
111 entomologische berichten
 76 (3) 2016

Uitgelezen
Marc Debreuil, Pierre Cantot & Jacques Coulon 

2015

Les Pachybrachis de France (Coleoptera, 
Chrysomelidae, Cryptocephalinae) 

Rutilans, Perpignan. 49 pp. ISSN 1292-7821. €20.

Het vierde boekje in de serie die werd  
gestart met het veel geprezen boek over 
de Chrysomelinae van Frankrijk (Winkel-
man & Debreuil 2008), behandelt slechts 
één genus: Pachybrachis. Uit Nederland  
is hiervan slechts één soort bekend is. 
Waarom dan dit boekje bespreken voor 
de lezers van Entomologische Berichten? 
De reden is tweeledig: Nederlandse  
keveronderzoekers willen ook graag  
kevers uit andere Europese landen  
kunnen determineren en de soorten  
uit het genus Pachybrachis worden be-
schouwd als lastig te determineren.

Het boekje is goed verzorgd en de af-
beeldingen, zowel de lijntekeningen als 
de foto’s van habitus en details zijn goed. 
Alle Pachybrachis-soorten die in Frankrijk 
zijn aangetroffen worden behandeld. 
Daarmee kunnen ook de soorten die in 
onze buurlanden gevonden zijn gedeter- 
mineerd worden. Van de Europese soor-
ten ontbreken alleen de soorten uit het 
mediterrane gebied en die uit Zuidoost-
Europa. Voor deze gebieden zullen andere 
tabellen benut moeten worden.

De opzet is vergelijkbaar met de 
voorgaande delen: een determinatietabel 
voor de adulten tot de subfamilies, een 
tabel tot de genera van de Cryptocep- 
halini, een tabel tot de twee subgenera 
van Pachybrachis en tenslotte een tabel tot 
de 22 Franse soorten van dit genus. De 
soortentabel wijkt wel enigszins af van 
de tabellen die we kennen. Op diverse 
plaatsen eindigt de tabel met meer dan 
één soort. Er wordt dan verwezen naar  
de afbeeldingen elders in het boekje. Op 
basis daarvan zijn de soorten in de meeste 
gevallen goed te onderscheiden, maar  
gebruikersvriendelijk vind ik het niet. 
Zeker niet omdat er niet duidelijk aan- 
gegeven wordt welke delen van de  
afgebeelde organen belangrijk zijn  
voor het onderscheid. De ervaren kever- 
kenners zullen daar totaal geen moeite 
mee hebben, maar voor de beginners kan 
dit wel verwarring geven.

De tabellen worden voorafgegaan 
door een korte aanduiding van de biologie 
van larven en adulten van Pachybrachis en 
een korte duiding van het geografische 
voorkomen. De tabellen worden gevolgd 
door een kaartje van iedere soort waarop 
aangegeven staat of de soort al of niet is 
aangetroffen in de verschillende Franse 
departementen.

In deze serie van determinatie- 
werken wordt de Franse soortenlijst 
strikt gehanteerd. Soorten die in het aan-
grenzende gebied voorkomen worden 
niet meegenomen. Ook dus bijvoorbeeld 
P. anoguttatus Suffrian niet, die bekend  
is van Sardinië en de Balearen. Dat vind 
ik jammer, omdat niet uitgesloten is  
dat deze soort ook eens opduikt in 
Corsica.

Deze uitgave is uiterst actueel, want 
recente taxonomische wijzigingen zijn 
opgenomen. Dat is overigens ook voor  
de hand liggend, want de drie auteurs 
hebben de laatste jaren intensief de soor-
ten van dit genus bestudeerd en daarover 
ook gepubliceerd in artikelen. Het is 
mede daardoor wederom een geslaagde 
uitgave die ondanks de nogal afwijkende 
tabelvorm, met enige oefening toch 
bruikbaar is. Het boekje bestellen kan via 
de website van de Association Rousillo-
naise d’Entomologie: r.a.r.e.free.fr. 

Van het genus Cryptocephalus is er  
in 2000 al een tabel verschenen als spe-
ciale uitgave van het tijdschrift Rutilans. 
Deze uitgave is in 2003 geactualiseerd en 
herdrukt (Costesséque 2003). De genera 
Pachybrachis en Cryptocephalus vormen 
samen met het genus Stylosomus het 
tribus Cryptocepahlini. Van de Clytrini 
verscheen in 2010 al een tabel (Debreuil 
2010), waardoor van de huidige subfamilie 
Cryptocephalinae alleen de vijf Franse 
soorten van Stylosomus ontbreken. Het 
zou goed zijn als ook dit genus voor de 
Franse fauna eens onder de loupe geno-
men zou worden. Tot het zover is kunnen 
deze soorten gedetermineerd worden 
met de tabel van Warchałowski (2007).

Literatuur

Costesséque R 2003. Les Cryptocephalus de 
France (Coleoptera, Chrysomelidae)  
(2ème édition). Supplément Rutilans. 

Debreuil M 2010. Les Clytrinae de France 
(Coleoptera, Chrysomelidae). Supplément 
Rutilans. 

Warchałowski A 2007. A preliminary study  
and review of the genus Stylosomus Suf-
frian, 1848 (Coleoptera: Chrysomelidae: 
Cryptocephalinae). Genus 18: 413-432.

Winkelman J & Debreuil M 2008. Les Chryso-
melinae de France (Coleoptera, Chryso- 
melidae). Supplément Rutilans.

Ron Beenen

Berend Aukema, Frederic Cherot, Gaby Viskens 

& Jos Bruers 2014

Verspeidingsatlas van de Belgische  
Miridae (Insecta: Heteroptera)

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur- 

wetenschappen, Brussel. 312 pp.  

ISBN 978-90-73242-32-6. € 45,-

Miriden vormen de omvangrijkste fami-
lie van de wantsen (Heteroptera) en in 
België komen – vergelijkbaar met Neder-
land – 231 soorten voor. Het betreft qua 
verspreiding en voorkomen een diverse 
en interessante groep. Veel soorten zijn 
algemeen en in vrijwel elke tuin zijn 
meerdere soorten te vinden. Indien ge-
klopt wordt op een eik in mei, kan zelfs 
een tiental (fraaie) soorten worden ver-
zameld. Een aantal is schadelijk in de 
landbouw. Daarentegen bevat de familie 
ook verscheidene specialisten, die uit-
sluitend op bepaalde boomsoorten, varens 
of in mierennesten leven en vaak wat 
zeldzamer zijn. Ze leven nabij stuif- 
zanden tot opgaande loofbossen. De 
determinatie is doorgaans niet lastig. De 
oude determinatiegidsen van Wagner 
(1952) of Southwood & Leston (1959) vol-
doen nog prima. In de prachtige boeken 
van Wachmann et al. (bijv. 2004) staan 
alle soorten fotografisch afgebeeld, zodat 
de determinatie eenvoudig gecontroleerd 
kan worden.

In deze atlas zijn voor elke soort 
gekleurde kaartjes opgenomen met de 
verspreiding voor 1980 en tussen 1980 en 
2011, een verspreidingskaart in Europa 
en een fenologiediagram van de man-
netjes en de vrouwtjes. In de begelei-
dende tekst wordt achtereenvolgens de 
determinatie (alleen literatuurverwij-
zingen), verspreiding, habitat en ecologie, 
status en literatuur behandeld. Het inlei-
dende deel behandeld de geschiedenis 
van de het onderzoek naar de Belgische 
wantsen, de totstandkoming van het  
bestand en de opzet van de soortbe-
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sprekingen. In de zes bijlagen wordt 
onder andere ingegaan op de versprei-
ding binnen de verschillende delen van 
België en worden de waarnemers (maar 
liefst 8 pagina’s van vier kolommen!) 
bedankt.

Voor de totstandkoming van dit werk 
hebben de laatste twee auteurs alle 
waarnemingen in de collecties van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor de  
Natuurwetenschappen ingevoerd, waar-
door een redelijk beeld is verkregen van 
de verspreiding van voor 1980. Erg prettig 
is dat dezelfde namen worden gebruikt 
die in Nederland gangbaar zijn. Heel 
slim is om ‘de knip’ bij de verspreidings-
kaartjes in 1980 te leggen. Dit is namelijk 
ook gebeurd in de eerste twee delen van 
de Nederlandse verspreidingsatlas van 
de wantsen, zodat de kaartjes in beide 
werken wat dit betreft vergelijkbaar gaan 
worden (een overzicht van de versprei-
ding van de Nederlandse miriden moet 
nog gepubliceerd worden; een overzicht 
van de verspreiding van de Nederlandse 
miriden staat in Aukema, 1989 en vele 
afzonderlijke publicaties sindsdien). 
Het vergelijken van de Nederlandse en 
Belgische kaartjes is sowieso boeiend 
om de overeenkomsten en verschillen in 
verspreiding tussen de beide landen te 
bestuderen en weer meer te leren van de 
ecologie van de soorten.

De verspreidingsatlas van de Belgi-
sche miriden is een oerdegelijk en puik 
stukje entomologische faunistiek gewor-
den. Met 312 pagina’s een mijlpaal in het 
Belgisch onderzoek naar de Heteroptera. 
Hopelijk krijgt dit project een vervolg  
en worden ook de andere terristische  
Belgische wantsenfamilies op zo’n 
degelijke en overzichtelijke manier ge-

presenteerd. Dit boek laat zien dat waar-
nemingen van wantsen in België zeker 
doorgegeven moeten worden.
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Met de grote vuurvlinder (Lycaena dispar 
batave) bent u als EB-lezer zeer vertrouwd. 
Dit beestje is namelijk opgenomen in het 
logo van de NEV en prijkt daarom op de 
voor- en achterzijde van elk tijdschrift-
nummer. Het is dit jaar een eeuw geleden 
dat in ons land de grote vuurvlinder werd 
ontdekt. Caspar Janssen heeft in een fraai 
boek de geschiedenis van deze ontdekking 
en latere ontwikkelingen beschreven. De 
jonge onderwijzer Meerten Warmolts uit 
Scherpenzeel (tussen Wolvega en Kuinre) 
liet in 1914 schoolkinderen vlinders ver-
zamelen. Hij stopte die in doosjes, die  
hij opstuurde naar de beheerder van het 
insectarium van Artis: R.A. Polak. Tot zijn 
grote verbazing ontdekte Polak tussen 
die vlindertjes een verfomfaaide grote 
vuurvlinder. Die vondst wekte enorme 
opschudding! Het was een tot op dat  
moment in Nederland nog niet ontdekte 
vlindersoort, een relict van een populatie 
die daar vele eeuwen aanwezig moest 
zijn geweest! Bovendien bleek het te gaan 
om een endemische ondersoort, ‘batava’, 
die dus alleen in ons land voorkomt. Tot 
dan toe was van de vlinder alleen bekend 
dat hij voorkwam in het Engelse graaf-
schap Huntingdonshire. Die populatie 
was in het midden van de 19e eeuw was 
uitgestorven. Het was een onverwachte 
verrassing, een openbaring dat hij nu  
opdook in Scherpenzeel! 

Janssen vertelt hoe mooi die vlinder 
was, hoe mooi hij in het landschap rond 
fladderde en ook hoe de vondst een reeks 
van gebeurtenissen in gang zette. Nauw-
keurig beschrijft hij hoe enkele vlinder-

liefhebbers afreisden naar Friesland om 
de vlinders te zien en te verzamelen voor 
hun eigen collectie. Onder hen was Polak 
en ook J.Th. Oudemans, de voorzitter van 
de Nederlandse Entomologische Vereni-
ging. Jansen vermeldt de eerste waar- 
nemingen en publicaties van Oudemans 
en ook die van J.P. Thijsse. In de jaarver-
gadering van de NEV in 1916 vertelde  
Oudemans over de ontdekking van de 
grote vuurvlinder. 

In zijn boek reconstrueert Janssen 
de ontdekking van de vlinder. Dat deze 
vlinder pas in 1915 werd ontdekt kwam 
waarschijnlijk doordat het laagveenge-
bied waar hij leefde zeer ontoegankelijk 
was, een ‘terra incognata’, weinig uitno-
digend voor vlinderliefhebbers om daar 
voor hun hobby naar toe te gaan. Kort na 
de ontdekking werden op korte afstand 
van Scherpenzeel nog een aantal waar-
nemingen van de grote vuurvlinder  
gedaan, onder andere in de Weerribben.

Na de ontdekking probeerde men 
zorgvuldig de locatie geheim te houden. 
In Engeland was het verzamelen van de 
grote vuurvlinder oorzaak geweest van 
het uitsterven van deze soort. Dat mocht 
in Friesland niet gebeuren. Ondanks de 
geheimhouding trokken al snel na de 
ontdekking veel verzamelaars uit binnen-  
en buitenland naar de vindplaats. Zij  
verzamelden niet alleen voor hun eigen 
collectie, maar ook voor de verkoop.  
Polak was hierover uiterst ontstemd.  
Er werd ook verzameld met het doel  
dat om elders in Nederland populaties 
grote vuurvlinders zich zouden vestigen. 
Tevens werd een herintroductie in  


