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Per soort geeft de tekst de weten-
schappelijke en doorgaans ook de Duitse 
naam, gevolgd door een etymologie. 
Daarna volgt een korte beschrijving.  
Helaas komt deze beschrijving in som-
mige gevallen niet één op één overeen 
met de tabel: zo mag het dekschild van 
Phymatodes testaceus van de tabel niet 
bruin zijn, van de tekst wel. Dan volgt 
een beschrijving van de verspreiding in 
Midden-Europa met het accent op Duits-
land. De gegevens voor Nederland zijn 
niet actueel: soorten die na ‘De Neder-
landse boktorren’ (Zeegers & Heijerman 
2008) in ons land zijn gevonden, worden 
niet voor Nederland vermeld. Maar bij-
voorbeeld ook van enkele soorten die al 
wel in dit werk vermeld zijn, zoals Corto-
dera humeralis, wordt expliciet gemeld dat 
die in ons land zou ontbreken. Tenslotte 
wordt per soort uitgebreid de biologie 
besproken en daar ligt voor mij de kracht 
van dit werk.

Wat is er nu veranderd ten opzichte 
van de eerste druk uit Honeckers Oost-
Duitsland? Om te beginnen is het vier 
keer zo dik geworden. Vervolgens is de 
kwaliteit van het papier en van de illus-
traties naar moderne standaard gebracht. 
Opvallend is dat er in de nieuwe druk 
minder soorten staan dan in de oude. 
Waar je voorheen echt ver de Balkan op 
moest om een boktor te vinden die niet 
behandeld werd, lukt dat tegenwoordig al 
in het noorden van Hongarije (Stenopterus 
flavicornis). Verdwenen is de tabel tot de 
genera in pictogrammen, die ik zelf wel 
leuk vond. Wat gebleven is, is het aan- 
stekend enthousiasme en de gedegen 
vakkennis van de auteurs.

Samenvattend: wie alleen een boktor 
wil determineren, raad ik de Europese 
tabel van Bense (2004) aan (uitverkocht!) 
of natuurlijk de Nederlandse voor de 
inheems fauna (Zeegers & Heijerman 
2008). Wie op zoek is naar een handboek 
dat nagenoeg alle aspecten van de Mid-
deleuropese boktorren beschrijft, kan ik 
Die Bockkäfer Mitteleuropas van harte 
aanbevelen.
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Cicaden en wantsen behoren nu niet  
bepaald tot de meest populaire groepen 
in entomologenland, laat staan bij niet-
entomologen. Groepen als witte vliegen, 
bladluizen en bladvlooien roepen in  
eerste instantie de neiging op om ze  
subiet te bestrijden. De uitgave van een 
populariserend boek met een overzicht 
van deze groepen in het Franse taal- 
gebied is dan ook een uitdaging. Geïn- 
teresseerden houden zich meestal bezig 
met één van deze groepen en het beperkte 
aantal recente populaire boekjes is gericht 
op óf wantsen óf cicaden.

‘Hémiptères de France de Belgique, 
du Luxembourg et de Suisse‘ van Romain 
Garrouste is uitgegeven in samenwerking 
met het Muséum National d’Histoire 
Naturelle in Parijs. Dit boek omvat de 
hele orde Hemiptera en staat daarmee 
in een Franse traditie. Het in 1977 ver-
schenen ‘Hémiptères de France: Atlas des 
Hémiptères - Généralités, hétéroptères, 
homoptères, thysanoptères’ van André 
Villiers is de voorganger. De opzet is  
echter wel ingrijpend gewijzigd. Met name 
het taxonomische gedeelte is compleet 
anders. De uitgave van Villiers geeft een 
groot aantal pagina’s met tekeningen van 
veel voorkomende Franse soorten. In het 
nieuwe boek is ervoor gekozen om per 
familie foto’s van slechts één of enkele 
kenmerkende soorten af te beelden en 
uitgebreid te bespreken.

De orde Hemiptera kent een mega- 
diversiteit met meer dan 100.000 be-
schreven soorten wereldwijd. In Europa 
komen hiervan ongeveer 8.000 soorten 
voor. Het voedingsspectrum is erg divers 
en in vrijwel alle biotopen komen Hemip-
tera voor. 

De ruim 80 pagina’s tellende inleiding 
van het hier besproken boek is uitgebreid 
en gaat in op de morfologie, geluidspro-
ductie, systematiek en evolutie, ecologie 
en natuurbehoud, biologische bestrijding 
en onderzoeks- en vangsttechnieken. 
Sleutels worden gegeven tot op familie- 
niveau, gevolgd door een uitgebreide 
beschrijving van de families van 80 
pagina’s.

De informatie over de morfologie is 
actueel, uitgebreid en mooi geïllustreerd. 
De andere onderwerpen worden meer 
aangestipt. Romain Garrouste heeft veel 
gepubliceerd over fossiele insecten en 
vanzelfsprekend wordt hieraan aan-
dacht geschonken in het hoofdstuk over  
Evolutie en Systematiek. De fylogene-

tisch positie van de Hemiptera binnen 
het insectenrijk krijgt aandacht, evenals 
de fylogenetische onderverdeling van de 
Hemiptera.

Dit boek biedt een kennismaking 
met de Hemiptera zonder dat er een 
duidelijke focus is voor een bepaald  
lezerspubliek. In de inleiding wordt 
aangegeven dat het boek zowel be-
stemd is voor professionele entomolo-
gen, natuurbeheerders, de agrarische 
sector en liefhebbers/amateurs. Dat 
leidt ertoe dat er nergens echt diepgang 
bereikt wordt. Bij de voorbeeldsoorten 
zijn importsoorten oververtegenwoor-
digd en dat zal ingegeven worden door 
de agrarische doelgroep. Het aantal be-
handelde en afgebeelde soorten (80) is 
te gering om van een veldgids te mogen 
spreken. 

Het is vanzelfsprekend lastig om bij 
een grote groep als de Hemiptera com-
pleet en vooral actueel te zijn over het 
voorkomen in Europa. Maar ‘Hémiptères 
de France de Belgique, du Luxembourg 
et de Suisse‘ mist soms teveel. Als voor-
beeld de superfamilie Fulgoroidea, met 
wereldwijd 21 families, waarvan er volgens 
de overzichtstabel twaalf in Europa 
vertegenwoordigd zijn. Echter, de familie 
Fulgoridae is niet-Europees. De tropische 
familie komt in Frans Guyana voor en 
wordt daarom toch vermeld. De families 
Acanaloniidae, Kinnaridae en Meenop- 
lidae komen wel in Europa voor maar 
worden als niet-Europees aangemerkt. 
In een boek met veel aandacht voor im-
portsoorten zouden de Acanaloniidae 
niet mogen ontbreken, waarvan de eerste 
vertegenwoordiger in 2004 in Italië waar-
genomen werd: de Amerikaanse import-
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soort Acanalonia conica (Say), die inmid-
dels ook in Zwitserland voorkomt.

Het boek is rijk geïllustreerd vooral 
met foto’s die door de auteur merendeels 
in het veld gemaakt zijn. Van veel soorten 
worden zowel de adulten als de larven  
afgebeeld en bij de schadelijke soorten 
ook het schadebeeld. Bijzonder is dat er 
per soort een QR code gegeven wordt, die 
verwijst naar meer informatie en soms 
zelfs naar de zang van een afgebeelde 
soort uit bestanden van het Muséum 
National d’Histoire Naturelle. Van de 80 
afgebeelde soorten wordt een duidelijke 
beschrijving gegeven en details over de 
biologie en verspreiding vermeld. De  
voedingswijze, schadelijkheid, bescher-
ming en habitat wordt pictografisch 
weergegeven.

Per familie worden één of meerdere 
voorbeeldsoorten gegeven. De keuze 
hiervan is natuurlijk altijd een persoon-
lijke maar roept toch vragen op. Als voor- 
beelden: van de spoorcicadenfamilie, 
Delphacidae, wordt Asiraca clavicornis  
(Fabricius) als voorbeeld gegeven. Juist 
een soort die absoluut niet kenmerkend 
is voor de spoorcicaden. Van de grote 
familie van dwergcicaden, Cicadellidae 
worden vier soorten afgebeeld waarvan 
er geen behoord tot de soortenrijke  
subfamilie van de bladcicaden, Typhlo-
cybinae. 

Het boekt sluit af met een hoofdstuk 
over de natuurlijke vijanden van He-
miptera en een handige uitleg van de 
gehanteerde terminologie.

Voor iemand die snel een overzicht 
wil krijgen van de rijkdom en veelvormig-
heid van de Hemiptera is het nieuwe 
werk van Garrouste een mooi boek. Voor 
een introductie op deze intrigerende 
groep is het ook bruikbaar. Als veldgids 
geeft het te beperkte informatie. Het is 
daarbij wel jammer dat verwijzigen  
ontbreken naar enkele actuele veldgid-
sen die in Duitsland verschenen zijn 
(Kunz et al. 2011, Wachman 1989) en naar 
relevante internetsites (www.britishbugs.
org.uk, www.biodiversidadvirtual.org, 
www.heteroptera.eu http://gallery. 
kunzweb.net).
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Dave Goulson (1965) is hommelspecialist 
en bij het grote publiek vooral ook bekend 
om zijn onderzoek naar de effecten van 
neonicotinoïden. Hij is oprichter van de 
Bumblebee Conservation Trust ter be-
scherming van de hommels. In 2003 
kocht Goulson een 160 jaar oude boer- 
derij met 13 hectare landbouwgrond in de 
Charente ten noordwesten van Limoges. 
Achterstallig onderhoud vereiste wel wat 
restauratiewerk, maar maakte ook dat  
er zowel in als om het huis al een rijk 
dierenleven aanwezig was. Zijn doel hier 
was het stichten van een ‘wilde natuur’ 
met name voor allerlei insecten, speciaal 
zijn hommels, maar ook voor andere 
dieren als woelmuizen en watersala-
manders. Veel van de insecten en bloemen 
bij zijn boerderij behoren tot de soorten 
die hij in zijn wetenschappelijke carrière 
en met hulp van zijn studenten bestudeert. 
Zijn aanstekelijke manier van schrijven 
maakt duidelijk hoeveel plezier zulk on-
derzoek kan verschaffen. 

Op amusante wijze weet Goulson ons 
zijn restauratie-ervaringen mee te delen. 
Bijvoorbeeld dat hij een kuil volstort met 
puinafval, maar later ontdekt dat dit 
in het voorjaar de enige waterplas was 
waar salamanders hun eieren afzetten. 
Met veel hulp van vrienden graaft hij in 
de buurt weer een nieuwe vijver voor de 
watersalamanders, maar natuurlijk ook 
geschikt voor allerlei andere waterdieren 
inclusief insecten.

Uit het nog rijke insecten leven in zijn 
‘paradijs’ licht hij enkele waarover hij 
uitgebreid vertelt, vaak gelardeerd met 
eigen eerdere onderzoeksresultaten. Zo 
lezen we over het kannibalisme bij de  
paring van bidsprinkhanen. Het opeten van 
het mannetje is niet zo algemeen is als 
gedacht. Uit zijn proeven bleek dat niet- 
hongerige wijfjes manlief lieten leven,  
zeker als die de kans had zich in de proef-
opstelling te verstoppen tussen takjes. 

Goulson maakt zich niet druk over de 
bonte knaagkevers die in zijn boerderij 
zitten. Hij weet dat de larven niet zo snel 
de dikke eiken balken zullen opeten, 
misschien zitten ze er al vanaf de bouw. 
Hij vertelt over zijn onderzoek aan hun 
paargedrag. Beide seksen maken klop-
geluiden, hoe vinden zij elkaar? Hoe kun-
nen zij waarnemen waar het klopgeluid 
vandaan komt? Vrouwtjes blijven zitten, 
mannetjes vinden de vrouwtjes op goed 
geluk. Als het geluid van het vrouwtje  
luider wordt loopt hij in de goede richting, 

zo niet dan moet hij omdraaien. Schrij-
vend over vliegen, die er in grote rijkdom 
voorkomen, vertelt hij over het onder-
zoek dat hij in Engeland deed aan een 
plotseling ontstane vliegenplaag. De bron 
was de nabijgelegen vuilstortplaats. Die 
leverde opeens veel meer vliegen omdat 
de vuilnis nu eens in de twee weken in 
plaats van wekelijks werd opgehaald. 
Dit gaf de vliegen net voldoende tijd om 
zich in de aangeleverde vuilnis van ei  
tot verpoppende larven te ontwikkelen. 
Ook afdekken van de vuilnis ‘s nachts ge-
beurde niet meer met zand maar met een 
laag jute waaronder de vliegen, lekker 
warm, zich ontpopten. 

Naar aanleiding van de vele bruine 
zandoogjes vertelt hij over zijn promotie-
onderzoek aan de variatie van de vleugel-
vlekken bij bruine zandoogjes. De varia-
tie bleek niet op genetische verschillen te 
berusten zoals lange tijd gedacht, maar 
af te hangen van de temperatuur van de 
plaats waar de rups zich verpopt had. 

Zo komen ook bedwantsen en minder 
algemene hommelsoorten aan de orde. 
Over bijen en hommels schreef hij al 
eerder in Een verhaal met een angel (zie 
bespreking in EB 75-3, pagina’s 121-122). 
Goulson probeert op zijn terrein weer 
bloemrijke weiden terug te krijgen waar 
grasland met kunstmest was behandeld. 
Daar kom je moeilijk weer vanaf (weet ik 
ook uit eigen ervaring). Door de halfpara-
sitaire kleine ratelaar te zaaien probeert 
hij sneller weer een bloemrijke weide te 
krijgen beter geschikt voor wilde bijen en 
hommels.

Het laatste deel van het boek gaat 
over de dankzij langdurige monitoring 


