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De serie Fauna van België is bij Neder-
landse entomologen misschien minder 
bekend maar kent enkele zeer waarde-
volle delen. Het eerste deel dateert van 
1947 en behandelde zeevissen. In 1991 
verscheen ‘de Verlinden’, over zweef- 
vliegen. Dit deel viel op door de prachtige 
tekeningen en werd snel populair onder 
de Nederlandse zweefvliegenonder- 
zoekers. In 2013 verscheen het 14e deel 
uit de serie, over water- en oppervlakte-
wantsen. Vijf auteurs droegen zorg voor 
dit boek.

De uitgave is fors, van A4-formaat, 
telt 256 glanzende pagina’s en weegt 
ruim 1,2 kilo. Het boek is zeer praktisch 
en gericht op een vlotte determinatie van 
de wantsen. Er staan ruim 450 originele 
foto’s in die bijna alle van uitstekende 
kwaliteit zijn. 

Het boek is opgebouwd uit inleidende 
hoofdstukken en determineertabellen. 
De beschrijving van de lichaamsbouw 
is uitvoerig en duidelijk. Hierbij is het 
ontbreken van een degelijke beschrijving 
van de Micronectidae een gemis, vooral 
omdat bij deze groep de genitalia moeten 
worden uitgeprepareerd. De beschrijving 
van de levenswijze is aangenaam om te 
lezen en dient tevens tot een beter begrip 
van de bouw van de verschillende soor-
tengroepen. De verhandeling over de  
biotoopkeuze is interessant. Hierbij wor-
den habitatfoto’s gegeven, maar ik mis 
welke soorten er in de afgebeelde wate-
ren werden aangetroffen; er wordt in de 
tekst ook niet naar verwezen. Foto’s uit 
Wallonië ontbreken overigens helemaal. 

Na dit hoofdstuk wordt uitgelegd,  
hoe kevers en wantsen te onderschei-
den zijn. Voor entomologen misschien 
overbodig, maar het is een sympathieke 
handreiking naar een minder gespecia-
liseerd publiek. Het hoofdstuk Methode 
is zeer goed en compleet met foto van 
de uitrusting. Na deze inleidingen volgt 
de tabel, die vooraf wordt gegaan door 
twee zoekplaten en een pagina met de-
termineertips. De sleutel tot de families 
is prima, alleen ontbreken de Micron-
ectidae als aparte familie; in 2002 was 
deze voormalige subfamilie immers al 
tot familie verheven (Nieser 2002). Het is 

ook even zoeken waar de tabel voor deze 
groep begint: pas op pagina 70, bij cou-
plet 28, terwijl ze op basis van lichaam-
slengte al veel eerder hadden kunnen 
worden uitgesleuteld. Er zijn ook nog en-
kele schoonheidsfoutjes te vinden in het 
boek. Zo is het bijvoorbeeld jammer dat 
de linkerparameren van M. griseola en  
M. scholtzi naast de rechterparameren 
van M. poweri en M. minutissima worden 
afgebeeld. Hier missen we een over-
zichtsfoto van het complete genitaal en 
positie in het achterlijf.

De determineertabellen zijn conse-
quent op de linkerpagina’s geplaatst, met 
de foto’s op de rechterpagina. Prachtig, 
want dit bespaart veel geblader. Meestal 
zijn kenmerken gebruikt die ook in de 
jeugdbondstabel (Tempelman & Van 
Haaren 2009) al werden benut. Er worden 
echter ook nieuwe kenmerken toege-
past, zoals de vlekjes op het halsschild 
van Micronecta poweri. Met de weelde aan 
foto’s is het nauwelijks voor te stellen 
dat je verkeerd uitkomt bij het determi-
neren. Alsof dit nog niet voldoende is, 
wordt na het tabelgedeelte voor elke van 
de 64 soorten een uitgebreide beschrij-
ving gegeven die wordt voorzien van 
foto’s. Soms is deze wat onevenwichtig. 
Zo wordt de middenpoot van Notonecta 
maculata afgebeeld, die een grote stekel 
heeft. Deze stekel is bij alle Notonecta-
soorten aanwezig en het is daarom ver-
warrend, dat bij de beschrijving van de 
middenpoot van onder andere Notonecta 
obliqua wordt vermeld ‘zoals bij Notonecta 
glauca’. Verder wordt van elke soort een 
recent en historisch verspreidingskaartje 
afgebeeld en wordt de status van de 
soort in Vlaanderen gegeven (niet van 

Wallonië). Van de Corixidae worden zo-
wel de linker- als rechterpalae afgebeeld 
met spectaculaire foto’s; van de manne-
tjes Micronectidae worden de linker- en 
rechterparameren afgebeeld. De nimfen 
worden niet behandeld in het boek. Deze 
zullen dus met de jeugdbondstabel moe-
ten worden gedetermineerd. 

Weinigen zullen het boek in het veld 
meenemen, maar alleen al door de tal-
loze foto’s – gemiddeld ruim zeven per 
soort – is dit werk een must voor aquati-
sche ecologen in heel Noordwest-Europa. 
Het is onder andere te koop in de web-
shop van Naturalis en kost daar € 49,50, 
wat een redelijk bedrag is voor dit fraaie 
deel uit de Fauna van België. 
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De belangstelling voor vlinders gaat voor-
al uit naar determinatie van imago’s en 
het voorkomen. Dit weerspiegelt zich in 
de beschikbare literatuur: daaronder zijn 
veel determinatiewerken en boeken ge-
richt op de verspreiding. In ieder geval 
zijn er sinds de Ecologische Atlas van de 
dagvlinders van Noordwest-Europa (Bink 
1992) geen Nederlandstalige werken 
meer verschenen specifiek over de biolo-
gie en ecologie van dagvlinders. 

Dit nieuwe boek start met een synop-
sis waarin verteld wordt wat het doel van 
de uitgave is: een format te bedenken 
(en aan te dragen) waarin biologische 
eigenschappen en ecologische relaties 
met de directe omgeving en het wijde 
landschap eenduidig en overzichtelijk 
kunnen worden vastgelegd. Het resultaat 
is een ecologisch profiel van een soort. 
Aan de hand van zo’n ecologisch profiel 
zou men in staat moeten zijn om in te 
schatten met welke soorten het goed zal 
gaan en voor welke soorten de (nabije) 
toekomst er somber uitziet. Kortom het 


