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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
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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 



82 entomologische berichten
 79 (2) 2019

users that are more visually orientated 
might miss sketches of relevant details. 
Of all species, the dorsal view of collec-
tion specimens is given and of many 
species also photographs of genitalia. In 
some cases, line drawings of aedaeagi are 
given instead of photos.

The descriptions of the species are 
consequent. Subsequently, ecology, 
developmental stages, economic im-
portance, distribution and threats are 
discussed. Photos of living specimens 
of most species and in many cases food 
plants, are included. In some cases, 
taxonomic decisions are not universally 
accepted (for example the splitting of  
Galerucella nymphaeae in G. aquatica,  
G. sagittariae and G. nymphaeae and  
the merging of Plateumaris rustica and  
P. affinis), but the authors present their 
arguments and also refer to other opin-
ions. References are given for almost all 
statements (for example on food plants, 
or other ecological aspects) and this 
leads to an extensive list of 66 pages with 
references.

The book is heavy (2300 gram) but 
due to its performance (bounded and 
hard covered) it opens easily, which is 
practical when used beside the micro-
scope. It is by far the best book on Ger-
man leaf and seed beetles ever published. 
No one studying leaf and seed beetles in 
Central Europe can do without this book, 
and I suppose everyone orientating on 
this group will be stimulated by it. And 
that is one of the purposes of the authors. 
They end the preface of the book as 
follows: ‘Und so ist ein dringender Wunsch 
der Autoren, dass dieses Buch wieder einige 
Naturkundler ermutigen wird, sich die In-
sektenbeobachtung und der Erkundung einer 
solch vielfältigen, bizarren und faszinierenden 
Tiergruppe zu widmen’. The book is highly 
recommended!

Ron Beenen
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Het determineren van lieveheersbeestjes 
lijkt op het eerste gezicht vrij eenvoudig, 
een indruk die versterkt wordt door namen  
als tweestippelig (Adalia bipunctata), zeven-
stippelig (Coccinella septempunctata) en 
tienstippelig lieveheersbeestje (A. decem-
punctata). Een kwestie van stippen tellen 
en je weet de naam, zou je zeggen. Deze 
methode gaat echter voor een groot deel 

van de soorten niet op. Lieveheersbeestjes 
zijn erg variabel en zien er soms heel  
anders uit dan hun naam doet vermoeden, 
zoals de viervlekkige vorm van het twee-
stippelig lieveheersbeestje. Voor dit soort 
lastige gevallen is de in het najaar van 
2018 verschenen Field guide to the lady-
birds of Great Britain and Ireland een 
uitkomst. In deze veldgids worden 47 
soorten beschreven, waarbij veel aan-
dacht wordt besteed aan de vaak subtiele 
verschillen tussen soorten die nogal eens 
met elkaar verward worden. Voor de 
taxonomie is gebruik gemaakt van recente 
inzichten in de fylogenie. Het Nederlands 
Soortenregister gaat (nu nog) uit van vijf 
subfamilies Coccidulinae, Scymninae, 
Chilocorinae, Coccinellinae en Epilach-
ninae. Volgens nieuw onderzoek is er 
echter binnen de familie Coccinellidae 
slechts één subfamilie, de Coccinellinae 
(Seago et al. 2011, Duff 2018). Wat in het 
soortenregister subfamilie genoemd wordt, 
heet in de veldgids tribus. Voor het ge-
bruik van de veldgids maakt de afwijkende 
taxonomie niet echt uit; de indeling is 
hetzelfde, alleen de naam is anders.

Het boek begint met een uitgebreide 
introductie. In dit hoofdstuk komen onder  
andere de levenscyclus, fenologie, 
voedsel en vijanden aan de orde. Daar-
naast worden tips gegeven voor het  
zoeken in het veld. Wie probeert lieve-
heersbeestjes alleen op zicht te vinden 
zal veel leuke waarnemingen mislopen. 
Gebruik van een sleepnet of klopscherm 
vergroot de trefkans aanzienlijk en wordt 

dan ook door de auteurs van harte aan-
bevolen. Het bezoeken van verschillende 
habitats wordt eveneens aangeraden,  
om behalve de generalisten ook de spe-
cialisten te vinden. Er zijn zes pagina’s 
gewijd aan de beschrijving van verschil-
lende goede habitats en hun kenmer-
kende soorten. 

Het hoofdstuk dat mij het minst 
aanspreekt is de regionale gids. Diverse 
waarnemers beschrijven hierin een  
gebied dat ze goed kennen en vertellen 
welke lieveheersbeestjes er zijn waar- 
genomen. De meeste gebieden zeggen 
me niet zoveel, maar de gemiddelde Brit 
kent de topografie van de Britse Eilanden 
vast beter dan ik. Voor mij zou het ple- 
zierig geweest zijn als er een kaartje was  
toegevoegd waarop de verschillende  
streken stonden aangeduid. 

Een veldgids schaf je natuurlijk in de 
eerste plaats aan om achter de naam van 
gevonden lieveheersbeestjes te komen.  
Voor wie snel een eerste indruk wil 
hebben is er de ‘at-a-glance guide’: zes 
pagina’s waarop afbeeldingen staan van 
alle in het boek behandelde soorten. De 
auteurs waarschuwen wel dat het deter-
mineren van sommige soorten erg lastig 
is. Er staat per soort maar één kleurva- 
riant afgebeeld, dus het is goed mogelijk 
dat wie bij de determinatie alleen afgaat 
op de eerste indruk er volkomen naast 
zit. Het is dan ook verstandig om even 
door te bladeren naar pagina 147 en  
verder. Hier staan op elkaar lijkende 
soorten overzichtelijk naast elkaar: 
zwarte dekschilden met vier of twee rode 
vlekken, rode of gele dekschilden met 
zwarte stippen en bruine dekschilden 
met lichte vlekken. Verder staan hier af-
beeldingen van op elkaar lijkende larven.

Als uit de bestudering van deze beide 
overzichten een soortnaam gerold is, kan 
de waarnemer voor meer zekerheid over 
de determinatie en voor informatie over 
de gevonden soort op de soortenpagina’s 
terecht. In de veldgids wordt onderscheid 
gemaakt tussen opvallende en onopval-
lende lieveheersbeestjes. De Chilocorini, 
Coccinellini en Epilachnini behoren tot 
de opvallende lieveheersbeestjes. Dit 
zijn soorten die in het algemeen vrij een-
voudig herkend worden als lieveheers-
beestje: opvallende kleuren en meestal 
een duidelijk stippenpatroon. De onop-
vallende Coccidulini en Scymnini passen 
niet echt in het beeld dat mensen van 
lieveheersbeestjes hebben. Ze zijn vooral 
bruin of zwart gekleurd en erg klein. Deze 
groep is op de Britse Eilanden, net als in 
Nederland, slecht onderzocht. De auteurs 
hopen dat door de veldgids meer waar-
nemers actief naar deze soorten zullen 
zoeken.


