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langer dan de kop is; korter, ga naar 7. 
Vleugel getekend of niet? Getekend, kies 
8. Vleugeltekening met band in de top of 
niet? Band aanwezig, kies 9. Couplet 9 be-
spreekt drie soorten, waarvan er twee 
niet in Nederland voorkomen. Ik kom 
daarom uit op Exoprosopa capucina, de 
roodbruine heiderouwzwever – een juiste 
determinatie, blijkt na validatie van de 
determinatie. Op naar de tweede vinger-
oefening, een mooie vlieg uit de Ardennen.

Ik moet de afgebeelde vlieg als wapen-
vlieg herkennen om met de juiste tabel 
aan de slag te gaan en dan maar hopen 
dat deze soort in de tabel is opgenomen. 
Couplet 1 vraagt of het schildje geen, 
twee, of vier of meer tandjes heeft; ik kies 
2 en gaan naar couplet 19. Het borststuk 
is niet rood, door naar 20. Antenne met of 
zonder borstel? Ik kies voor met borstel, 
hoewel ik enige twijfel voel; door naar 32. 
Achterlijf op midden met lichte banden 
of vlekken, of zwart? Niet goed te zien op 
deze foto, maar er is slechts één soort 
met op het midden banden en de foto’s 
laten overtuigend zien dat dit niet mijn 
soort is; dus door naar 33. Achterlijf met 
gele of witte zijvlekken? Ja, door naar 35. 
Achterlijfsvlekken kort of lang? Lang, dus 
door naar 36. Rugplaatje 2 geheel zwart, 
of met gele zijvlekken? Het laatste is het 
geval, zodat ik deze wapenvlieg determi-
neer als Oxycera meigenii. De tabel geeft 
aan dat dit een niet-Nederlandse soort is. 
Geen probleem, ik fotografeerde haar im-
mers in de Ardennen. Mijn determinatie 
werd bevestigd door een expert in de Wa-
penvliegen, Rudolf Rozkošný. Weer ge-
lukt! 

Tot slot een blaaskopvlieg, eind mei 
2012 in het Fochteloërveen. Het achter-
lijf is gesteeld, door naar 2. Dijen aan 
de basis zwart: Physocephala nigra, een 
zeldzame soort. Eerder hadden Menno 
Reemer en Mark van Veen de soort al als 
zodanig gedetermineerd, dus opnieuw 
een geslaagde determinatie.

The pudding tasted well: alle drie de soor-
ten laten zich probleemloos op naam 
brengen. En hoewel de steekproef mis-
schien wat klein is, ben ik toch wel over-
tuigd dat de tabellen voor de amateur-
entomoloog prima te gebruiken zijn. 
Uiteraard kun je ook de pech hebben dat 
een zeker kenmerk niet zichtbaar is op 
de foto; maar dat is niet een beperking 
van de tabellen, maar van het determine-
ren Japanese style. 

Waar in klassieke sleutels de tekst 
volledig domineert en figuren maar 
spaarzaam gebruikt worden, is de balans 
in de leuke-vliegen-tabellen volledig 
omgedraaid: foto’s zijn de basis van deze 
tabellen, de tekst kan niet verder geredu-
ceerd worden. Daarmee lijkt deze ontwik-
keling een eindpunt bereikt te hebben. 
Dat is echter niet juist. De tabellen volgen 
nog steeds het klassieke stramien van 
een reeks coupletten, waarbij de gebrui-
ker bij elk couplet een keuze moet maken 
om verder te komen. En dat is niet nodig 
wanneer we slimmer gebruik maken van 
de computer. Eerst moet men een data-
base maken van alle relevante kenmer-
ken en hun toestanden voor de verschil-
lende soorten. Is die database eenmaal 
beschikbaar, dan kan men heel eenvoudig 
soorten selecteren met een zekere com-
binatie van kenmerktoestanden. Als men 
voldoende kenmerken invult, blijft er 
slechts één soort over en is het exemplaar 
gedetermineerd. Wat we bij een klassieke 
sleutel stap voor stap doen, kan in een 
database in één keer gedaan worden. Een 
groot voordeel van de database-aanpak 
is dat wanneer je een kenmerk niet goed 
kan beoordelen, je niet direct vastloopt 
in de sleutel. Deze nieuwe aanpak is nog 
niet algemeen in gebruik, maar er zijn  
al wel een paar mooie voorbeelden. Zie 
bijvoorbeeld de online determinatie- 
sleutels op www.naturalis.nl/nl/kennis/
zelf-determineren/. Deze zijn toege- 
spitsts op gebruik door niet-specialisten. 
Naturalis gaat met name samen met 
EIS Kenniscentrum Insecten het aantal 
groepen dat op deze wijze gedetermi-

neerd kan worden flink uitbreiden de 
komende tijd; een project om in de gaten 
te houden! Een vergelijkbare, zij het meer 
technische, aanpak volgt de MOSCHweb 
- Interactive key to the genera of the Pa-
laearctic Tachinidae (www.tachinidae.eu). 
Deze website laat zien hoever de diptero-
logie al is gedigitaliseerd. En die ontwik-
keling zal alleen maar doorzetten. 

In mijn optiek heeft de database-aan-
pak van determineren absoluut de toe-
komst. Maar zover is het voorlopig nog 
niet. En zolang de interactieve sleutels 
nog niet ruim voorhanden zijn, zullen 
we werken met de klassieke sleutels. De 
vormgeving van deze sleutels in de veld-
tabellen van het leuke-vliegen-project 
maakt ze maximaal toegankelijk voor 
niet-specialisten, en ik kan de veldtabel-
len dan ook van harte aanbevelen aan 
iedereen die graag vliegen fotografeert, 
maar ze liever niet vangt en opprikt. Ik 
verwacht dan ook dat de veldtabellen een 
sterke stimulans zullen zijn voor het ver-
zamelen van verspreidingsgegevens voor 
het leuke-vliegen-project.

Met dank aan Theo Zeegers voor het 
becommentariëren van een eerdere ver-
sie van deze recensie.
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Hoe schrijf je een handzame natuurgids 
in het digitale tijdperk en voor wie doe 
je dat? Dat is de vraag die ik mijzelf stel-
de bij het doornemen van de derde druk  
van De Insecten in de 1-2-3-serie, in het 
Nederlands uitgegeven door Tirion Na-
tuur, gesteund door Vereniging Natuur-
monumenten. De 1-2-3-serie zit in het 
winkelaanbod van Natuurmonumenten 
als starterspakket voor het determine-
ren van insecten. Siegfried Rietschel – 
Emeritus hoogleraar en voormalig direc-
teur van het Naturkundemuseum 
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Karlsruhe – schreef de bovengenoemde 
gids en waagde zich aan de beproeving 
een plan op te stellen om insecten op 
een eenvoudige en snelle manier te de-
termineren. De bedoeling is dat je een 
insectensoort of een vertegenwoordiger 
van een bepaalde insectengroep kunt 
herkennen van een foto en deze in een 
diagnose van maximaal drie stappen 
kunt identificeren. De gebruiker wordt 
daarbij op weg geholpen door de te de-
termineren soort op te zoeken met een 
kleurcode van iedere hoofdgroep. Het 
werken met dergelijke kleurcodes is niet 
nieuw en is reeds toegepast in De Insec-
tengids van de vermaarde entomoloog 
en natuurfotograaf (en vorig jaar ovele-
den) Heiko Bellmann (2009), eveneens 
uitgegeven door Tirion. 

In De Insectengids komen de ge-
noemde hoofdgroepen overeen met de 
insectenordes, maar in de 1-2-3-gids 
is dat maar ten dele het geval. Dit con-
cept vraagt om moeilijkheden, want 
het logisch en tactvol indelen van heel 
verschillende groepen is een serieuze be-
zigheid. In de inleiding worden er insec-
tengroepen aangeduid met niet gangbare 
of niet bestaande en/of sterk verouderde 
naamgeving: bijvoorbeeld sabelsprink-
hanen (Mantoptera) zijn bidsprinkhanen 
(Mantodea), kakkerlakken (Blattoptera= 
Blattodea of Blattaria (kakkerlakken ex-

clusief termieten)) en ook het gebruik van 
de term oerinsecten is sterk verouderd. 
In de kleurcodes zijn de kevers en vliegen 
en muggen herkenbaar respectievelijk 
als Coleoptera en Diptera, maar er zijn 
ook hoofdgroepen, zoals kakkerlakken 
en krekels, oerinsecten en plantenlui-
zen, die zich niet aan een gebruikelijke, 
taxonomische indeling houden en die 
in tegenspraak zijn met de hogere taxa 
die in de inleiding worden gegeven. Een 
aantal afgebeelde larven of nimfen wordt 
achterin de gids afgebeeld en ingedeeld, 
geheel op Aristoteliaanse wijze, naar het 
medium waarin zij zich voortbewegen, 
zoals larven in het water en larven op 
het land. Misschien is het handig om een 
beginnende entomoloog op die manier 
te leiden naar een snelle herkenning 
van het te determineren insect, maar 
ik geef er toch de voorkeur aan om de 
soorten op wetenschappelijke wijze in 
het juiste taxon te plaatsen. Bij gebrek 
aan te onderscheiden hoofdgroepen in 
de kleurencodes staan nu bijvoorbeeld de 
gewone oorworm bij de kevers ingedeeld, 
de gewone bidsprinkhaan bij de sprink-
hanen, maar de huiskrekel bij de groep 
krekels en kakkerlakken. Mierenleeuw, 
gaasvlieg, watergaasvlieg, vlinderhaft, 
kameelhalsvlieg, slijkvlieg, schorpioen-
vlieg, schietmot, steenvlieg, eendagsvlieg 
zijn alle ingedeeld bij de kleurcode voor 
netvleugeligen en daarop lijkende insec-
ten. Voor de herkenning van maar liefst 
zeven niet aan elkaar verwante ordes 
had naar mijn mening voor een andere, 
elegantere oplossing moeten worden ge-
kozen. Hebben de entomologen eeuwen 
lang hun best gedaan de voorouderlijke 
geschiedenis op te helderen door middel 
van kenmerkenanalyses en de resultaten 
hiervan te visualiseren in stambomen, 
wordt hier al dat werk te niet gedaan 
door heel verschillende groepen weer op 
een hoop te gooien. Ook vreemd is dat de 
grote wolzwever (= gewone wolzwever) 
als vlieg bij de hommels en bijen staat 
ingedeeld met de mededeling dat deze 
vlieg erg lijkt op een hommel, maar het 
niet is. De eveneens op bijen en wespen 
gelijkende zweefvliegen staan wel onder 
de vliegen en muggen vermeld. Menig 
ingewijd entomoloog zal zich hierover 
verbazen.

De 1-2-3-gids geeft geen vlootschouw 
aan soorten, maar beperkt zich tot onge-
veer 200 soorten insecten die in tuinen, 
parken, lichte bossen, zandduinen en 
halfnatuurlijke gras- en heidelandschap-
pen gevonden kunnen worden. Bij iedere 
soort wordt een korte beschrijving gege-
ven en iets verteld over de levenswijze, 
het voorkomen en de verspreiding. Op dit 
punt wordt de gebruiker, op enkele niet 
nader genoemde schoonheidsfoutjes na, 

correct geïnformeerd. Meestal wordt de 
lichaamslengte in de tekst vermeld en is 
de activiteitsperiode steeds in de vorm 
van een maandbalk weergegeven. Alle- 
maal erg handig bij het waarnemen en 
het herkennen van insecten.

Over de keuze van de afgebeelde 
soorten valt te twisten. Omdat de gids 
oorspronkelijk van Duitse origine is staat 
er voor het Nederlandse gebied een aan-
tal soorten in met een Midden-Europese 
of een nog veel zuidelijker gelegen ver-
spreidingsgebied. De door Peter Lina 
vertaalde tekst is bij deze soorten onvol-
doende aangepast aan de Nederlandse 
situatie. Een kleine berekening mijner-
zijds wees uit dat ongeveer 17% van de 
afgebeelde soorten niet of zeer zelden in 
Nederland wordt aangetroffen. Een aan-
tal van die soorten is vermoedelijk altijd 
zeldzaam geweest of is in de voorgaande 
eeuw op het randje van uitsterven geko-
men, zoals de wrattenbijter. Veel van de 
zeldzame soorten komen voor in zeer ka-
rakteristieke leefgebieden die de meeste 
Nederlanders niet naast de deur hebben 
liggen en zullen daarom zelden worden 
waargenomen. Ook in Duitsland zijn 
zeker 12% van de gepresenteerde soor-
ten zonder meer zeldzaam. Een aantal 
soorten zal weinig worden waargenomen 
vanwege de korte vliegtijd, maar die is 
keurig in de maandbalk op te zoeken. Er 
worden zeker niet uitsluitend soorten 
afgebeeld met een opvallende kleur of 
tekening; dat valt te prijzen. Belangrijk 
voor beginnende entomologen is dat er 
soorten in staan die rondom het huis 
en binnenshuis kunnen worden aange-
troffen, zoals de gewone steekmug, een 
dansmug, de rouwvlieg, de huisvlieg, de 
stalvlieg, de wegmier, de gewone wesp, 
het zilvervisje, de Duitse kakkerlak, de 
gewone tapijtkever, de witte vlieg en 
de zwarte bonenluis. Behalve de laatst 
genoemde soorten staan er weinig opval-
lend kleine insecten in de gids. Een groep 
als de ‘stofluizen’ (Psocoptera), die ook 
binnenshuis kan worden aangetroffen, 
ontbreekt in zijn geheel. 

De gids is niet zo geschikt om een 
soort snel op te zoeken door te bladeren. 
Dat komt omdat de hoofdgroepen en 
de soorten binnen hun hoofdgroep niet 
gerangschikt staan op hun gebruikelijke, 
systematische positie en ook niet op 
alfabetische volgorde, maar op een niet 
geheel te doorgronden, willekeurige ma-
nier. Dit wekte bij mij enige ergernis op. 
De redactie van de gids heeft verzuimd 
hier meer aandacht aan te besteden door 
hun product eens met de gangbare top-
gidsen te vergelijken. Een kleine moeite 
dacht ik zo.

Voor een Nederlandstalige gids is 
het altijd belangrijk de juistheid van 
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de populaire namen te controleren. 
Deze zijn in de 1-2-3-gids niet altijd in 
overeenstemming met de gehanteerde 
namen in andere gidsen en de gecon-
stateerde afwijkingen kunnen ook niet 
worden opgezocht op websites van het 
Nederlandse Soortenregister (www.
nederlandsesoorten.nl) en Waarneming.
nl. In navolging van de benaming van de 
larven van schietmotten, die kokerjuf-
fers worden genoemd, worden de vol-
wassen dieren hier heel ongebruikelijk 
als kokervliegen voorgesteld, de naam 
grote roofvlieg als vertegenwoordiger 
van de Machimus-groep is niet gangbaar, 
de hoornaarzweefvlieg is de stadsreus, 
de reeds genoemde grote wolzwever 
is de gewone wolzwever, de beekvlieg 
staat beter bekend als watergaasvlieg, 
een bastaardlibel heet vlinderhaft, de 
zwartbruine wegmier is de wegmier en 
de grote zweefwesp is de grote zeefwesp. 
Verder wordt de afgebeelde bastaard-
zandloopkever (Cicindela hybrida) de bos-
zandloopkever genoemd. De rosse met-
selbij (Osmia bicornis) staat nog onder de 
oude naam O. rufa vermeld. Namen als de 
bergcicade, bladluiswants, graanwants, 
hoefbladsnuitkever, kleine julikever zijn, 
naar mijn weten, niet eerder geregis-
treerd.

De conclusie is dat de 1-2-3 Natuur-
gids Insecten geschikt is voor de prille 
beginners in de entomologie. Zij zullen 
op hun eerste schreden op zoek naar in-
secten vermoedelijk weinig last hebben 
van de bovengenoemde eigenaardighe-
den over de indeling van de hogere groe-
pen en de aansluiting bij de gebruikelijke 
Nederlandse naamgeving, maar zich 
vooral verbazen over de kleurenpracht 
en/of bizarre tekeningen van insecten op 
de voortreffelijk afgebeelde foto’s. Veel 
fraaie foto’s komen uit de collectie van 
vermaarde Duitstalige topfotografen,  
zoals de eerder genoemde Heiko Bell-
mann. Het werken met fotomateriaal 
biedt het voordeel dat de subtiele rust-, 
loer-, paar- of dreighoudingen goed wor-
den weergegeven. Iedere entomoloog 
weet hoe belangrijk houdingen, loopjes, 
standjes en vliegbewegingen kunnen 
zijn voor de juiste identificatie van le-
vende insecten. Met de handige afmeting 
(22×193×101 mm) en het lichte gewicht 
(365 g) kun je de gids gemakkelijk in je 
binnenzak steken en is hij stukken goed-
koper dan een iPhone. Een plastic hoes 
beschermt het boekje bovendien tegen 
vuiltjes en nattigheid. Ik wijs de gebrui-
ker er wel op dat in de besproken gids 
men tevergeefs naar vlinders en rupsen 
zal zoeken. Die hebben hun eigen gids 
in dezelfde serie (Bezzel 2013). Dus als je 
vlinders en rupsen wilt leren kennen op 
dezelfde excursie dan loop je met twee 

boekjes in je volle binnenzak en dat is 
dan weer een nadeel.
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De laatste publicatie met een determi- 
natiesleutel voor alle Europese soorten 
van het bijengeslacht Stelis is in 1992  
verschenen (Warncke 1992). Deze sleutel 
bestaat alleen uit tekst, dus geen afbeel-
dingen, wat het werken ermee niet ge-
makkelijk maakt. Er zijn wel diverse  
geïllustreerde determinatiesleutels ver-
schenen voor delen van Europa (Banas-
zak & Romasenko 2001, Scheuchl 2006, 
Amiet et al. 2004, Ornosa et al. 2009), maar 
geen voor heel Europa. Sinds het ver-
schijnen van het artikel van Warncke is 
er echter veel meer bekend geworden 
over deze bijen, met een broedparasitaire 
levenswijze. Tevens zijn er enkele nieuwe 
soorten gepubliceerd. Deze nieuwe uit- 
gave bundelt de huidige kennis over deze 
bijen en behandelt ook de soorten die 
voorkomen in Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten. In totaal omvat dit boek 
29 soorten.

Na een inleidend hoofdstuk wordt het 

bijengeslacht Stelis besproken. Kasparek 
geeft een overzicht van het aantal soor-
ten dat bekend is uit de landen uit het 
gebied dat het boek beslaat. Hij geeft aan 
dat de kennis over het voorkomen uit 
twee derde van de landen in feite onvol-
doende is. 

Bijen van het genus Stelis zijn broed-
parasieten, in het boek worden de gast-
heren en de bijbehorende broedpara-
sieten op een rij gezet. En naast elkaar 
gezet. In veel gevallen blijken de parasie-
ten namelijk verwarrend veel op de gast-
heer te lijken. In andere gevallen totaal 
niet, een duidelijk bijvoorbeeld hiervan 
uit Nederland zijn Anthidium manicatum 
en Stelis punctulatissima (zie foto). De 
eerste is opvallend geel-zwart gekleurd, 
de laatste is bruinachtig met witachtige 
achterbanden van de tergieten. 

Stelis punctulatissima. Foto: Tim Faasen


