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Waldbröl en in 2017 bij Fürstenberg  
(http://nrw.schmetterlinge-bw.de). 
Dichtbij de Nederlandse grens, bij Mon-
schau, sleepten Arnold Schreurs en Rudi 
Seliger op 26 juni 2018 twee imago’s uit 
een vegetatie met harig wilgenroosje 
(Epilobium hirsutum). Gelet op de recente 
waarnemingen in België en NRW was 
het te verwachten dat M. lacteella vroeg 
of laat in Nederland zou opduiken. Door 
de sterke gelijkenis met de bonte wilgen-
roosjesmot is de soort misschien wel 
over het hoofd gezien. In Nederland zijn 
nu zestien soorten van de Momphidae 
(wilgenroosjesmotten) waargenomen.

De rupsen van de meeste soorten 
Momphidae (wilgenroosjesmotten) 
leven van planten die tot de familie 
Onagraceae (teunisbloemfamilie) be-
horen. Voor Europa geldt dat ze vooral 
voorkomen op Chamerion angustifolium 
(wilgenroosje) en op planten uit het genus 
Epilobium (basterdwederik) (Koster & 
Sinev 2003). De larve van M. lacteella leeft 
in maart en april als bladmineerder op 
harig wilgenroosje (E. hirsutum) en berg-
basterdwederik (E. montanum) (Ellis 2016, 
Koster & Sinev 2003), die beide in Neder-
land wijdverbreid voorkomen (Weeda et 
al. 1985). De rups maakt een blaasmijn in 
een van de onderste bladeren en verlaat 
deze op een gegeven moment om op een 
ander blad een nieuwe mijn te maken. 
Deze mijnen kunnen niet onderscheiden 
worden van die van de bonte wilgen-
roosjesmot. De uitwerpselen liggen in 
grove zwarte korrels verspreid door de 
mijn of opgehoopt in het midden van de 
mijn (Ellis 2016, Koster & Sinev 2003). De 
verpopping vindt plaats in de mijn of in 
de grond (Ellis 2016). De vliegtijd van de 
adulten duurt van half juni tot eind juli. 
Ze komen op licht (Koster & Sinev 2003). 

Mompha lacteella had nog geen Neder-
landse naam. Omdat het imago sterk lijkt 

op de bonte wilgenroosjesmot, maar  
een donkerder gekleurde kop, borststuk, 
vleugelwortel en voorvleugelpunt heeft, 
hebben wij ‘donkerbonte wilgenroosjes-
mot’ als Nederlandse naam gekozen. 

Dankwoord

Onze dank gaat uit naar Erik van Nieu-
kerken voor zijn commentaar op de  
concepttekst. Rudolf Bryner zijn wij  
erkentelijk, omdat wij een foto van een 
levende M. lacteella en M. propinquella voor 
deze publicatie mochten gebruiken.
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Summary

Mompha lacteella (Lepidoptera:  
Momphidae): a species new to the 
Dutch fauna

On June 8, 2018 a male of Mompha lacteella 
(Stephens) was attracted to light in Geulle, 
province of Limburg, the Netherlands. This 
species is rather similar to M. propinquella, 
and especially worn specimens require 
an examination of the genitalia for a con-
fident identification. As most other Euro-
pean species of the Momphidae, the larva 
feeds on willowherbs, mining the leaves. 
So far Epilobium hirsutum and E. montanum 
are the only known plant host species for 
M. lacteella. The species is widespread in 
Europe except for the extreme south of the 
continent.
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Uitgelezen
Ken Kraaijeveld 2018

Waarom je hond geen fruit hoeft te 
eten, huis- tuin- en keukenverhalen 
over DNA

KNNV Uitgeverij, Zeist. 134 pp.  

ISBN 978-90-5011-5841-1. € 19,95

Dit boek gaat niet over insecten! Toch  
is het meer dan de moeite waard voor  
iedereen die op de een of andere manier 
geïnteresseerd is in de zespotigen, als 
amateur, professioneel taxonoom, of  
onderzoeker. Hoewel de titel doet ver-
moeden dat het over een van onze trouwe 
viervoeters gaat, verklapt de ondertitel 
iets over de echte inhoud: DNA. Fanatieke, 

klassieke entomologen zouden vast nooit 
een boek over huisdieren kopen, laat 
staan een boek over DNA. Maar entomo-
loog, honden- of kattenfokker, of gewoon 
natuurliefhebber: niemand kan tegen-
woordig meer om DNA heen. Na de revo-
lutionaire omslag die Darwin met zijn 
evolutietheorie teweeg bracht, en die 
daarna de totale biologie begon te be-
heersen, zorgde de kennis over DNA voor 
een (sinds de jaren 1970) almaar groeiende 
en versnellende verandering in het  
denken over evolutie, taxonomie, land-
bouw, veeteelt en alles wat ook maar 
enigszins met het leven op aarde te maken 
heeft. Tegelijkertijd groeide er een kloof 
tussen de klassieke wetenschappers  
(met in hun kielzog de amateurs) en de 
moderne ‘laboratoriumbiologen’. Zelfs 
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als simpele krantenlezer of journaalkijker 
begrijp je tegenwoordig niets meer van 
de wereld en de toekomst van leven en 
natuur als je geen gedegen kennis over 
DNA hebt.

Die kloof probeert NEV-lid Ken Kraaije- 
veld in zijn boek te dichten. Dat is hem 
gelukt! In heel begrijpelijke bewoordingen  
en annekdotes legt hij alle ins en outs 
over DNA uit. Heel leerzaam en instructief  
voor de DNA-leek en een goede geheugen- 
opfrisser voor de wetenschapper. Zelfs 
voor de doorgewinterde DNA-specialist 
een inspirerende bron om alle geheimen 
van zijn mysterieuze DNA-vak aan an- 
deren uit te leggen. De titel van het boek 
is nogal cryptisch (hetgeen de verkoop- 
cijfers misschien geen goed zal doen). 
Ook de hoofdstukkopjes zijn vaak ge-
heimzinnig, maar als je alles eenmaal 
hebt gelezen, begrijp je alle DNA-raadselen 
mede daardoor des te beter. 

Ken Kraaijeveld (1972) mag dan wel 
een DNA-deskundige zijn die meestal in 
het laboratorium te vinden is, toch is hij 
tevens een bevlogen veldbioloog, voge-
laar, insectenkenner en tuinliefhebber. 
Juist die combinatie van kennis, ervaring 
en hobby maakt Waarom je hond geen fruit 
hoeft te eten zo leuk en leesbaar. De vele 
getekende illustraties van de hand van 
Janine Mariën geven dit boek extra kracht 
en cachet.

Leobert de Boer

Paul Westrich 2018

Die Wildbienen Deutschlands

Eugen Ulmer KG, Stuttgart. 822 pp (hardcover). 

ISBN 978-3-8186-0123-2 € 99,- 

Ik herinner me dat op de zomerverga- 
dering van de NEV in Zeeland in 1989  
Rinus Sommeijer de deelnemers, in het 
bijzonder de bijenliefhebbers, een schit-
terend boek over bijen liet zien: het 
tweedelige ‘Die Wildbienen Baden- 
Württembergs’ van Paul Westrich (1989). 
Zo’n schat aan gegevens bij elkaar, gelar-
deerd met schitterende foto’s, had ik nog 
niet gezien. En het kostte bijna niets,  
50 gulden of zoiets. Tot op de dag van 
vandaag is er vraag naar dit allang uitver-
kochte boek en je moet er zo’n 600 euro 
(!) voor over hebben om het te pakken te 
krijgen.

Gelukkig is nu ‘Die Wildbienen  
Deutschlands’ verschenen. Paul Westrich 
bewerkte zijn oude boeken, voegde een 
aantal soorten toe en Ulmer, zijn oude 
uitgever, bracht het geheel uit in één 
band. Het boek telt 822 pagina’s, bevat 
1700 foto’s (de meeste van Westrich zelf), 

beschrijft 565 soorten bijen en weegt drie 
kilo.

De auteur benadert de bijen vanuit 
een ecologische invalshoek. Het doel 
hiervan is om duidelijk te maken welke 
eisen bijen in het algemeen en soorten in 
het bijzonder aan hun omgeving stellen. 
Determinatietabellen ontbreken, want 
bijen op naam brengen valt buiten het 
bestek van dit boek. Het eerste deel van 
dit boek, dat volledig overeenkomt met 
het ‘Allgemeiner Teil’ van de Württem-
bergse bijen, is synecologisch van aard. 
Het tweede deel, ‘Die Gattungen und 
Arten’, is autecologisch: per bijensoort 
is een aantal ecologische aspecten zoals 
vliegtijd, habitat, bloembezoek bijeen-
gebracht. Het is een uitbreiding van het 
‘Spezieller Teil’ van het oorspronkelijke 
tweedelige werk.

Ik zal eerst de inhoud van het syn- 
ecologische deel de revue laten passeren.  
In zijn ‘Die Lebensräume der Wildbienen’ 
onderscheidt Westrich maar liefst 25  
‘biotopen’, van landschapsschaal (bossen, 
kustduinen, e.d.) tot microhabitats zoals 
muren en andere ‘Kleinstrukturen’. In 
zijn Inleiding heeft de auteur al vast- 
gesteld dat het leggen van een relatie 
tussen plantengemeenschappen en  
bijengezelschappen niet mogelijk is  
omdat bijen van verschillende land-
schapselementen gebruikmaken. Per 
‘Lebensraum’, dat hij soms nog onder- 
verdeelt in kleinere eenheden, noemt hij 
de karakteristieke plantensoorten, die  
als nectar- en pollenbron dienen en de 
bijensoorten, die van die planten afhan-
kelijk zijn.

Het volgende hoofdstuk omvat de 
verschillende levenswijzen. In een al- 
gemene beschouwing komen diverse  

onderwerpen als paringsgedrag, sociaal  
gedrag, levenscyclus, levensduur, nest-
bouw en de invloed van macro- en 
microklimaat aan de orde. Vervolgens 
worden alle Midden-Europese bijen- 
genera behandeld en krijgen één tot vier 
soorten per genus extra aandacht. Bij dit 
hoofdstuk wil ik een paar kritische op-
merkingen plaatsen, die niet alleen voor 
dit hoofdstuk gelden maar ook opgaan 
voor andere hoofdstukken.

Wat mij opvalt aan het algemene 
deel, en dat is exemplarisch voor het 
encyclopedische karakter van dit boek, 
is het ontbreken van een ordenend prin-
cipe, een rode draad, zoals bijvoorbeeld 
het begrip levenscyclus dat kan zijn. Het 
kan dienen om verschillende zaken zoals 
levensduur, ontwikkeling, nestbouw en 
dergelijke met elkaar te verbinden. Nu is 
het een vrij willekeurige opsomming van 
een aantal aspecten van het bijenleven. 
Een andere opmerking betreft de volgorde 
van de genera in dit hoofdstuk. Je zou 
zeggen dat een alfabetische volgorde het  
beste past bij het encyclopedisch karakter.  
Maar Westrich kiest voor een fyloge- 
netische rangschikking van de genera 
volgens Michener (2007). Hier wringt dat 
hij met zijn boek zowel wetenschappers 
als leken wil bereiken en in dit geval 
voor de eersten kiest ten koste van de 
laatsten. Het maakt het zoeken naar een 
genus onnodig moeilijk. Bovendien ver-
anderen de inzichten in de fylogenie van 
bijen regelmatig. Else & Edwards ( 2018) 
volgen bijvoorbeeld de recente fylogenie 
van Danforth et al. (2013), die de stam-
boom van Michener zo’n beetje op zijn 
kop zet! Een alfabetische behandeling 
van de genera is én toegankelijk én on- 
afhankelijk van veranderende inzichten.

In de paragraaf ‘Socialverhalten’ vang 
ik een glimp op van de soms eigenzinnige 
houding van Westrich. Het Angelsaksische 
begrip ‘colony’ voor een bijenvolk heeft in 
het Duits, volgens de auteur, een andere 
betekenis namelijk een groep bij elkaar 
‘broedende’ vrouwtjes. Dus wat de An- 
gelen en Saksen een ‘aggregatie’ noemen, 
noemt hij een kolonie. Blijft de vraag hoe 
hij dan een bijenvolk noemt.

Op de levenswijzen volgt het hoofd-
stuk ‘Nutzniesser und Gegenspieler der 
Bienen’. Bij het begrip broedparasitisme 
heeft Westrich voor mij een punt: het  
angelsaksische begrip clepto- of klepto- 
parasiet is verwarrend, niet alleen van-
wege de spelling, maar ook vanwege de 
betekenis. Gebruik gewoon het woord 
broedparasiet, zegt hij. Vervolgens pas-
seren schimmels, nematoden, mijten, 
spinnen, sluipwespen, vogels en meer 
organismen de revue, met als klap op de 
vuurpijl de mens. Een aardige notie is dat 
symbiotische organismen vanwege hun 


