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Onlangs verschenen in de boekenserie 
The insects of Japan twee nieuwe delen 
over de Japanse snuitkevers: deel 4 bevat 
de tweede helft van de bewerking van de 
subfamilie Entiminae, en deel 6 de sub- 
familie Baridinae. 

Deel 4 vormt het vervolg op een eer-
der boek over de Entiminae, dat alweer 
een aantal jaren terug (2006) als deel 3 in 
dezelfde reeks verscheen. In dit vervolg 
worden 232 soorten in 32 genera behan-
deld. De auteurs verontschuldigen zich 
in de inleiding voor de vertraging die ze 
opliepen door het aanhoudend en on-
verwacht opduiken van onbeschreven 

soorten in deze groep van vleugelloze 
bodembewonende kevers. Bovendien 
bleek het een hele klus om de doorgaans 
met aardkorsten bedekte exemplaren 
afdoende te reinigen. De 167 soorten die 
ze in dit deel nieuw voor de wetenschap 
beschrijven vormen meer dan 70% van 
het totaal!

Het boek kent de voor een dergelijk 
taxonomisch standaardwerk gebrui-
kelijke opzet met sleutels tot de tribus, 
subtribus, genera, soorten en eventuele 
ondersoorten en uitgebreide soortbe-
sprekingen. Deze laatste bestaan vooral 
uit literatuurverwijzingen, een gedetail-
leerde beschrijving van de morfologie 
van de adulte kevers en een opsomming 
van het bestudeerde materiaal. De ge-
presenteerde informatie over biologie en 
ecologie is, begrijpelijkerwijs, beperkt. Op 
31 platen zijn 373 habitusfoto’s in kleur 
afgedrukt. Daarnaast zijn er 120 platen 
met gedetailleerde lijntekeningen van 
belangrijke determinatiekenmerken, 
voornamelijk aedeagi en spermathecae. 
Afgesloten wordt met een zeer omvang-
rijke, meer dan 100 pagina’s omvattende, 
samenvatting van het gebodene in het 
Japans.

Het deel over de Baridinae heeft een 
vergelijkbare opzet en behandelt 53 soor-
ten, waarvan er 16 (30%) hier als nieuw 
beschreven worden. 

De delen zijn natuurlijk onmisbaar 
voor ieder met enige interesse in de 
Japanse snuitkeverfauna. Overigens 
blijken enkele van de behandelde soorten 
ook in ons, aan het andere uiteinde van 
het Palaearctische gebied gelegen, land 
voor te komen: in deel 4 Otiorhynchus sul-
catus (Fabricius), Sitona suturalis Stephens,  

S. flavescens (Marsham), S. lineellus  
(Bonsdorff), S. hispidulus (Fabricius) en  
S. cylindricollis (Fåhraeus); in deel 6 Baris 
scolopacea Germar (ook wel in het ge-
nus Cosmobaris geplaatst). Otiorhynchus 
sulcatus is door menselijk toedoen in 
Japan terecht gekomen, waar ze sinds 
1980 bekend is. Ook het voorkomen van 
tenminste een aantal van de genoemde 
Sitona-soorten is het gevolg van intro- 
ductie. Of de Japanse Baris scolopacea, 
die tot voor kort onder de naam Baris 
orientalis Roelofs door het leven ging, 
werkelijk dezelfde is als de soort die in 
Nederland op kwelders leeft is, lijkt me 
afgaand op de habitusfoto’s niet geheel 
zeker.

Beide boeken zijn, zeker voor Japanse 
begrippen, vrij sober uitgevoerd: gelijmd, 
niet gebonden en voorzien van slappe 
kaft. Wel zitten ze in een eenvoudige 
schuifdoos, zodat ze in ieder geval niet 
onbedoeld van de boekenplank kunnen 
schuiven. Gelet op de uitvoering is de 
prijs aan de hoge kant.

Oscar Vorst
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Taschenlexikon der Wildbienen  
Mitteleuropas
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917 pp. ISBN 978-3-494-01653-5. € 34,95. 

Een lexicon is volgens Van Dale een  
‘alfabetisch overzicht van termen in een 
vakgebied’ en dat is precies wat het nieuwe 
bijenboek van Erwin Scheuchl is, met 
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dien verstande dat het een overzicht van 
soorten is. ‘Alle Arten im Porträt’ is dan 
ook een adequate ondertitel. Vrijwel het 
gehele boek is gewijd aan de biologie van 
de Midden-Europese soorten, waaronder 
verspreiding, vliegtijd, bloembezoek en 
parasieten. Wat het boek dus nadrukke-
lijk niet is, om dat maar gelijk duidelijk  
te maken, is een determinatiewerk. Dit 
lexicon richt zich op mensen die weten 
(of vermoeden) welke bijensoort ze voor 
zich hebben.

De inleiding is kort en behandelt twee 
delen. Ten eerste wordt een bondige 
inleiding gegeven op de biologie, no-
menclatuur en fylogenie van bijen. Het 
tweede gedeelte is een verklaring van 
termen en afkortingen zoals gebruikt in 
het soortenoverzicht. 

In het totaal worden ongeveer 850 
soorten behandeld, te weten alle soorten 
die ooit – correct of onjuist – zijn gemeld 
uit Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk. 
Met het opnemen van warme gebieden 
als Tessin en Burgenland worden een 
groot aantal zuidelijke, Pannonische en 
Pontische soorten en zelfs genera aan het 
boek toegevoegd. Nederland behoort dus 
formeel niet tot het werkgebied, maar 
het boek omvat alle Nederlandse soorten. 
Het spannendst was Epeolus tarsalis waar-
van bij ons de ondersoort rozenburgensis 
vliegt. Van de nominaatvorm zijn enkele 
oude waarnemingen uit Oostenrijk be-
kend. Bij een zeer klein aantal recente 
naamswijzigingen is de lezer prettig ge-
holpen met een kruisverwijzing.

Eén soort ontbreekt in het lexicon: 

Apis mellifera, de Honingbij. Vermoedelijk 
volgt de auteur de ietwat steile redeneer-
lijn dat dat geen ‘wilde’ bij is. Los van 
het feit dat dit weinig praktisch is, valt er 
ook nog wel wat op deze redenering af te 
dingen. Bijenvolken verwilderen en kun-
nen ook in ons land soms meerdere jaren 
stand houden. Het niet opnemen herinnert 
mij aan de eerste broedvogelatlas van 
het SOVON, waar de stadsduif geheel in 
ontbrak…

Gemiddeld is er per soort bijna een 
pagina beschikbaar, waarin de volgende 
aspecten behandeld worden: weten-
schappelijke en Duitse naam, bloem-
bezoek, nestbouw, levenswijze, habitat, 
parasieten, vliegtijd en verspreiding. Bij 
de naamgeving wordt de etymologie be-
handeld van zowel de wetenschappelijke 
als de Duitse naam. Dat de etymologie 
van subgenusnamen ontbreekt, is weinig 
consequent. Bespreking van de synonymie 
beperkt zich – gelukkig – tot het strikt 
noodzakelijke. Levenswijze beperkt zich 
tot de vragen of de soort parasitair is 
en of er sociale nestbouw plaatsvindt. 
De vliegtijd wordt niet gedetailleerder 
dan per maand opgegeven, wat ook niet 
anders kan gezien de grootte van het be-
handelde gebied. De verspreiding begint 
met een algemene beschrijving van het 
voorkomen van de soort op wereldschaal, 
om te vervolgen met een lijst van landen 
waaruit de soort gemeld is. Curieus, wat 
mij betreft, is dat de auteur daarin expliciet 
‘waarnemingen die met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid op een 
vergissing berusten’ ook meeneemt. De 
informatie eindigt met een beschrijving 
van de ‘historische’ (= voor 1990) en re-
cente verspreiding in Duitsland, Zwitser-
land en Oostenrijk. Dit laatste biedt een 
mooi uitzicht over de schutting van onze 
grens. 

Van zo’n 350 soorten is een foto opge-
nomen. Dat kan zowel een veldfoto zijn 
als een gefotografeerd collectie-exemplaar. 
De foto’s zijn van aanvaardbare, zij het 
ietwat wisselende kwaliteit. Het boek be-

sluit met een vrij rijke literatuurlijst, 
waarvan een aanzienlijk deel inmiddels 
op internet te vinden is, en een Duitse 
index. Het formaat is vrij klein en hand-
zaam, zij het nogal dik. Een Taschenlexikon 
voor mensen met grote zakken.

Taschenlexikon der Wildbienen  
Mitteleuropas is in de kern niet meer of 
minder dan een print van de database 
van de auteur, geordend op soortnaam. 
Dat is de kracht en tegelijkertijd de 
zwakte. De kracht is de systematische, 
evenwichtige en volledige opzet. Een 
probleem voor de lezer hierbij is, dat de 
bronnen van de vermelde data verborgen 
blijven. Daarbij komt dat de auteur zelf 
deze bronnen klaarblijkelijk ook gewogen 
heeft, zie de bovengenoemde vergissingen. 
In het geval van meerdere, elkaar tegen-
sprekende bronnen, zal de auteur wel 
iets moeten, maar ook dan is de grond 
van zijn keuze niet altijd duidelijk. De 
vermelding voor Nederland van Andrena 
bucephala en Halictus subauratus lijkt me 
het overenthousiast rondpompen van  
informatie waarvan we weten dat die  
ongefundeerd en vermoedelijk onjuist  
is. Het naast Andrena simillima onder-
scheiden van bremensis als valide soort, 
is een keuze die een auteur kan maken. 
Maar dan moet je die keuze wel conse-
quent doorvoeren (en niet beide soorten 
voor Nederland vermelden).

Vragen van de lezer die niet soort-
georiënteerd zijn, zijn met deze publicatie 
praktisch niet te beantwoorden. Men kan 
hierbij denken aan uiteenlopende vragen 
als ‘welke soorten komen voor in Albanië?’, 
‘welke soorten kan ik in Luxemburg op 
jakobskruiskruid vangen?’, ‘welke soorten 
vliegen in ons land nog in oktober?’ en 
‘bij welke soorten is de kleptoparasiet 
Miltogramma waargenomen?’. En dat is 
jammer, want de informatie is er wel en 
zou met de achterliggende database ge-
makkelijk te genereren zijn. Ook vrees ik 
dat de gedrukte informatie in rap tempo 
zal verouderen. Een database vernieuwen 
is iets gemakkelijker dan een boek van 

Ook de schorzijdebij, Epeolus 
tarsalis, staat in het bespro-
ken boek. Foto: Sandra 
Lamberts
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1000 pagina’s herdrukken. Om beide 
genoemde redenen zou het naar mijn 
idee zeer waardevol zijn, als de auteur 
en/of de uitgever iets verzint om de achter-
liggende database toegankelijk te maken 
voor de lezer.

Tenslotte, het boek is in het Duits, 
voor sommigen mogelijk een probleem. 
Belangrijkste ‘valse vriend’ is de afkor-
ting ‘Z-Eu’, hetgeen dus niet staat voor 
Zuid-Europa, maar Centraal-Europa. De 
lezer is gewaarschuwd! 

Theo Zeegers

Andrew Chick 2016

Insect Microscopy

The Crowood Press, Ramsbury. 128 pp.  

ISBN 978 1 78500 201 4. £ 16,99

Bij de studie van insecten, die vaak klein 
of zelfs zeer klein zijn, is het gebruik van 
een loep, stereomicroscoop, of reguliere 
microscoop, een hulpmiddel dat vaak  
onontbeerlijk is. Dit boek gaat met name 
over het gebruik van de reguliere micro-
scoop. Het begint met enkele introduce-
rende hoofdstukken. Hierin lezen we wat 
insecten zijn en welke geleedpotigen 
verwant zijn. Daarnaast wordt in het kort 
verhaald over het vangen, doden en de-
termineren van deze diertjes. Daarbij 
wordt aangegeven wat het belang is van 
het hebben van een referentiecollectie, 
hiermee kunnen de gedetermineerde 
dieren vergeleken worden. Hierbij wordt 
ook gewezen op de rol van musea en col-
lecties van andere insectenspecialisten 
en het nut van internetfora. 

De beschrijving van de beschikbare 
vergrotingsapparatuur begint bij een 
eenvoudige loep en vervolgt met de ver-
schillende typen microscopen. Tevens 
wordt aandacht geschonken aan de USB-
microscoop. Hierbij worden de bouw en 
de mogelijkheden van deze verschillende 
vergrotingssystemen behandeld. 

Om een object onder een microscoop 
of stereomicroscoop te kunnen bekijken 
moeten vaak handelingen verricht worden, 
zoals het maken van preparaten van het 
complete insectenlichaam of delen daar-
van. De hiervoor benodigde uitrusting 
wordt beschreven. Ook de wijze waarop 
insecten aan de speld dienen te worden 
gestoken, met inbegrip van een beschrij-
ving van verschillende insectenspelden, 
en het etiketteren staan er keurig in uit-
gelegd. Plezierig is te zien dat de auteur 
bij de beschrijving van de uitrusting om 
microscopische preparaten te maken een 
lans breekt voor eigen initiatief, waarbij 
uitgelegd wordt hoe sommige instru-

mentaria zelf vervaardigd kan worden. 
Ook is er aandacht voor de wijze waarop 
gemaakte preparaten bewaard dienen te 
worden. 

Bij het volgende hoofdstuk over in-
sluitmiddelen volgt een discussie over 
de status van microscooppreparaten: 
permanent, semipermanent of voorlopig. 
Bij deze mogelijkheden wordt dan tevens 
ingegaan op de vloeistoffen waarin deze 
insluitmiddelen zijn opgelost: water, al-
cohol of xyleen. Bij elke optie worden de 
voor- en nadelen aangegeven. Ook wordt 
gesproken over de methoden die objecten 
doorzichtig kunnen maken en welke 
chemicaliën daarvoor geschikt zijn. Als 
laatste wordt er een lijst van de brekings-
index van de verschillende opties gege-
ven. Helaas ontbreken in dit hoofdstuk 
de oplosmiddelen benzylalcohol en iso-
propylalcohol, die als vervanging van het 
toxische en carcinogene xyleen kunnen 
dienen.

Het boek maakt dan een sprong 
terug met een hoofdstuk over het pre-
pareren van insecten, opslag in een 
collectie, en de mogelijke vraatinsecten 
die een collectie bedreigen. Inhoudelijk 
is dit informatief, te meer daar ook aan-
dacht wordt gegeven aan larvale stadia 
en hoe die te conserveren. Na dit hoofd-
stuk volgt een relatief korte beschrijving 
van hoe insecten te ontleden zijn en hoe 
genitaalpreparaten gemaakt kunnen 
worden. Hier heeft de auteur een kans 
laten liggen. De basis voor het maken 
van een duidelijk microscooppreparaat 
hangt ten nauwste samen met goed pre-
pareerwerk en een goede methodiek. 
Dit komt in dit hoofdstuk onvoldoende 
uit de verf.

Wat volgt is een beschrijving van  
de voor het maken van preparaten be-

nodigde chemicaliën, mengsels en kleur-
stoffen. Hierbij wordt van vele specifieke 
componenten de samenstelling gegeven, 
zodat men deze zelf kan vervaardigen. Bij 
veel stoffen is aangegeven hoe en waar-
voor de stoffen gebruikt kunnen worden, 
maar ook of er sprake is van een gevaar-
lijk bestanddeel, en meestal ook welke 
gevaren dit betreft. 

Bij het maken van microscooppre- 
paraten moet men rekening houden met 
de hardheid van het in te sluiten insecten-
lichaam, maar ook met de kleur. Aan de 
verschillende handelswijzen van deze 
mogelijkheden wordt uitgebreid aan-
dacht geschonken, ze worden duidelijk 
omschreven en er worden protocollen  
gegeven. De resultaten van de verschil-
lende methoden worden in kleuren platen 
geïllustreerd.

Een laatste tekstdeel geeft een be-
schrijving van het proces van het maken 
van een publicatie. Tevens wordt hier 
aangegeven hoe een publicatie moet zijn 
samengesteld, het gebruik van nomen-
clatuur, het advies om de richtlijnen voor 
auteurs te lezen, en een éénduidige stijl 
te gebruiken. Daarop volgt een uitleg over 
wat er gebeurt met een ingezonden ma-
nuscript. De essentie van dit hoofdstuk 
in een boek als dit is mij niet duidelijk. 
Waarschijnlijk is dit hoofdstuk bedoelt 
om de amateurmicroscopist te verleiden 
om zijn of haar bevindingen wereldkun-
dig te maken.

Tenslotte geeft het boek tips om meer 
over insecten te weten te komen. Het 
gaat hierbij met name om literatuur- en 
internetbronnen, entomologische vereni-
gingen en handelaren die entomologi-
sche uitrusting verkopen.

Dan moet nog één opmerking ge-
maakt worden. Behoudens de korte 
beschrijving van het vervaardigen van 
microscooppreparaten, is nergens een 
opmerking te lezen over de noodzaak om 
zeer schoon te werken bij het vervaar-
digen van preparaten. Dit is uiterst be-
langrijk, daar elk minuscuul vuiltje onder 
een microscoop een reusachtig stuk vuil 
wordt. Helaas zijn hiervan in ruime mate 
voorbeelden van aanwezig op de afbeel-
dingen in dit boek. Zelfs de illustratie op 
de kaft van dit boek is zo’n voorbeeld; 
geen goede reclame voor deze publicatie! 
Vergeet men dit minpunt, dan blijft een 
boek over dat een zeer grote hoeveelheid 
informatie bevat voor iemand die ento-
mologische objecten wil insluiten. Gezien 
de veelheid en diversiteit van de onder-
werpen, is het lezen ervan dan ook zeer 
aan te raden.

Cees Gielis


