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indeling van de kevers per familie. Hierbij 
is gekozen voor de indeling van de web-
site Fauna Europaea. Van iedere familie 
wordt tenminste één soort afgebeeld, in 
totaal 778 soorten op 165 platen. 

In slechts 46 inleidende pagina’s wor-
den zoveel mogelijk aspecten over kevers 
samengevat. Het valt op dat het woord-
gebruik nogal technisch blijft, waardoor 
het lezen wat ‘stroef’ verloopt: thorax, 
vertex, collum, clypeus, epistoom, sca-
pus, enz. Of er zijn moeilijke zinnen zoals 
op pagina 14: ‘De prothorax domineert 
de thorax (en is alleen dorsaal zichtbaar) 
en bestaat uit een dorsaal schild (prono-
tum van variabele vorm) en een ventraal 
schild (prosternum)’. Er ontbreekt een 
duidelijke tekening waar alle benoemde 
onderdelen worden benoemd. Wel is een 
foto van een Duitse doodgraver Nicropho-
rus germanicus met aanduiding van een 
aantal benoemde onderdelen. Deze valt 
nogal donker uit waardoor details ondui-
delijk zijn. 

Heel leuk en informatief zijn de 
schuingedrukte stukjes tekst met bijzon-
derheden over soorten. Na een paragraaf 
over de voortplanting (hier ‘reproductieve 
cyclus’ genoemd) volgt een tekst over 
leefomgeving en aanpassingen hieraan. 
Er worden verschillende milieus beschre-
ven waaraan keversoorten zich hebben 
aangepast, maar ook bijzondere plekken 
zoals nesten van zoogdieren of vogels  
en kolonies van sociale insecten (mieren, 
bijen). Ook interessant is te zien hoe  
kevers zich verdedigen of camoufleren  
in de paragraaf ‘Aanval en verdediging’. 
Tenslotte is er nog een stukje over de  
relatie met de mens, met bijvoorbeeld 
nuttige soorten zoals lieveheersbeest-
jes die luizen opeten, maar ook enkele 

plaagsoorten in de land- en tuinbouw.
Dan volgt een tekst over de historie 

van de keverstudie. Met de uitvinding 
van het microscoop in het begin van de 
17e eeuw kwam hierin een versnelling. 
Linnaeus bracht met de binomiale naam-
geving een belangrijke impuls en aan het 
eind van de negentiende eeuw waren alle 
belangrijke keverfamilies beschreven. 

Door DNA-onderzoek neemt recent 
de kennis over soorten snel toe. De tekst 
over taxonomie, determineren, verza-
melen en kweken is informatief. De pa-
ragraaf ‘Kevers bestuderen’ vermeldt dat 
om werkelijk goed te kunnen determine-
ren vaak uitgebreider anatomisch onder-
zoek noodzakelijk is. Het verzamelen, zo 
betoogt men terecht, is uitsluitend voor 
wetenschappelijke doeleinden en zeker 
niet voor het samenstellen van raritei-
tenkabinetten of decoratieve doeleinden. 

Nieuw is de aandacht voor ‘citizen 
science’, hier aangeduid als participe-
rende wetenschappelijke activiteiten. 
Vrijwillige waarnemers leveren data aan 
door middel van foto’s (van hun smart-
phone). Tenslotte is er aandacht voor 
bescherming en bedreigingen. Veelal 
menselijke ingrepen in het landschap 
veroorzaken achteruitgang of zelfs het 
verdwijnen van soorten. 

Na deze inleidende hoofdstukken 
volgen pagina’s met foto’s en beschrijvin-
gen. De foto’ s zijn niet op schaal (maar 
‘zo groot mogelijk’). Dit is meteen heel 
duidelijk op de eerste plaat wanneer 
het oeverkogeltje Sphaerius acaroides 
(0,6 mm) even groot staat afgebeeld als 
de rimpelpoppenrover Callisthenus reti-
culatus (20-28 mm). De afbeeldingen zijn 
van redelijke kwaliteit, hoewel de donker 
gekleurde soorten soms wat te weinig 
contrast tonen. Van iedere soort wordt de 
Latijnse naam met auteur en jaartal ge-
toond, waarbij, indien aanwezig, ook de 
Nederlandse naam is vermeld. Na deze 
beschrijving volgt bij iedere soort sum-
mier iets over ecologie en verspreiding in 
Europa en Nederland.

Na het register en literatuurlijst, he-
lemaal achterin, volgt nog een hoofdstuk 
‘Kevers leren kennen’. Hierin wordt de 
Nederlandse Entomologische Vereniging 
(NEV) vermeld met aandacht voor de 
studiegroep van kevers: de ‘Sektie Everts’. 
Maar ook vermeld worden verenigingen 
in andere Europese landen, websites 
met interessante informatie (ook voor 
specialisten), sites met digitale boeken 
of artikelen en adressen op internet van 
uitgeverijen en antiquariaten. 

Deze uitgave is een mooie aanwinst, 
die wellicht meer mensen over de streep 
trekt ook eens naar deze interessante en 
soortenrijke groep van insecten te kijken. 
Voor een veldgids misschien wat zwaar 

en dik, maar zeker de moeite waard 
om mee te sjouwen. Met enige ervaring 
lukt het wel om bij de goede groep uit te 
komen, maar determinatie tot de juiste 
soort gebeurt met andere boeken, waar-
bij vaak een loep of microscoop moet 
worden gebruikt. Voor de doorgewinterde 
coleopteroloog misschien geen ‘must’, 
maar wel gewoon heel leuk met goede 
afbeeldingen van soorten buiten zijn of 
haar eigen specialisatie. 
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Opnieuw zijn de wantsenliefhebbers ver-
blijd met een wantsendeel in de serie 
Danmarks Dyreliv. Na de Miridae (Skipper 
2013) en de Pentatomoidea, Coreoidea en 
Pyrrhocoroidea (Nielsen & Skipper 2015) 
zijn nu de Lygaeidae aan de beurt. Het 
nieuwe boek behandelt in detail de Deense 
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vertegenwoordigers van deze familie, die 
daar frøtæger of zaadwantsen worden ge-
noemd. De gangbare Nederlandse naam 
voor deze familie is bodemwantsen, 
maar op beide namen valt wat af te dingen. 
Weliswaar leven de meeste van zaden en 
op de bodem, maar er zijn ook predatoren 
bij en soorten die op planten leven. De 
Lygaeidae zijn in Denemarken met 77 
soorten (14%) de op één na grootste van 
de 35 wantsenfamilies, wat vergelijkbaar 
is met de Nederlandse situatie.

Het is opnieuw een fraai vormgege-
ven en rijk geïllustreerde boek met meer 
dan 400 kleurenfoto’s, dat echter volledig 
in het Deens is. De gebruikelijke inlei-
dende hoofstukken behandelen achter-
eenvolgens de ontwikkeling van de ken-
nis over Lygaeidae en de Deense fauna 
in het bijzonder, evolutie, systematiek 
en nomenclatuur, morfologie, levens-
cyclus, voedsel, natuurlijke vijanden en 
afweermogelijkheden en biotopen waar 
ze voorkomen.

De veranderingen in de fauna wor-
den behandeld in een apart hoofdstuk. 
Sinds de in 1974 gepubliceerde Deense 
checklist van Andersen & Gaun (1974) 
werden er dertien soorten aan de lijst 
toegevoegd, waarvan negen sinds 2004. 
Het betreft naast soorten die al lang uit 
ons land bekend zijn, ook meer zuidelijke 
soorten, die nog niet zo lang geleden 
bij ons ook voor het eerst werden waar-
genomen en zich daarna sterk hebben 
uitgebreid: Eremocoris fenestratus, Orsillus 
depressus en Rhyparochromus vulgaris. Van 
de mediterrane Oxycarenus lavaterae en 
Remaudiereana annulipes worden toeval-
lige importen vermeld uit respectievelijk 
Spanje en Zuid-Afrika. De eerste heeft 
zich recent in Zuid-Nederland gevestigd 
op linde, maar of het Deense klimaat ves-
tiging toelaat, is de vraag. 

In het hoofdstuk ‘verspreiding’ wordt 
het voorkomen in de elf Deense distric-
ten weergegeven in een bolletjestabel, 
maar helaas zonder historisch perspec-
tief: geen differentiatie in oude en re-
cente waarnemingen. In de eerste twee 
delen werd dat wel gedaan. In dezelfde 
tabel wordt ook de aanwezigheid van  
de Deense soorten gegeven in de om-
ringende landen Duitsland, Zweden, 
Noorwegen, Finland, Groot-Brittannië, 
Nederland en Polen. Referenties over de 
herkomst van deze gegevens worden 
echter niet gegeven. Voor Nederland 
ontbreken Dimorphopterus spinolae en 
Trapezonotus dispar in de lijst. De eerste 
werd pas recent in Nederland ontdekt 
(Aukema et al. 2017), maar de tweede 
staat al heel lang op de Nederlandse lijst. 
In Nederland komen 100 soorten Lygaei-
dae voor (Aukema & Hermes 2016) en in 
Denemarken 77. Er zijn 72 gemeenschap-

pelijke soorten: 27 Nederlandse soorten 
(27%) staan niet op de Deense lijst en vijf 
Deense soorten komen niet voor op de 
Nederlandse lijst. 

De volgende hoofdstukken behan-
delen methoden om bodemwantsen te 
verzamelen en te bewaren (collectie-
vorming) en tabellen om ze op naam te 
brengen. Voor de geslachten, die met 
meerdere soorten in Denemarken verte-
genwoordigd zijn, worden de belangrijk-
ste kenmerken opgesomd en wordt er 
per geslacht een eenvoudig determina-
tietabelletje gegeven. De gebruikte ken-
merken worden duidelijk geïllustreerd 
met behulp van detailfoto’s en in een en-
kel geval ook met tekeningen. De soorten 
van geslachten met slechts één soort in 
Denemarken moeten het doen met al-
leen een habitusfoto.

De soortbesprekingen vormen met 
155 bladzijden de hoofdmoot van het 
boek. Per twee pagina’s wordt één soort 
besproken: voor iedere soort een stan-
daardtekst en één of meer foto’s van 
levende dieren, soms ook van larven 
(bij 21 soorten) en soms aangevuld met 
foto’s van kenmerken, collectiemateriaal, 
waardplanten of biotopen. De begelei-
dende teksten geven informatie over 
grootte, typische kenmerken, biologie, 
habitat, levenscyclus, verspreiding van 

de soorten in Denemarken en de globale 
verspreiding. De verspreidingskaarten 
geven slechts summiere informatie: bij 
aanwezigheid van de soort slechts één 
grote stip per district. 

Acht soorten zijn al 80 jaar of langer 
niet meer in Denemarken waargenomen: 
Geocoris ater, Lasiosomus enervis, Mega-
lonotus sabulicola, Raglius alboacumulatus, 
Scolopostethus pilosus, Trapezonotus anorus, 
Tropistethus holosericus en Xanthochilus 
quadratus. Met uitzondering van T. anorus 
komen deze ook in Nederland voor, maar 
G. ater en L. enervis zijn hier ook al heel 
lang niet meer gezien. Nysius gramini-
cola wordt nieuw voor de Deense fauna 
gemeld op basis van een foto van een 
exemplaar op internet, maar het betreft 
zeer waarschijnlijk een andere soort. Bij 
de te verwachten soorten worden de in 
Nederland algemene Taphropeltus con-
tractus en Oxycarenus modestus genoemd 
en ook wordt aandacht besteed aan de 
opmars van de Nieuw-Zeelandse Nysius 
huttoni in West-Europa. Afgesloten wordt 
met een naamlijst van de 77 Deense 
Lygaeidae, voor zover aanwezig met ver-
melding van de Deense namen, een lite-
ratuurlijst en een register.

Het boek is een aanwinst voor de 
bibliotheek van wantsenliefhebbers en 
geïnteresseerde leken door de fraaie 
foto’s en de aantrekkelijke vormgeving. 
Voor identificatie van de soorten heeft 
het ook zeker zijn nut: met behulp van 
een goede loep en enige ervaring kunnen 
aan de hand van de tabellen en de foto’s 
de meeste opgenomen soorten op naam 
gebracht worden. Nadelen zijn echter de 
taal en het beperkte aantal Nederlandse 
soorten (72) dat is opgenomen. Wach-
mann et al. (2007, 2012) bevatten foto’s 
van iets meer adulten van Nederlandse 
soorten (87), maar met foto’s van larven 
van minder soorten. Voor determinatie-
tabellen van Lygaeidae voor dit deel van 
Europa is men aangewezen op de delen 
in de serie Faune de France van Péricart 
(1999) en op de verouderde en deels on-
volledige werken van Southwood & Les-
ton (1959), Stichel (1957-1962) en Wagner 
(1966). 

Literatuur

Andersen NM & Gaun S 1974. Fortegnelse 
over Danmarks tæger (Hemiptera- Het-
eroptera). Entomologiske Meddelelser 42: 
113-134.

Aukema B & Hermes DJ 2016. Verspreidings-
atlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: 
Heteroptera). Deel IV: Pentatomomor- 
pha I (Aradidae, Lygaeidae, Piesmatidae,  
Berytidae en Pyrrhocoridae). EIS Kennis- 
centrum Insecten en andere onge- 
wervelden.

Aukema B, Martens T, Klunder N & Prijs J 2017. 
Nieuwe en interessante Nederlandse 

Nysius huttoni, op weg naar Denemarken? 
Foto: Theodoor Heijerman



114 entomologische berichten
 79 (3) 2019

the GM and non-GM comparator. These 
results are crucial in shaping the way risk 
is assessed in the context of GM crops, 
and these results were supported in my 
experiments assessing effects on biodi-
versity with pitfall traps in the field.

Assessing risks of GM crops to non-
target organisms should always be done 
in a context specific way, taking into  
account the agro-ecological context into 
which the modified crop will be intro-
duced. Drawing on the lessons from this 
thesis, we can make recommendations 
on the development of protocols for envi-
ronmental risk assessments in the light 
of expected scientific progress in agricul-
tural biotechnology.
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The goal of my Ph.D. thesis was to inves-
tigate the genetic basis of prezygotic  
reproductive isolation in the parasitoid 
wasp genus Nasonia (Hymenoptea, Ptero-
malidae).

My thesis focused on three species,  
N. vitripennis, N. giraulti and N. oneida.  
I observed their courtship behaviour, and 
analysed chemical components of the 
cuticular hydrocarbon profile and sex 
pheromone using GC-MS (gas chroma-
tography-mass spectrometry), and ana-
lysed courtship songs. I also performed 
QTL analysis using SNP markers and  
a candidate gene approach, to better  
understand the genetic basis of prezygotic 
reproductive isolation in the Nasonia 
complex.

Male courtship behaviour, male 
courtship song, cuticular hydrocarbon 
profile and sex pheromone quality were 
found to vary within and between Nasonia 
species. Male courtship behaviour and 
sex pheromone quality were demon-
strated to have a genetic basis. Female 
mate preference appears partly governed 
by these male traits, although in a com-

a range of conventionally bred culti-
vars varying in resistance to P. infestans 
non-target insect performance between 
several cultivars greatly outweighed the 
differences previously detected between 
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The goal of my Ph.D. thesis was to develop 
risk assessment methods for testing the 
effects of plant genetic modification (GM) 
on non-target arthropods.

The experimental chapters each 
focused on different aspects of the inter-
action between potato plants (GM late-
blight resistant and non-GM susceptible 
lines), the target late blight pathogen 
(Phytophthora infestans) and several non-
target insect species. With each chapter, 
the scope widened: from the molecular 
gene expression in potato leaves in re-
sponse to sequential insect and pathogen 
attacks to field scale biodiversity analyses.

Insect performance differed between 
the resistant GM and susceptible non-GM 
comparator. However, when differences 
in insect performance were tested across 
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