje met soorten 
en welke daarvan bekend zijn uit elk van 
de drie Benelux landen. Bovendien vindt 
men daar ook de verwijzing naar de pagi-
na van de soortsbeschrijving en afbeel-
dingen van zowel de Duitse sleutel als de 
hierboven besproken fotoatlas. In totaal 
is van zo’n 70% van de soorten een habi-
tustekening opgenomen, maar zoals hier 
boven gemeld is dat bij de determinatie 
van cicaden verre van toerijkend; meest-
al is het uitprepareren van het (manne-
lijk) genitaal nodig om tot een zekere  
determinatie te komen. Van de dertien 
soorten die niet in de sleutels van Bieder-
mann & Niedringhaus staan, zijn na de 
generatabel soortsbeschrijvingen opge-
nomen in het bekende drie kolommen-
systeem. Van elke soort is een tekening 
van de habitus, het mannelijk genitaal  
en soms de abdominaalsterniet van het 
vrouwtje opgenomen. 

Waarom pak ik dan toch elke keer 
weer dat ik gewoon de generatabel uit 
het Duitse boek? Waarschijnlijk om twee 
redenen. De soortenlijst van Nederland  
is nog verre van compleet: achterin de 
Beneluxgids is een lijst opgenomen met 
wel 50 soorten waarvan verwacht wordt 
dat ze ook in de Benelux gevonden kun-
nen worden. Ten tweede is de kans dat  
ik in het noorden van het land, waar ik 
meestal cicaden vang, soorten vind die 
niet in Duitsland voorkomen natuurlijk 
buitengewoon klein, terwijl de kans dat 
ik daar soorten kan ontdekken die wél in 

Duitsland gevonden zijn, maar nog niet 
in Nederland, niet gering is. Voor de echte 
soortenjager is de Duitse generatabel dus 
onontbeerlijk, maar het is onvermijdelijk 
dat ook daarin een groeiend aantal gene-
ra ontbreekt.

Al met al zijn dit twee zeer fraaie boe-
ken die de studie van cicaden in Noord-
west-Europa zeer ten goede komen en 
veel perspectief bieden voor uitbreiding. 
Maar of dat voldoende is om cicaden in 
Nederland een populaire groep te maken 
betwijfel ik. De aanschafprijs is hoog te 
noemen, bovendien zijn beide zonder de 
Duits- of Engelstalige sleutel onbruik-
baar. Anderzijds is het onwaarschijnlijk 
dat er binnenkort een complete Neder-
landse tabel verschijnt voor cicaden, om-
dat het toch een taxonomisch lastige 
groep is met veel kleine soorten, waar-
voor genitaalpreparaties verplichte kost 
zijn. Misschien moet er eerst maar eens 
een Nederlandse naamlijst komen van 
alle soorten. Ik kijk uit naar de in voorbe-
reiding zijnde determinatiewerk voor de 
nymfen van cicaden en de andere ge-
plande addenda, zijnde de sleutels voor 
de cicaden van de Britse Eilanden en 
Zwitserland. Ook schijnt er gewerkt te 
worden aan deel 2 en 3 van de cicaden 
van Centraal-Europa (deel 1 verscheen  
in 2003, maar miste de grootste familie 
Cicadellidae, Holzinger et al. 2003), maar 
zolang dat niet beschikbaar is mogen we 
blij zijn met deze zeer fraaie en groeiende 
serie boeken over de cicaden.
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