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It must be challenging to compile yet  
another volume in the successful series 
started in 1925 as ‘Handbuch der Zoo- 
logie’ by Willy Kükenthal. This series 
served as a reference for a large part of 
the animal kingdom for many years. I am 
convinced that the editors have succeed-
ed in continuing the high standard – they 
provide us with solid information on 
morphology and the current state of sys-
tematics of the group of beetles referred 
to as Phytophaga. 

This is the third book in a series of 
four in which all beetles are treated. The 
current volume contains information on 
the large superfamilies Chrysomeloidea 
and Curculionoidea. Aspects of distribu-
tion, biology, morphology, phylogeny and 
taxonomy are presented in a consistent 
manner for each family in Cerambycidae 
or subfamily in Chrysomelidae and Cur-
culionoidea. In a few cases some subfam-
ilies have been combined (Eurynchinae, 
Ithycerinae and Microcerinae) or listed  
as tribal groups where subfamily rela-
tionship is still insufficiently clarified  
(for example in Bagoini).

A group of 37 well known and much 
respected authors have accomplished  
a book of 46 chapters that will be the  
reference for many years to come. Be- 
cause the phylogenetic relations among 
the various groups in Phytophaga have 
become more clear during the last 20 
years, the classifications differ largely 
from traditional ones. For example: the 
traditional family Chrysomelidae is di-
vided in Megalopodidae, Orsodacnidae 
and Chrysomelidae. Reid (1995) provided  
good arguments to make this division 
and to include the former Bruchidae as 
a subfamily in Chrysomelidae. He also 
merged Galerucinae and Alticinae in a 
single subfamily and suggested the same 
for Cassidinae and Hispinae, and for  
Clytrinae and Cryptocephalinae. Since 
then there has been much debate, but  
finally this new classification seems to  
be accepted as a standard and is included 
in the Handbook of Zoology.

In the first chapter, on molecular 
phylogenetics and evolution of Coleop-
tera, the superfamilal relationships are 
reviewed. The presentation of the current 
view was much needed, because the field 
of molecular phylogenetics is developing 

rapidly, and since the previous treatment 
of this subject, in the first volume of this 
beetle series (Vogler 2005), already about 
ten years have past.

Both large groups, Chrysomeloidea 
and Curculionoidea, have introduc-
tory chapters. The introduction to the 
Chrysomeloidea focuses on phylogeny, 
the introduction to the Curculionoidea 
deals with a broad range of subjects, 
including morphology in relation to phy-
logeny and the fossil record. Although the 
phylogenetic relations among the fami-
lies in cerambycoids could have been 
included in the chapter on Chrysome-
loidea, they are included in the chapter 
on Cerambycidae and hence a bit con-
cealed. 

The information is presented mostly 
as text, but also in well edited tables. For 
example, in Attelabidae a table is includ-
ed with information on larval develop-
ment. It shows that in general the larvae 
develop in wilting plant tissue, but also 
development inside fruits and seeds oc-
cur. Fruit developing beetles sometimes 
even induce fungi to mummify the fruits 
in which their larvae will feed. 

The book is up to date and many very 
recent publications are cited. However, 
the results of the recent expeditions 
to Socotra have apparently been over-
looked. For Eumolpinae it is stated that 
they are the only chrysomelids occurring 
on Socotra. Yet we know now that, apart 
from Eumolpinae, members of the leaf 
beetle subfamilies Bruchinae, Cassidinae, 
Cryptocephalinae (Clytrini) and Galeruci-
nae (Galerucini and Alticini) have been 
recorded from Socotra (Hájek & Bezděk 
2012). 

The editors mention in their preface 

that the plans for a fourth volume have 
been deferred, and that is a pity. They 
leave the planned volume on biology and 
physiology, for the next generation. How-
ever, with this third volume on Coleop-
tera a complete and topical treatment of 
distribution, biology, morphology, phylog-
eny and taxonomy of this order is com-
pleted. The book is excellent designed 
and the binding may withstand a regular 
use for a very long time. Although the 
figures are not in colour, they are of high 
quality and support the written informa-
tion in a sublime manner. Unfortunately, 
the prize of the book will be prohibitive 
for many private entomologists that will, 
from necessity, depend on availability in 
libraries. This magnificent volume should 
not fail the library of any institute that 
conducts serious research on beetles.
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Deze publicatie is geproduceerd door een 
reeks van auteurs, en dat merk je tijdens 
het lezen. Het wordt namelijk snel dui- 
delijk dat er vanuit verschillende oog-
punten en specialisaties naar de nacht-
vlinders gekeken is. Dat komt de lees- 
baarheid niet altijd ten goede, maar het 
doet daarentegen wel helemaal recht aan 
het doel van dit boek: ‘om de toegeno-
men kennis van nachtvlinders in Ne-
derland onder de aandacht te brengen en 
daarmee een lans te breken voor deze 
diergroep’. Hierin zijn de samenstellers 
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ruimschoots geslaagd. Na lezing van dit 
boek ben je er nog meer van bewust wel-
ke belangrijke plaats de nachtvlinders in 
onze dieren- en plantenwereld innemen. 

Er is nog een tweede punt dat de 
leesbaarheid van dit boek niet ten goede 
komt. Door het grote aantal ‘terugverwij-
zingen’ naar eerder opgenomen figuren, 
tabelletjes et cetera is het af en toe lastig 
om de draad van het verhaal vast te hou-
den. Maar dat doet niks af aan de inhoud, 
die we hieronder zullen bespreken.

De publicatie bestaat uit acht hoofd-
stukken. In hoofdstuk I gaat het vooral 
over de families van de nachtvlinders en 
de indeling in ‘macro- en micronachtvlin-
ders’. De samenstellers concluderen dat 
deze onnatuurlijke splitsing nog wordt 
aangehouden om praktische redenen. Zij 
werpen vervolgens de vraag op of deze 
indeling in stand gehouden moet worden. 
Met als conclusie dat het in de verwach-
ting ligt, dat de grenzen tussen beide groe-
pen minder strikt gehanteerd zullen wor-
den. Vervolgens beperken ze zich in dit 
boek wel voornamelijk tot de, volgens de 
oorspronkelijke indeling zo gedefinieerde 
groep van macronachtvlinders. In dit 
hoofdstuk wordt ook aandacht geschon-
ken aan het lokken van nachtvlinders. De 
diverse ‘vangtechnieken’ en hun achter-
grond worden heel duidelijk beschreven. 

In hoofdstuk II wordt de betekenis en 
belang van nachtvlinders in het insecten-
rijk besproken. De nachtvlinder als prooi, 
maar ook de functie als bestuiver wordt 
op een heel duidelijke manier verwoord 
en uitgebeeld. 

De hoofdstukken III ‘Nachtvlinder-
faunistiek’ en IV ‘Nachtvlinderfauna in 
ruimte en tijd’ vergen wel enige kennis 

van het vak statistiek. Als je de moeite 
neemt je echt in deze hoofdstukken 
te verdiepen, valt op hoe goed de sa-
menstellers van dit boek erin geslaagd 
zijn de dynamiek van de Nederlandse 
nachtvlinderfauna duidelijk te maken 
en je daarnaast alert te maken op het 
feit dat je ten aanzien van een achter- of 
vooruitgang van een bepaalde soort niet 
te snel conclusies moet trekken. In deze 
twee hoofdstukken wordt volledig recht 
gedaan aan de ondertitel van dit boek: 
dynamisch, belangrijk, bedreigd!

Voortbordurend op de opgedane ken-
nis in de twee voorgaande hoofdstukken 
wordt in hoofdstuk V een ´voorstudie 
voor een rode lijst van de Nederlandse 
macronachtvlinders´ gedaan. Uiteindelijk 
resulterend in een Voorlopige Rode Lijst 
Macronachtvlinders. In deze lijst wordt 
per soort de status, de trend, de zeldzaam-
heid, zeldzaamheidcodes uit het databe-
stand Noctua, een conclusie (bijvoorbeeld 
kwetsbaar, bedreigd of juist niet bedreigd), 
het eerste jaar van waarneming en ten-
slotte het laatste jaar van waarneming (tot 
halverwege het jaar 2012) genoemd. Een 
uitermate doorwrocht stuk werk! Deze 
Voorlopige Rode Lijst Macronachtvlinders 
laat zien dat de aantallen nachtvlinders 
in de afgelopen dertig jaar met een derde 
zijn afgenomen en dat ongeveer een 
derde van de soorten achteruitgaat. De 
zeldzamere soorten het meest.

In hoofdstuk VI wordt uitgelegd dat 
het noodzakelijk is om kennis te hebben 
van het leefgebied van de diverse soor-
ten nachtvlinders. Juist om meer inzicht 
te krijgen van de in de Voorlopige Rode 
Lijst Macronachtvlinders geconstateerde 
achteruitgang van de aantallen nacht-
vlinders. De verschillende habitattypen 

in Nederland komen uitgebreid aan bod. 
Ook in dit hoofdstuk gaan de samen-
stellers niet over één nacht ijs. Iets wat 
je van ‘nachtvlinderaars’ letterlijk en 
figuurlijk natuurlijk ook niet verwacht. 
Veel habitattypen worden besproken en 
de vele fraaie foto’s zorgen ervoor dat dit 
hoofdstuk ook voor de minder deskun-
dige wederom bijzonder aantrekkelijk is. 

In hoofdstuk VII wordt de Nachtvlin-
derfauna in Nederlandse leefgebieden 
besproken. Daarom wordt in dit hoofd-
stuk uitgebreid stilgestaan bij de kennis 
van de ecologie. Immers, de kennis waar-
op nachtvlinders zich voeden, zich ver-
spreiden en zich tegen natuurlijke vijan-
den beschermen; maar ook de wijze van 
overwintering en de manier van reageren 
op veranderingen in het (micro)klimaat 
dragen bij aan een beter begrip over hun 
voorkomen. De nachtvlinder verdient een 
belangrijke plaats in het natuurbeheer. 
Dit hoofdstuk maakt duidelijk waarom.

In hoofdstuk VIII, tenslotte, worden 
op basis van de eerder gedane uitspraken 
over de achteruitgang van de Nederlandse 
nachtvlinders de mogelijke oorzaken 
daarvan nader belicht. Tevens worden  
op grond van de beschreven trends en 
ontwikkelingen uitspraken gedaan over 
de kansen en risico’s voor de toekomst 
van de Nederlandse nachtvlinderfauna. 
Om over dit laatste gedegen uitspraken 
te kunnen doen, is duidelijk dat diep-
gaandere ecologische kennis noodza-
kelijk is voor het nemen van de juiste 
inrichtings- en beheermaatregelen. 

Zoals diverse malen in de tekst wordt 
opgemerkt draagt dit boek niet bij aan  
de determinatie of kennis over de ecolo-
gie van individuele soorten. De samen-
stellers zijn er heel goed in geslaagd de 

Een grasmus met een schaaruil (Hada plebeja) in de snavel. Foto: Joke Stuurman
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diverse relaties die nachtvlinders hebben 
met hun omgeving duidelijk te maken. 
Ook leveren de schrijvers een belang-
rijke bijdrage aan het onderzoek naar de 
oorzaken van de achteruitgang van de 
nachtvlinders. Tevens stellen zij daarbij 
vast dat er nog heel veel niet duidelijk is. 
Er wordt ook vooruit gekeken: hoe via be-
heer aan deze geconstateerde achteruit-
gang een halt kan worden toegeroepen. 

De beginnende ‘nachtvlinderaar’ zal 
zich na het lezen van dit boek wel even 
achter de oren krabben. Voor de echte 
doorzetter zal het een uitdaging beteke-
nen! Voor diegenen die al een wat grotere 
kennis hebben van de (Nederlandse) 
nachtvlinderfauna en voor beheerders 
van terreinen zal dit boek een grote bij-
drage leveren aan de discussies over  
het grote belang, de geconstateerde be-
dreigingen en de grote dynamiek van 
nachtvlinders. Tot slot: bij het grote 
publiek zijn dagvlinders meer bekend 
dan nachtvlinders. Wij zijn ervan over-
tuigd dat dit boek zeker bijdraagt aan een 
grotere bekendheid en populariteit van 
nachtvlinders. En ook dat het boek een 
belangrijke plaats zal innemen bij het 
verkrijgen van een grotere rol van nacht-
vlinders bij het natuurbeleid. 

Nog even persoonlijk. Ook wij zijn net 
als de schrijver van het voorwoord Hans 
Dorrestijn van origine ‘vogelaars’. Via  
de planten en de dagvlinders zijn wij  
vervolgens bij de nachtvlinders terecht 
gekomen. Kennis van planten, van dag- 
en nachtvlinders maakt de vogelhobby 
veel leuker is onze ervaring. De bijgaande 
foto bewijst dat! Laat dat voor de schrij-
ver van het voorwoord van dit boek, die 
zijn bed niet uit wil komen voor nacht-
vlinders, toch een inspiratiebron zijn. 
Het lokken van nachtvlinders met lamp 
en laken tijdens een zwoele zomernacht 
een aanrader boven een verblijf tussen 
de klamme lakens. 

Joke Stuurman-Huitema & Henk Stuurman
www.jokestuurmannatuurfotografie.com

Jap Smits & Jinze Noordijk 2013

Heidebeheer, moderne methoden in 
een eeuwenoud landschap
KNNV Uitgeverij, Zeist. 163 pp.  

ISBN 978 90 5011 462 2. € 19,95.  

[ook als e-book te verkrijgen. € 9,99]

Hee, een boek over heidebeheer! En ook 
nog eens geschreven door entomologen! 
Hoewel ik niet altijd mee ga in de veel- 
gehoorde klaagzang dat insecten een  
ondergeschoven kindje zijn in het ter-
reinbeheer, is er natuurlijk nog wel een 
hele wereld te winnen. Die wereld begint 

bij ons entomologen en, in mijn geval, 
natuurbeheerders. Als wij onze kennis 
over de ecologie en de bescherming van 
insecten niet goed en bruikbaar publice-
ren, wordt het natuurlijk lastig om met 
dat enorme aanbod aan soorten (en bij-
behorende wensen!) rekening te houden 
in het beheer van natuurgebieden. 

Om deze reden alleen al verdient het 
boek van Jap Smits en Jinze Noordijk  
de aandacht. Het boek gaat over heide-
beheer en het beheer van zandverstui-
vingen en vennen in dit heidelandschap. 
Ook de overgangen van het heideland-
schap naar het boslandschap en het 
agrarisch cultuurlandschap krijgen aan- 
dacht. Na een korte inleiding over deze 
systemen gaat het snel over op het be-
heer. Dit begint met een algemeen hoofd-
stuk over het beheer van het heideland-
schap met aanbevelingen over maaien, 
plaggen, branden en begrazen. Daarna 
verdiepen de auteurs de informatie met 
hoofdstukken die meer gericht zijn op 
droge heide, natte heide, zandverstui- 
vingen en vennen. 

Heel veel komt aan bod en het is dui-
delijk dat het boek is geschreven door 
kenners van het klein: het belang van 
gradiënten, gefaseerd werken, bloeiende 
planten als voedselbron (vroegbloeiende 
wilgen!), belangrijke maar kwetsbare 
terreindelen (van beenbreekvegetaties 
in de natte heide tot bijenkolonies in 
steilranden langs paden) en vele an-
dere elementen krijgen ruim aandacht. 
Aandacht voor deze kleine ecotopen 
in een landschappelijke gradiënt is de 
sleutel voor een goed beheer van onge-
wervelden. Vanzelfsprekend werkt dat 

door naar gewervelde dieren, waarvan 
er veel zijn die de kleine diertjes eten. 
Het boek wordt zeer rijk geïllustreerd 
met foto´s van landschappen en soorten. 
In het bijzonder zijn de tekeningen van 
Gieb van Enckevort en Rij van Alphen de 
moeite waard. Het illustreert vrij precies 
wat de auteurs in de tekst bedoelen en 
zijn goede hulpmiddelen voor terreinbe-
heerders. Niet eerder is op een dergelijke 
praktische manier gepubliceerd over bij-
voorbeeld beheerbranden, zogenaamde 
wandelende bosjes en het herstel van 
akkers op de heide. Wandelende bosjes 
zijn kleine bosjes die door een specifiek 
beheer over een terrein ‘lopen’, waarbij 
er continu structuurrijke bosranden en 
volop schuilgelegenheden zijn, waar veel 
soorten van profiteren.

Toch is het boek in mijn ogen niet 
helemaal compleet. De bespreking van 
de beheermaatregelen had beter sa-
mengepakt kunnen worden in een land-
schappelijke context. In het boek is (te) 
weinig aandacht voor het feit dat geen 
enkel heide-stuifzandsysteem gelijk is. 
Een heel goed inzicht in de historie en in 
de bodemopbouw van een individueel 
heidegebied is daarom essentieel om 
daarop je beheer te organiseren. Het 
maken van een zogenaamde landschap-
secologische systeemanalyse is ook bij 
het beheer van heidevelden erg behulp-
zaam, maar naar recente literatuur over 
dit onderwerp wordt niet verwezen. Het 
boek behandelt vrij uitvoerig beheer-
maatregelen per natuurtype. Persoonlijk 
had ik graag wat meer gebiedscasus-
sen gezien, zodat de uitwerking van 
het beheer verschillende Nederlandse 
heidesystemen duidelijker zou zijn geïl-
lustreerd.

Het boek staat boordevol goede tips 
en voorbeelden van goed beheer. Op twee 
belangrijke punten past mijns inziens 
een nuancering. Zo wordt gesteld dat  
in veel vennen het opschonen van de  
bodem noodzakelijk is. Landschapseco- 
logisch onderzoek in de laatste jaren 
heeft aangetoond dat opschonen slechts 
in een klein aantal gevallen gewenst is.  
In zure vennen en in vennen met aanzet-
ten tot hoogveenbegroeiing (en het gaat 
hier om het merendeel van de Neder-
landse vennen) is het zelfs uit den boze. 
De eenvoudige vennensleutel die mede 
hiervoor al enige jaren ontworpen is 
wordt niet genoemd. De auteurs bevelen 
van harte aan om tijdelijke akkers in de 
heide te maken, maar zelf zou ik eerst 
goed nagaan (historische bronnen, kaar-
ten) of dat wel aan de orde is geweest  
op de betreffende heide en er zeker te-
rughoudend mee zijn: het beschadigen 
van oude humusprofielen ligt immers  
op de loer. 


