
254 entomologische berichten
 73 (6) 2013

Uitgelezen
Manfred Niehuis 2013

Die Buntkäfer (Coleoptera: Cleridae) in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland
Gesellschaft für Naturschutz und Ornitho- 

logie, Rheinland-Pfalz e.V. (GNOR), Landau.  

683 pp. ISBN 978-3-9807669-7-5. € 34,50

In de serie Flora en Fauna van Rhein-
land-Pfalz van het genootschap voor  
Natuurbehoud en Ornithologie ver-
scheen dit jaar een fraai boekwerk boor-
devol informatie over mierkevers (Cleri-
dae). De Nederlandse benaming mier- 
kevers verwijst naar de algemeen voor-
komende Thanasimus formicarius. De 
naam is echter niet representatief voor 
deze zeer interessante keverfamilie. In 
Nederland zijn 12 soorten van deze fa-
milie bekend. Niehuis had voor zijn boek 
de beschikking over 2731 openbare en 
niet openbare data-, en vondstgegevens 
en kwam uit op 19 soorten voor het on-
derzoeksgebied.

Evenals de eerdere uitgaven over 
boktorrren (Cerambycidae), prachtkevers 
(Buprestidae) en oliekevers (Meloidae) is 
dit nieuwe boek ook zeer uitgebreid. De 
opzet heeft veel overeenkomsten met de 
vorige werken. Met bijna 700 pagina’s is 
het vooral een naslagwerk met een schat 
aan gegevens en rijkelijk voorzien van 
fraaie en bijzondere kleuropnamen. Je 
blijft er in lezen en ontdekken. In deze 
uitgave behandelt de auteur ook een aan-
tal soorten dat, gezien hun verspreidings-
gebied in Europa, nochtans in theorie, te 
verwachten is. Uitgebreid wordt ingegaan 
op etymologie, systematiek en taxono-
mie, Europese verspreiding, morfologie, 
voortplanting, parasitisme en fenologie. 
Ook op onderwerpen als voedselopname, 
natuurlijke vijanden, ethologie, mimicry, 
de relatie tot andere insecten en hun 
larven én de betekenis voor de economie 
wordt uitvoerig ingegaan. Enkele tekst-
bijdragen zijn bewerkt door medeauteurs 
van naam, zoals de actuele systematiek 
door Roland Gerstmeier. Gerstmeier ver-
woordt de stand van zaken treffend met 
de opmerking: ‘die heutige Klassifikation 
ist die Historie von Morgen….’!. U als le-
zer zal deze opmerking ongetwijfeld her-
kennen in de dagelijkse praktijk. 

Manfred Niehuis levert weer een 
prestatie van formaat. Ik heb dit infor-
matieve boekwerk met plezier gelezen en 
met de omvang van deze publicatie is dat 
op zich al een prestatie. Het is een uitste-
kende aanvulling op het geïllustreerde en 
van determinatietabellen voorziene werk 
van Roland Gerstmeier (1988). Het deter-
mineren van larven tot op geslacht en op 
soort was al mogelijk met de publicatie 

van Bernard Klausnitzer (1996). Die Bunt-
käfer in Rheinland-Pfalz und im Saar-
land is vooral ook een studieboek en een 
aanwinst voor elke liefhebber en profes-
sionele entomoloog die geïnteresseerd is 
in deze fraaie kleurrijke en interessante 
keverfamilie.
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In de periode 2003-2006 inventariseerden 
wij tijdens allerlei excursies in Noord-
Holland met regelmaat dagvlinders, met 
name in Purmerend en Zaandam, maar 

ook op andere plekken. De eerste stip-
penkaartjes kwamen beschikbaar in de 
reeks ‘Waarnemingenverslagen libellen, 
dagvlinders en sprinkhanen’ en delen 
van onze regio bleken ‘witte plekken’. Dat 
stimuleert natuurlijk om waarnemingen 
door te geven. Bijna alle dagvlinders zijn 
dermate makkelijk op naam te brengen 
dat ze tijdens excursies zonder veel extra 
moeite genoteerd kunnen worden. Onze 
‘stippen’ verschenen in de Atlas van Ne-
derlandse dagvlinders (Bos et al. 2006) en 
nu dus eindelijk ook in deze provinciale 
atlas. ‘Eindelijk’, omdat het de bedoeling 
was om de uitgave veel eerder uit te 
brengen, maar het bleek een hele klus  
de provincie vrijwel dekkend te inventa-
riseren.

Over die dekking: dat is goed gelukt. 
Slechts voor enkele gebieden bleek geen 
waarnemer te porren te zijn (de Wierin-
germeerpolder en Haarlemmermeer- 
polder, zoals te verwachten). Vlinders 
van duin tot dijk wil een aanvulling zijn 
op de landelijke atlas uit 2006, waarin 
alle dagvlinderwaarnemingen tot en met 
2003 zijn opgenomen. Daaruit bleek na-
melijk het grote aantal witte plekken in 
de poldergebieden van Noord-Holland. 
De in deze nieuwe uitgave gekozen weer-
gave van de vindplaatsen op kilometer-
hokniveau maakt een veel gedetailleer-
der verspreidingsbeeld mogelijk dan het 
uurhokniveau (hokken van 5×5 km) van 
de landelijke atlas.

Enkele hoofdstukken gaan vooraf aan 
de soortbesprekingen. Geïllustreerd met 
vele foto’s wordt uitgelegd welke eisen 
dagvlinders stellen aan hun omgeving 
en hoe het terreinbeheer hierop kan 
inspelen, wat de trends zijn van enkele 
soorten, en hoe het onderzoek voor deze 
atlas is uitgevoerd. Van de in totaal 60 uit 
Noord-Holland bekende soorten, worden 
er 40 uitgebreid behandeld. Soorten die 
niet of slechts sporadisch (zwervers) in 
de periode 2000-2009 zijn gezien, worden 
achteraan kort toegelicht. Voor de uitge-
breid behandelde soorten zijn meestal 
twee pagina’s gereserveerd. Hierop wordt 
een beschrijving gegeven van voorkomen, 
leefgebied, trend en gedrag van de soort, 
vergezeld van enkele foto’s, een vliegtijd-
diagram en een trenddiagram voor de pe-
riode 1992-2009 op basis van de gegevens 
uit de monitoringsroutes in Noord-Hol-
land. Hierna worden de 20 incidentele en 
verdwenen soorten kort aangestipt. Een 
korte analyse van de gegevens resulteert 
in een kaartje met de soortenrijkdom per 
kilometerhok. Rijke hokken, met 25 tot 
32 soorten, zijn te vinden over de gehele 
duinlinie en één keer in het Gooi. In het 
laatst hoofdstuk worden vijf regio’s en 
hun dagvlinders besproken.
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Het boek is geen echte complete atlas 
in de zin dat álle waarnemingen zijn  
opgenomen. Die van voor 2000 en inci-
dentele waarnemingen ontbreken. Het 
alleen publiceren van gegevens uit 2000-
2009 levert echter een duidelijk beeld 
op van de dagvlinderstand van Noord-
Holland in het eerste decennium van 
deze eeuw. Hiermee kunnen de huidige 
kwetsbare populaties beschermd worden 
en ongetwijfeld kunnen vele dagvlinder-
speurders er hun voordeel mee doen.
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Begin dit jaar is de Stofluizenwerkgroep 
heropgericht binnen EIS-Nederland. Met 
maar liefst acht man zal de komende ja-
ren onze psocopterenfauna geïnventari-
seerd worden en gewerkt worden aan  
een actuele, geannoteerde soortenlijst. 
Dat was wel nodig ook; er zijn slechts 
zo’n zestig soorten uit ons land bekend, 
terwijl er mogelijk nog enkele tientallen 
wachten op ontdekking.

Wie stofluizen wilde determineren, 
moest zijn toevlucht nemen tot buiten-
landse werken. De Britse tabel van Tim 
New (2005, aangevuld met correcties  
van Lienhard 2006), het omvangrijke 
werk van Charles Lienhard over de ‘euro-
mediterrane’ regio (1998) en de oude 
Duitse publicatie van K.K. Günther (1974) 
moesten dan geraadpleegd worden. 
Ook de website van het National Barkfly 
Recording Scheme (Biological Records 
Center zonder datum) bood nuttige hulp 
bij het op naam brengen van de kleine 
dieren. In 2010 is er een prachtig werk  
bijgekomen in de serie Nationalnyckeln 
till Sveriges flora och fauna. Hierin wor-
den alle 82 soorten van Zweden, Noor-
wegen, Finland en Denemarken uitvoerig 
behandeld.

Het boek is in het Zweeds geschreven. 
Alle soorten hebben een Zweedse naam 
gekregen: Voor de Liposcelididae zijn dat 
(vrijvertaald): pluizige-, huis-, vogelnest-, 
gaffel-, oker-, gladkop-, tweeling-, kleur-
loze- en bosboekenluis. Al naar gelang 
vorm, kleur, aanhangsel of letterlijke ver-
taling van de Latijnse naam. De sleutels 
tot de soorten zijn echter tweetalig. Links 
op de pagina staat een Zweedse sleutel 
en rechts een Engelstalige. Tussen deze 
twee tekstkolommen staan bij elk cou-
plet duidelijke tekeningen of foto’s die de 
onderscheidende kenmerken illustreren. 
De tabel werkt keurig in volgorde van 
volledige suborders, families en genera, 
waardoor al determinerend goed inzicht 
verkregen wordt in de systematiek en 
gezamenlijke kenmerken van de groepen 
soorten.

Elk soort is uitgebreid beschreven 
en geïllustreerd. Telkens worden ken-
merken, gelijkende soorten, ecologie, 
leefwijze, voorkomen, referentie naar de 
originele beschrijving en etymologie van  
de soortnaam gegeven. Dit alles is rijke-
lijk geïllustreerd met duidelijke lijnteke-
ningen, scherpe en fraaie veldopnamen  
en bewerkte foto’s van de voorvleugel  
(en soms ook de achtervleugel). In het 
inleidende hoofdstuk staat uitgelegd hoe 
al die illustraties van tweede auteur Kris-
ter Hall tot stand zijn gekomen. De veld-
opnamen zijn soms gebaseerd op meer-
dere foto’s die gestackt zijn en de foto’s 
van de vleugels zijn digitaal bewerkt om 
zo duidelijk mogelijk de adering weer te 
geven. Natuurlijk staan niet alle (te ver-
wachten) Nederlandse soorten erin. Het 
bij de hand houden van bovenstaande 
eerdere publicaties blijft dan ook nood-
zakelijk.

Een voorbeeld van een moeilijke 
familie is die van de Liposcelididae, de 
zogenaamde boekenluizen. Het boek 
voorziet in een tabel van negen soorten 
Liposcelis, maar het geslacht Embidopsocus 

(met twee importsoorten in Nederland) 
ontbreekt geheel. Lienhard (2004) noemt 
voor Zweden de soorten Liposcelis spec.,  
L. divinatoria, L. bostrychophila, L. brunnea, 
L. decolor, L. keleri en L. silvarum. Het hier 
besproken boek voegt daar nog eens de 
volgende soorten bij: Liposcelis pubescens, 
L. corrodens, L. entomophila en L. pearmani. 
Ter vergelijking: Lienhard (2004) geeft 
voor Nederland slechts één soort op,  
Liposcelis decolor, terwijl het Soortenre-
gister (www.nederlandsesoorten.nl) er 
zeven meldt. New (2005) geeft voor Groot-
Brittannië 16 soorten op, maar daarnaast 
ook een klein aantal soorten die via 
handel zijn geïmporteerd. De conclusie 
is dat Nederland wat heeft in te halen, 
zeker ook omdat we ons dichter bij de 
‘euro-mediterrane’ regio bevinden dan 
Scandinavië en daarom meer import-
soorten kunnen verwachten. Voor die 
‘euro-mediterrane’ regio noemt Lienhard 
(1998) in totaal 37 Liposcelis-soorten en de 
twee Embidopsocus-soorten die zijn geïm-
porteerd.

In de 26 pagina’s tellende inleiding is 
ook van alles te vinden over de bouw en 
terminologie van het stofluizenlijf, de fe-
nologie, de ontwikkeling van ei tot imago, 
kolonielevende soorten, gedrag, disper-
sie, predatoren, verzamelen en het aan-
leggen van een collectie. Het is wel heel 
jammer dat wij het Zweeds niet machtig 
zijn, want veel van deze informatie is 
waarschijnlijk nog nooit zo netjes uitge-
werkt en gepresenteerd.

Al met al maakt de combinatie van de 
Engelstalige sleutel en de enorme hoe-
veelheid prachtige en duidelijke illustra-
ties dit boek wel uniek en zeer waardevol 
voor iedereen die ‘stövsländor’ op naam 
wil brengen. 


