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geschikt voor heel Noordwest-Europa. 
Voegt een nieuw Duits boek over roof- 
vliegen dan nog wat toe voor de Neder-
landse roofvliegenliefhebber?

‘Die Raubfliegen Deutschlands’ is een 
handzaam en zeer goed verzorgd boek, 
dat probeert om zo veel mogelijk kennis 
over roofvliegen te bundelen. Het boek 
bestaat uit vier delen: een algemeen deel, 
een determinatiesleutel, soortbeschrij-
vingen en een appendix met referenties, 
index en woordenlijst. 

Het algemene deel vormt een flink 
stuk van het boek en behandelt onder 

andere de geschiedenis van roofvliegen-
onderzoek in Duitsland, de taxonomische 
plaats van de roofvliegen, een beschrijving 
en vergelijking van de subfamilies, ac-
tuele soortenlijst, levenscyclus, levens-
wijze en gedrag, vliegtijden, biotoop (met 
soortenlijst per biotoop), en een stuk over 
vangen, verzamelen en fotograferen.  
Dit is veel uitgebreider en bevat dan ook 
veel meer informatie dan de hiervoor  
genoemde Nederlandse literatuur. Zo 
wordt bijvoorbeeld gedetailleerd be- 
schreven hoe verschillen in eileggedrag  
gerelateerd zijn aan de vorm van de  
achterlijfspunt en legboor. De tekst wordt 
ondersteund met tabellen, figuren en  
uitstekende foto’s van de tweede auteur.

De determinatiesleutel, met uitleg 
over de lichaamsbouw, vormt het tweede 
deel van het boek. Er wordt in de tabel 
eerst gewerkt naar de subfamilie. De 
sleutels per subfamilie zijn geïllustreerd 
met vrij sobere tekeningen, toch minder 
fraai dan de tekeningen in de veldgids 
voor de roofvliegen van Nederland en 
België. De sleutels wijken vaak af van  
de Nederlandse tabellen en dat biedt de 
mogelijkheid om een lastige determinatie 
ook via een andere sleutel te proberen of 
valideren.

De helft van het boek wordt in beslag 
genomen door de soortbeschrijvingen. 
Elke soort heeft hier twee pagina’s, met 
links de soortkenmerken, vliegtijd, Euro-
pese verspreiding, verspreiding in Duits-
land met verspreidingskaart, beschrijving 
van de biotoop en opmerkingen over de 
biologie. De rechterpagina wordt volledig 
gebruikt voor foto’s van de soort, soms 
aangevuld met een foto van de biotoop. 
Deze foto’s van levende exemplaren zijn 
uitzonderlijk fraai en nog een slag beter 
dan in de veldgids voor roofvliegen.

Taxonomisch zijn er enkele proble-
matische soorten die in Duitsland anders 
worden behandeld dan in Nederland. Zo 
behoren volgens de auteurs van dit boek 
alle in Duitsland gevonden exemplaren 
van de groep ‘zwartpoten’ – Machimus 
caliginosus, M. cyanopus, M. setibarbus –  
eigenlijk tot één soort: M. intermedius, die 
in de Nederlandse literatuur niet voor-
komt. De onlangs afgesplitste soort  
Tolmerus calceatus (Van de Broek et al. 
2018) wordt hier nog niet onderscheiden 
van T. atricapillus (hetgeen logisch is, 
omdat deze publicatie ongeveer tegelij-
kertijd verscheen als het hier besproken 
boek), en ook niet genoemd als onder-
soort.

Alle Nederlandse soorten zijn in dit 
boek opgenomen behalve de eerder ge-
noemde soort Tolmerus calceatus, en de 
zeer zeldzame Choerades fulvus (fulva?). 
Verder staan er 17 soorten in die niet 
genoemd worden in de Nederlandse 
determinatiewerken en voorkomen in 
het oosten van Duitsland, of aangemerkt 
worden als ‘Arten mit zweifelhafter Eta-
blierung’.

Dit werk onderscheidt zich van de 
Nederlandse tabellen door het uitgebreide 
algemene gedeelte met veel waardevolle 
informatie over roofvliegen en door de 
fantastische foto’s. Voor liefhebbers van 
deze groep is dit boek daarom zeker een 
aanrader.
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De verborgen wereld van de Strabrechtse 
Heide

Nature Moments Production, Asten. 168 pp.  

€ 25,-

In 2016 verscheen de ruim 40 minuten 
durende film ‘De verborgen wereld van 
de Strabrechtse Heide’ met fraaie opna-

Net uitgeslopen zandroofvlieg, Philonicus albiceps, die ‘bestoven’ is en nog niet uitgekleurd. 
Foto: Wim Arp
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men van dit bijzondere en omvangrijke 
heidegebied en waarin met name het 
verhaal verteld wordt over de kleinere 
dieren die een o zo belangrijke rol spelen 
in de natuur. Deze film heeft in veel re- 
gionale bioscopen gedraaid. De (belang-
rijkste) maker van de film, Han Meeuw-
sen, overleed helaas in 2017, op een te 
lage leeftijd. Vorig jaar is er een bij de film 
horend boek verschenen, met dezelfde  
titel, waarvan NEV-lid en sectie Thijsse-
voorzitter Jap Smits eerste auteur en 
hoofdfotograaf is. Meeuwsen en Van de 
Kerkhof leverden ook veel beelden.

Het boek begint met een in memo-
riam voor Meeuwsen, een voorwoord van 
de burgemeester van Heeze-Leende en 
een uitleg over het feit dat de Strabrechtse 
Heide een ‘insectenreservaat’ is. Dit 
laatste komt doordat de Uyttenboogaart-
Eliasen Stichting tijdens haar 75-jarige 
jubileum het gebied dit predicaat gaf, 
waarbij tevens een geldbedrag hoorde 
voor extra beheermaatregelen voor  
insecten en het (her)inrichten van de 
insectentuin, vlakbij de hoofdingang van 
het gebied.

Hierna volgt een ‘rondleiding’ over  
de Strabrechtse Heide, in vier delen die 
telkens een seizoen omvatten, aan de 
hand van zonder uitzondering prachtige 
foto’s met telkens een korte tekst die 
uitlegt wat er te zien is. De foto’s zijn met 
name van soorten, waarbij naast planten 
en vogels de kleine dieren veel aandacht 
krijgen, met een nadruk op Hymenop-
tera, Lepidoptera en Amphibia. Meest 
boeiend hierbij zijn de platen die een 
heel verhaal vertellen. Voorbeelden zijn 
de afbeeldingen van een knoopmier die 
een gentiaanblauwtjesrups betast, een 
spinnendoder die een wolfspin te grazen 
neemt, zwermen van bladsprietkevers 
boven een vliegden, een wespendief die 
een nest van zijn favoriete soort uit-
graaft, een nestje van de bosslankmier 
in een oude eikel, waaiervleugeligen 
rondom een grijze zandbij, …. Een ander 
aanzienlijk deel is gereserveerd voor 
landschappen en beheermethoden en 

door het boek heen staan ook teksten en 
foto’s van personen die op enigerlei wijze 
betrokken zijn bij het gebied. Zo is het 
de auteurs gelukt om daadwerkelijk een 
‘compleet’ gebiedsverhaal neer te zetten 
waarbij je de Strabrechtse Heide goed 
leert kennen.

Alle teksten zijn zowel in het Neder-
lands en Engels gegeven. Dat is een goede 
keuze, want de manier waarop in Neder-
land de heide wordt beheerd en onder-
zocht is behoorlijk uniek en daar kunnen 
velen wat van leren. Het boek geeft ook 
toegang tot twintig zogenaamde augmented 
reality-filmpjes, grotendeels uit de film en 
aangevuld met drie die speciaal voor het 
boek gemaakt zijn. Ze worden zichtbaar 
door met je slimme telefoon de betref-
fende foto te scannen via een gratis app. 
Het boek en de film zijn te bestellen via 
www.naturemomentsproductions.com, 
waarbij voor de combinatie van beide  
€ 32,50 wordt gevraagd. Doordat het boek 
nagenoeg volledig extern is gefinancierd 
(o.a. weer door de Uyttenboogaart-
Eliasen Stichting), gaat de complete 
opbrengst van de verkoop naar finan- 
ciering van maatregelen voor insecten op 
de Strabrechtse Heide. Prachtig gebied, 
prachtige film, prachtig boek!

Jinze Noordijk

EIS Kenniscentrum Insecten
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Die Blattkäfer Baden-Württembergs

Kleinsteuber Books, Karlsruhe. 928 pp.  

ISBN 978-3-9818110-2-5. € 79,80

Contrary to what the title might suggest, 
this book is not restricted to the leaf 
beetles of the German state of Baden-
Württemberg. It deals with all leaf and 
seed beetles of Germany and therefore is 
of importance to researchers in Germany 
and adjacent countries. This book review 
is published in English to make it more 
accessible to readers outside the Nether-
lands and Flanders.

After these authors published ‘Die 
Rüsselkäfer Baden-Württembergs’ in 
2010, their current book deals with an-
other phytophagous beetle group: the 
families Orsodacnidae, Megalopodidae 
and Chrysomelidae. The book is loaded 
with detailed information on systematics  
and biology and is of an astonishing 
actuality. Let me try to give insight in the 
contents.

The book is divided in a general part 
and a systematic part. In the general 
part, information on morphology and 
anatomy, taxonomy and nomenclature, 

fossil record, and biology is presented in 
a clear and comprehensive way. In the 
paragraphs on biology, aspects such as 
development, behaviour, and relations 
with plants and natural enemies are 
treated. In the paragraph on chemistry, 
recent information on chemical defence 
and on pheromones is described in a 
clear and very understandable way.

Because the landscapes in Baden-
Württemberg might be largely unknown 
to foreign researchers, this book shows 
the natural surroundings, illustrated with 
beautiful photographs, where the differ-
ent leaf and seed beetle communities can 
be found. Relevant species are listed with 
the different biotopes.

Methods of trapping and collecting 
leaf and seed beetles are presented in a 
condensed way, and information on his-
torical and contemporary studies on this 
group are described. This information 
is not restricted to Baden-Württemberg 
or Germany, but also includes relevant 
studies from other Central European 
countries.

The book treats and lists all German 
species of Orsodacnidae, Megalopodidae 
and Chrysomelidae. A table documents 
their occurrence in the various German 
states. This table is alphabetical and 
therefore less accessible for entomolo-
gists that are used to subfamily entries. 
However, in the systematic part, the  
species are grouped in subfamilies.

In the systematic part, keys for adult 
beetles to families and subfamilies, 
genera and species are included. In these 
keys, distinguishing characters are de-
scribed in a clear way, which makes it 
easy to identify to species-level, although 


