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te houden. De dieren zijn hooguit enkele 
millimeters groot en daarom is een mi-
croscoop onontbeerlijk. Belangrijke 
kenmerken zijn onder meer de vorm en 
beharing van poten en allerlei structuren 
en haren op boven- en onderzijde van het 
lichaam. Voor elke soort is een versprei-
dingskaart opgenomen.

Deze determinatiesleutel is ver-
schenen in Entomologische Tabellen 11. 
Entomologische Tabellen wordt gratis 
verzonden aan donateurs van EIS  
Kenniscentrum Insecten en leden van  
de Nederlandse Entomologische Ver-
eniging. Losse bestellingen kunnen via 
www.eis-nederland.nl/et.

Roy Kleukers
EIS Kenniscentrum Insecten 

Oproep: exotische insecten voor 
Naturalis-collectie

Exoten staan in ons land steeds vaker  
in de belangstelling, omdat ze meer en 
vaker opduiken in ons land en meer 
wordt onderkend dat ze zowel voor de 
natuur als de economie schadelijk kunnen 
zijn. Exoten worden ook steeds vaker  
genoemd door beleidsmakers. Zo is er  
recent Europese regelgeving (de EU-exo-
tenverordening 1143/2014) in werking  
getreden voor het uitroeien, dan wel  
beheersen en monitoren van enkele  
invasieve soorten die de biodiversiteit  
kunnen bedreigen. Vanuit de fytosanitaire 
hoek en met betrekking tot de volksge-
zondheid zijn er soorten waarvoor, op basis 
van Europese regelgeving, wetgeving in 
werking treedt bij een binnenkomst of 
uitbraak.

Veel exoten zijn erg lastig te herkennen. 
Voor nieuwe wordt vaak in de natuur-
historische collectie te rade gegaan om 
tot een determinatie te komen of om een 
determinatie te bevestigen. Ook wordt 
collectiemateriaal gebruikt om foto’s  
te maken om daarmee signalering te 
bevorderen. Het is daarom belangrijk dat 
de nationale collectie van het Naturalis 
Biodiversity Center een zo groot mo- 
gelijk aantal exotische soorten heeft ter 
referentie.

In de regel komen de meeste privécol-
lecties uiteindelijk in Naturalis terecht 
maar dat gebeurt pas als de verzamelaars 
afstand doen van hun collectie, dan wel 
overlijden. Om actueel te blijven willen 
we daarom iedereen vragen om (even-
tueel meervoudige) exemplaren van in 
Nederland aanwezige/verwachte exoten 
te doneren aan Naturalis. 

Soorten die al meer dan honderd 
jaar ingeburgerd zijn vallen buiten deze 
oproep. Deze zijn in het algemeen wel in 
de Naturalis-collectie aanwezig. Alle als 
exoot/adventief beschouwde insecten die 
korter dan 100 jaar in Nederland zijn in-
geburgerd, pas recent voor het eerst zijn 
aangetroffen dan wel verwacht worden 
zijn terug te vinden via het Soorten 
register (www.nederlandsesoorten.nl).  
Via het zoekscherm ‘uitgebreid zoeken’ 
kunnen in combinatie met de optie  
‘status voorkomen’ lijsten van exoten uit 
allerlei categorieën gegenereerd worden. 
Mensen die specifieke lijsten zouden wil-
len inzien kunnen ook contact opnemen 
met Ed Colijn van EIS Kenniscentrum 
Insecten. 

Neem voor donatie contact op met 
Naturalis via onderstaande e-mailadressen. 
Bijen, wespen en mieren (Hymenoptera): 
frederique.bakker@naturalis.nl; kakker-
lakken, oorwormen en sprinkhanen:  
luc.willemse@naturalis.nl; kevers (Co-
leoptera): hans.huijbregts@naturalis.nl; 
libellen, cicaden en wantsen (Odonata & 
Hemiptera): max.caspers@naturalis.nl; 
vliegen en muggen (Diptera): pasquale.
ciliberti@naturalis.nl; vlinders (Lepidop-
tera): rob.devos@naturalis.nl.
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Invasieve exoten: de Oost-Aziatische boktor (Anoplophora chinensis), het mediterraan kust-
draaigatje (Tapinoma darioi) en de cicade Japananus hyalinus. Foto’s: Theodoor Heijerman


