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Summary

Epirrhoe molluginata: a species new  
to the Dutch fauna (Lepidoptera, Geo-
metridae)

On June 30 2019, a female of the Geometrid 
moth Epirrhoe molluginata was attracted 
to light in the Malensbos (Vijlenerbossen) 
in the most southern part of the province 
of Limburg, the Netherlands. The moth 
might be a migrant, because there are 
populations of this species in the nearby 
Ardennes, province of Liège (Belgium), and 
in the Eifel in the federal state of North 

Rhine-Westphalia (Germany). This species 
is present in many countries in Europe. 
The flight period is from May till August 
and there is a partial second generation in 
some regions. It can be found in both dry 
and damp habitats such as poor or damp 
grasslands, wasteland and woodland  
edges. The larva feeds on bedstraw Galium.
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Zou een boek met de titel ‘Bloeiende  
duinen’ wel iets voor entomologen zijn? 
Op de achterzijde van deze publicatie 
staat dat ook de relaties van planten 
met de fauna, zoals vlinders, er een plek 
in hebben gekregen. Kennelijk spelen 
vlinders in dit boek wel degelijk een rol. 
Mijn interesse werd speciaal gewekt door 
de afbeelding van het heideblauwtje. Tot 
circa 1980 kwam deze vlinder op veel 
plaatsen langs de kust voor, maar dat is 
nu alleen nog op Texel het geval. Rupsen 
van deze vlinder leven daar in symbiose 
met mieren en ze eten naast heide ook 
wel vlinderbloemigen. Dit is maar een 
voorbeeld, want hoewel het in het boek 
vaak over duinplanten gaat, is er ook veel 
entomologische informatie te vinden. 

De geschiedenis van het ontstaan van 
de duinen in Nederland (vanaf Zeeland 
tot en met Rottum) en de grote invloed 
daarop van de mens is onderwerp van 
het eerste deel van dit boek. Ook andere 
factoren die de duinontwikkeling beïn-
vloeden komen aan de orde bijvoorbeeld 
de invloed van konijnen. 

Drie paragrafen van dit eerste deel 
zijn besteed aan springende en zingende 
duinbewoners (= sprinkhanen en krekels), 
vliegende duinbloemen (= vlinders) en 
zoemende duinen (= wilde bijen). Van de 
48 soorten sprinkhanen en krekels komt 
de helft in de duinen voor. De duinvlinder- 
fauna is sterk veranderd. Vanaf de begin  
jaren 1990 is er een flinke daling te zien 
en er is ruwweg 20% nog over. De stru-
weelvlinders laten wel een toename 
van 75% zien. Acht soorten bijen die 
vrijwel alleen in de duinen of kwelders te 
vinden zijn, hadden vroege een wijdere 
verspreiding.

Uitvoerig worden de verschillen van 
het duinlandschap vanaf de deltaduinen 
(in het zuiden), via de vastelandsduinen 
(in het midden) naar de waddenduinen 
(in het noorden van ons land) beschreven.  
Binnen die drie duinlandschappen krijgen 
diverse lokale stukken duin wat meer 
aandacht, zowel ten aanzien van de  
botanie als de entomologie. Op die  
manier is duidelijk waar iets bijzonders 
te vinden is.

Het bosmierlieveheersbeestje is te 
vinden in de duinen van Schouwen,  
Monster, Katwijk, Schoorl en Schier- 
monnikoog. Daar leeft ze in de buurt van 
nesten van rode bosmieren. Dat biedt 
hen een bijzonder concurrentievoordeel: 
het bosmierlieveheersbeestje is het enige 
lieveheersbeestje dat nauwelijks door 
mieren wordt aangevallen.

Het boek bevat veel ‘hotspot’-wan- 
delingen, dat zijn korte wandelingen met 
veel details, en voor deze worden honderd  
afzonderlijke, vaak ook bijzondere 
planten besproken. In de tekst over die 

planten zijn regelmatig leuke weetjes te 
lezen. Zo worden van het hondsviooltje 
de zaden niet alleen – net als die van  
andere viooltjes – door het uitzaaien van 
de plant zelf verspreid maar ook door 
mieren. Op de zandplaten in de Greve- 
lingen zijn lijnvormige verspreidings- 
patronen van deze viooltjes aanwezig. 
Die lijnen geven de paden weer waar-
langs de mieren lopen. 

Door haar opzet is ‘Bloeiende duinen’ 
dus een nuttige wegwijzer voor ento- 
mologen die op excursie gaan in onze 
kuststrook. Rolf Roos schreef in het voor-
woord: ‘Geef me vijf bloemen en ik zal 
raden waar we zijn’. Voor een ento- 
moloog geldt volgens mij: ‘lees de tekst 
van een gebied en je weet wat je daar 
kunt verwachten!’

Rinny E. Kooi
Instituut Biologie Leiden
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Met dit naslagwerk, van het formaat van 
een ‘forse veldgids’ (18×26 cm/1 kg), is het 
mogelijk alle waterroofkevers (Dytiscidae) 
van de wereld tot op (sub)genusniveau 
te determineren. Het betreft in totaal 188 
genera, waar conform de huidige stand 
van de kennis ruim 4300 soorten onder 
vallen. 

Er zijn maar weinig insectenfamilies 
waarvoor een dergelijk naslagwerk op 
wereldschaal beschikbaar is, maar voor 
de waterroofkevers is het feitelijk al het 
derde, in navolging van Sharp (1882) en 
Pederzani (1995). Ten opzichte van de 
sleutel van Pederzani is het boek van  
Miller & Bergsten een enorme uitbreiding, 
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niet in de laatste plaats vanwege nieuwe 
morfologische en vooral moleculaire  
inzichten waar beide auteurs afgelopen 
jaren in belangrijke mate aan bijgedragen 
hebben. Anderzijds is de consequentie 
hiervan ook dat voor de Noteridae (rug-
gelaars of hopjeskevers) geen plek meer 
is. Pederzani was nog toegeeflijk genoeg 
om ze als subfamilie Noterinae, met  
wereldwijd circa 15 genera, onder de  
Dytiscidae sensu lato te rekenenen. Wie 
nu een Noteridae uit een willekeurig 
stukje wereld in handen krijgt, zou met 
het nieuwe boek nog wel eens de mist in 
kunnen gaan, aangezien verschillen met 
gelijkende families verder niet behan-
deld worden.

De basis van het boek, 220 pagina’s, 
bestaat uit sleutels en besprekingen van 
de subfamilies en genera. Omdat de hele 
wereld de revue passeert, worden soms 
termen en kenmerken gebruikt, waar de 
West-Europese gebruiker misschien niet 
altijd vertrouwd mee is, maar het mo-
gelijke ongemak wordt gecompenseerd 
door de uitstekende lijntekeningen en 
foto’s waarmee vrijwel alle dichotome 
coupletten geïllustreerd zijn. Alle genera 
zijn voorzien van een beknopte beschrij-
ving (diagnose, diversiteit, verspreiding, 
verspreidingskaart) en een kleurenfoto 
van een vertegenwoordiger. Aangezien 
collectie-exemplaren zijn gebruikt voor 
de foto’s, ogen sommige kevers misschien 
wat fletser dan waar de verwende ento-
moloog tegenwoordig op rekent, maar 
daarom zijn ze niet minder bruikbaar en 
evengoed is het een prestatie van formaat 
dat de auteurs foto’s van alle genera van 
de wereld bij elkaar hebben gekregen. 

Een noviteit, en voor sommigen mis-
schien wel een curiositeit, is een aparte 
sleutel voor de grottensoorten en, jawel, 
terrestrische waterroofkevers. Deze 
meestal kleine witgele kevertjes zonder 
(of met gereduceerde) ogen, wijken sterk 
af van hun verwanten in bovengrondse 
wateren, terwijl ze, door convergente 
evolutie, onderling juist sterk op elkaar 
lijken. Het lijkt een terechte keuze om 
hiervoor een aparte sleutel voor op te 
richten om de hoofdsleutel verder niet 
nodeloos ingewikkeld te maken. 

De 38 pagina’s aan inleidende hoofd-
stukken belichten in vogelvlucht vrijwel 
elk aspect uit het leven van een water-
roofkever, om, zoals de auteurs zelf 
aangeven, de diversiteit en verspreiding 
in een context te kunnen plaatsen. Leuk 
is hier het overzicht van het aantal verte-
genwoordigers per subfamilie en tribus 
in de wereld, waarin bijvoorbeeld de 
enorme diversiteit aan Laccophilinae en 
Copelatinae opvalt. Samen zijn deze twee 
subfamilies goed voor circa 25% van alle 
soorten waterkevers in de wereld (ver- 
gelijk Nederland: 4%). Gezien alle moeite 
die gestoken is in het vervaardigen van 
aparte verspreidingskaarten per genus, is 
het wel jammer dat er ook niet een mooi 
overzicht van de diversiteit per wereld-
deel of ecoregio is gemaakt. 

Alles bij elkaar een zeer degelijk na-
slagwerk en aan te bevelen als vertrek-
punt voor een water(kever)monster waar 
ook ter wereld. 

Literatuur

Pederzani F 1995. Keys to the identification 
of the genera and subgenera of adult 
Dytiscidae (sensu lato) of the world (Co-
leoptera Dytiscidae). Atti della Academia 
Roveretana Degli Agiati 4: 5-83.

Sharp D 1882. On aquatic carnivorous Coleop-
tera or Dytiscidae. Transactions of the 
Royal Dublin Society 2: 179-1003.

Bram Koese
EIS Kenniscentrum Insecten

R. Mühlethaler, W.E. Holzingern, H. Nickel &  

E. Wachmann 2019

Die Zikaden Deutschlands. Österreichs 
und der Schweiz

Quelle & Meyrer Verlag, Wiebelsbeim. 358 pp. 

ISBN 978-3-494-01648-1. € 24,95

Dat cicaden wonderschone insecten zijn 
bewijst het pas verschenen boek ‘Die 
Zikaden Deutschlands, Österreichs und 
der Schweiz’. Het is de derde foto-atlas 
van Europese cicaden. In 1993 verscheen 
‘Zikladen Kennenlernen – Beobachten’ 

(Natur Buch Verlag) van Reinhard Remane 
en Ekkelhard Wachmann, waarbij de 
laatste verantwoordelijk was voor de 
foto’s. In deze atlas werden 173 soorten 
afgebeeld, voornamelijk uit Duitsland, 
aangevuld met enkele mediterrane  
soorten. Daarna verscheen in 2011 het 
schitterende ‘Photographic atlas of  
the planthoppers and leafhoppers of  
Germany’ (WABV-Fründ) van Germot 
Kunz, Herbert Nickel & Rolf Niedring-
haus. Dit boekwerk was de eerste poging 
om de complete cicadenfauna van Duits-
land in beeld te brengen met meer dan 
1500 foto’s.

De auteurs van beide atlassen maken  
deel uit van de redactie van de hier be-
sproken nieuwste atlas ‘Die Zikaden 
Deutschlands, Österreichs und der  
Schweiz’. Deze atlas biedt met een uit- 
gebreide inleiding een grondige introductie 
in de cicadologie, waarna mooie foto’s 
volgen van 242 soorten.

Cicaden vormen samen met de blad-
vlooien, bladluizen, wittevliegen, schild- 
en dopluizen en wantsen de orde van 
de Hemiptera of snavelinsecten en dit is 
met meer dan 100.000 soorten de vijfde 
grootste insectenorde ter wereld. Cicaden 
maken daarvan met zo’n 46.000 soorten 
en belangrijk deel uit. De nieuwe atlas 
beslaat Duitsland, Oostenrijk en Zwitser-
land en hier komen 760 cicadensoorten 
voor.

De inleiding bevat traditiegetrouw 
hoofdstukken voor over morfologie, 
kleuren, zintuigen, voeding, commu- 
nicatie door zang en voortplanting. Er 
wordt uitgebreid stilgestaan bij cicaden 


