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daarnaast 15 soorten verwerkt die ver-
wacht worden. Alle 33 Nederlandse soor-
ten vallen hieronder, dus deze publicatie 
is zeer bruikbaar voor ons.

De introducerende hoofdstukken 
gaan over de bestaande kennis over deze 
groep in Frankrijk, en bevatten een lijst 
van de belangrijkste publicaties om meer 
over (Franse) hooiwagens te lezen en 
een handleiding voor het verzamelen en 
opslaan van exemplaren. Dan volgt een 
lijst van alle behandelde soorten, waarbij 
in enkele zinnen de status van de soort 
wordt beschreven. De morfologie van 
hooiwagens en de termen die in de sleutel 
gebruikt worden, worden uitgebreid  
beschreven en geïllustreerd.

De sleutel zelf beslaat 56 pagina’s en 
begint met het bepalen van de familie,  
waarna binnen een familie verder ge-
sleuteld kan worden. De figuren zijn foto’s 
van het dier in situ of dood onder  een 
microscoop (hele dier of lichaamsdelen), 
of lijntekeningen. De figuren zijn soms 
wat onscherp, te donker of te licht, maar 
overal zijn de noodzakelijke kenmerken 
wel te zien. De sleuteltekst en de bijbe- 
horende figuren staan netjes in een blok 
bij elkaar, hetgeen gemakkelijk werkt. 
Toch maakt het geheel een wat rom- 
melige indruk. Dat komt met name om-
dat verschillende typen en formaten 
van figuren door elkaar staan. Daar-
naast hebben figuren in de sleutel die 
gedupliceerd zijn vanuit de inleidende 
hoofdstukken of van eerder in de tabel, 
hetzelfde nummer gekregen als dat ze 
eerder hadden. Dit leidt tot een vreemde 
samenstelling van de figuurblokken en 
onnodige verwarring.

Het is goed dat deze sleutel is ver-

schenen en de beschikbare literatuur 
aanvult. Het palet aan beschikbare  
determinatiewerken voor hooiwagens 
van Noordwest-Europa is inmiddels  
gevarieerd en zeer bruikbaar (Hillyard 
2005, Martens 1978, Noordijk 2016,  
Richards 2010, Wijnhoven 2009). Hope-
lijk zet dit een trend en mogen we op 
termijn ook werken uit Zuid- en Oost-
Europa verwelkomen.
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De vlinders worden klassiek verdeeld in 
drie groepen: dagvlinders en ‘grotere’ en 
‘kleinere’ nachtvlinders. De laatste groep 
wordt ook wel de microlepidoptera ge-
noemd en kent een kleine zestig families 
met zo’n 6700 soorten in Europa. Het 
eerste deel van het boekproject ‘Micro- 
lepidoptera of Europe’ verscheen in 1996 
en dient inzage te geven in de fauna van 
deze soms onooglijk kleine vlinders. De 
overgang van uitgever Apollo Books naar 
Brill is wel een kleine domper voor de  
serie: de prijzen zijn gestegen en ook 
heeft Brill gekozen voor een nieuwe om-

slag. Het is enigszins begrijpelijk dat dit 
nieuwe volume minder tot zijn recht 
komt in een serie met zijn voorgangers.

Dat de term ‘motten’ vaak gebruikt 
wordt met een negatieve ondertoon is 
ergens begrijpelijk: tal van soorten waren 
in het verleden verantwoordelijk voor 
schade aan wollen producten, zoals  
tapijten en kleden. Veel van deze veroor-
zakers behoren tot de familie van de ‘echte  
motten’, de Tineidae (hierna ‘tineiden  
genoemd). De auteur van het meest  
recent verschenen deel van de hiervoor 
genoemde boekenreeks, Reinhard Gaedike, 
heeft een groot deel van zijn leven gewijd 
aan deze motten. Hij werd geïnspireerd 
door Günter Petersen, een entomoloog 
die op zijn beurt een groot deel van de 
tineidenfauna in Europa en Azië in kaart 
bracht. Petersen overleed in 2012. Het  
is dus niet verwonderlijk dat Gaedike  
Petersen memoreert in zijn boek. 

De geïnteresseerde lezer die nog nau-
welijks zicht heeft op de kenmerken van 
deze vlinderfamilie krijgt allereerst een 
introductie onder ogen, waarin de Tinei-
dae onderscheiden worden van de ver-
wante families. De uiterlijke kenmerken 
als ook de genitaliën van deze familie 
zijn met tekst en afbeelding geïllustreerd, 
waarbij ook karakteristieke eigenschap-
pen van diverse genera aan bod komen. 
Gaedike bediscussieert ook de diverse 
terminologieën van de elementen zicht-
baar in de genitaliën als ook fylogene-
tische ‘onduidelijkheden’. Krachtig aan 
deze introductie is dat de zeventien sub-
families kort maar bondig met de ken-
merken worden besproken: de lezer dient 
zich wel te realiseren dat dit boek slechts 
zes subfamilies bespreekt met anato- 
mische kenmerken en het aantal soorten 
per wereldregio: de Dryadaulinae, Hapsi-
ferinae, Euplocaminae, Nemapogoninae 
en Meessiinae.

Uit Europa zijn nu zo’n 290 soorten 
tineiden bekend en de schrijver bespreekt 
er 180 in dit eerste deel. Er is ook aan-
dacht besteed aan de soorten van de 
Canarische Eilanden en het nabijgelegen 
Midden-Oosten. Na een overzichtelijke 
checklist, inclusief synoniemen (waar- 
onder zeven nieuwe), worden de soorten 
in taxonomische volgorde besproken aan 
de hand van de uiterlijke kenmerken, de 
mannelijke en vrouwelijke genitaliën, 
verspreiding, variatie in de morfologie 
en verwante soorten. Indien de biologie 
bekend is, dan komt deze ook aan bod. In 
de meeste gevallen wordt ook het voedsel 
specifiek genoemd. In veel gevallen gaat 
dat om houtzwammen. Wellicht was het 
hier een optie om ook stil te staan bij de 
ecologie van de dieren als ook de rups en 
de wijze waarop zij leven. Diverse soor-
ten leven als rups in zogenaamde ‘zakjes’ 
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zoals de bekende pelsmot (Tinea pellio-
nella) of spinnen uitwerpselen en zaag-
sel van houtzwammen op een bepaalde 
manier samen dat dit leidend kan zijn 
bij determinaties. Geenzins wordt hier in 
de soortteksten aandacht aan besteed. 
Waar nodig is nieuwe faunistische data 
vermeld. Gaedike bedankt hiervoor ruim 
zestig mensen, wat maakt dat dit boek 
mede dankzij een brede samenwerking 
tot stand is gekomen.

Dat veel tineiden door hun formaat, 
kleur en vliegtijd (veel soorten vliegen 
overdag of in de schemering, waardoor ze 
nauwelijks op uv-licht komen) door veel 
mensen over het hoofd worden gezien, 
blijkt ook uit het verspreidingsbeeld. Er is 
vaak sprake van gigantische hiaten en dat 
zien we bijvoorbeeld terug bij Eudarcia  
richardsoni: Groot-Brittannië, Kroatië en 
Zwitserland zijn tot nu toe de enige landen 
met vindplaatsen van deze soort. Dit  
wordt voor alle soorten achterin het boek 
samengevat in een overzichtelijke tabel.  
Hier ontstaat wel een probleem: de teksten  
en de tabellen verschillen sterk van elkaar. 
Bij de hiervoor genoemde E. richardsoni 
bijvoorbeeld is alleen een markering 
gegeven bij Kroatië. Bij Nemapogon querci-
colella luidt de tekst ‘Van Midden-Europa 
zuidwaarts naar Slowakije en Roemenië, 
tot naar het oosten in Wit-Rusland’, met 
wederom in de tabel enkel Spanje en 
Corsica gemarkeerd. Indien de tekst ‘Zuid-
Frankrijk’ luidt, dan zien we Corsica in de 
tabel gemarkeerd. Al met al roept de ver-
spreidingsinformatie veel vraagtekens op 
en ergens is de tabel dan ook onbruikbaar. 

Bij de tineiden ontstaat veelal een 
probleem bij het opspannen van de  
dieren omdat ze gauw hun schubben 

verliezen: fraaie exemplaren van Eudarcia 
en Infurcitinea in collecties zijn dan ook 
schaars. Elke soort wordt derhalve geïl-
lustreerd met een zevental platen waarbij 
diverse verzamelaars zijn aangesproken, 
resulterend in een verzameling van de 
mooist geprepareerde dieren. Van een 
groot deel van de soorten bestaat nauwe-
lijks tot geen beeldmateriaal in andere 
boeken en/of het internet en dat maakt 
dat deze serie zo’n meerwaarde heeft. 
Sommige soorten zijn nogal variabel en 
die variatie of seksuele dimorfie wordt 
in enkele gevallen dan ook getoond met 
meerdere dieren per soort. Echter, de 
platen zijn niet het meest gemakkelijk 
in gebruik, omdat het bijschrift soms op 
een andere bladzijde staat. De gebruiker 
van dit boek dient dus hier en daar wat 
speurwerk te verrichten. De genitaliën 
daarentegen zijn overzichtelijk weerge-
geven in platen met nette lijntekeningen 
en ook hier wordt soms enige variatie  
geïllustreerd, zoals bij Infurcitinea forsteri. 
De variatie in bijvoorbeeld de saccus  
is daarentegen onbesproken gelaten. 
Gaedikes publicaties zijn nogal ken-
merkend door de wijze waarop hij de 
genitaliën afbeeldt: de valven worden 
afzonderlijk weergegeven. Dat zien we 
ook terug in dit boek. Het voordeel is dat 
hierdoor specifieke kenmerken direct 
zichtbaar zijn, al is het ook begrijpelijk 
dat de gebruiker hierdoor het genitaal 
moeilijk terug herkent of zelf een poging 
wil doen om de valven te scheiden van de 
rest (wat niet altijd even gemakkelijk is). 
Complexe en asymmetrische genitaliën 
als bij Dryadaula zijn wel ‘natuurgetrouw’ 
weergegeven.

Gaedike heeft voortgebouwd op zijn 
leermeesters determinatiewerken. Wie 
de Europese soorten uit de Tineidae- 
familie wilde determineren was zowaar 
alleen aangewezen op Petersen (1957-
1958) en dat is natuurlijk een sterk verou-
derd werk. Het is bijzonder waardevol om 
de huidige kennis over de soorten ein-
delijk weer samen te brengen. Dit boek 
drukt de lezer ook wel op de feiten: het 
gros van de soorten kent een nog onbe-
schreven levenswijze en een verspreiding 
vol gaten. Met een toekomstig tweede 
deel zal dit een monumentale combinatie 
worden. Het is nu de beurt aan de lief-
hebber om deze obscure dieren in kaart 
te brengen. 
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Door een toevallige samenloop van om-
standigheden verschenen ‘onlangs’ vrij-
wel gelijktijdig twee overlappende ‘stan-
daardwerken’ voor de Nederlandse 
hydrobiologie. Een boek getiteld ‘Aquati-
sche ecologie’ over het functioneren en 
beheren van aquatische systemen in het 
algemeen en een boek ‘Sloten’ over sloten 
in het bijzonder. ‘Aquatische ecologie’  
is tot stand gekomen in opdracht van 
Stichting Toegepast Onderzoek Water- 
beheer (STOWA) vanuit de behoefte om 
de grote veelheid aan versnipperde infor-
matie over water (in de vorm van o.a. 
STOWA-rapporten, wetenschappelijke 
artikelen, verordeningen, richtlijnen en 
collegedictaten) te bundelen tot één 
toegankelijk naslagwerk. ‘Sloten’ vormt 
de synthese van het ‘Project Langjarig 
Onderzoek Nederlandse Sloten’ (PLONS), 
een groot onderzoeksproject op initiatief 
van de Wageningen Universiteit, Alterra, 
STOWA en diverse waterschappen. Beide 
boeken beogen een breed publiek te  
kunnen bedienen, maar binnen het boek 
‘Aquatische ecologie’ is daar het meest 
expliciet aandacht aan besteed. Elk thema 
is hier bewust laagdrempelig ingestoken 
en er is een ongelofelijke zoek- en archief-
klus verricht om alle hoofdstukken te 
voorzien van relevante en/of smaakvolle 
foto’s en figuren, een kleine 600 in totaal, 
ruim 1,3 per pagina, uiteenlopend van 
luchtfoto’s, schilderijen, archieffoto’s, 
grafieken, organismen en kaarten. Alleen 
al als bladerboek is ‘Aquatische ecologie’ 
een genot om doorheen te struinen! 

Ondanks de grote inhoudelijke over-
lap tussen beider boeken is er in het 
geheel geen overlap tussen de gepresen-
teerde figuren en foto’s. De auteurs van 
‘Sloten’ (met ongeveer 130 figuren bijna 
net zo rijk geïllustreerd in verhouding 
tot het aantal pagina’s) hadden de luxe 
te kunnen putten uit eigen werk, waar-
door het boekje veel leuke en originele 
foto’s en figuren en resultaten uit het 
PLONS-tijdperk bevat. Toch beklijft het 


