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erg smal zijn, wat de vormgeving niet al-
tijd ten goede komt. 

Dan het inhoudelijke aspect. De 
inleiding is compact, maar bevat infor-
matie van een uiteenlopend karakter. 
Ik vind het wat vreemd om suggesties 
met betrekking tot fotografie ingeklemd 
te zien tussen een uiteenzettingen 
over de morfologie en de evolutionaire 
verwantschap van dazen met andere 
vliegenfamilies, maar het is ook lastig 
heel uiteenlopende onderwerpen op een 
manier te rangschikken die door ieder-
een logisch ervaren wordt. Vervolgens is 
er een korte tabel die naar de geslachten 
leidt. Elk geslacht wordt kort ingeleid, 
waarna een tabel volgt waarmee de 
soorten binnen geslacht kunnen worden 
bepaald (deze tabel ontbreekt wanneer 
een geslacht maar door één enkele soort 
is vertegenwoordigd). De tabellen zijn rijk 
geïllustreerd, vooral met schematische 
tekeningen. Na de tabel voor een bepaald 
geslacht volgt een korte bespreking van 
elke soort in dat geslacht (één soort per 
‘halve’ pagina), bijna altijd geïllustreerd 
met foto’s van levende dieren in het 
veld. Hoewel de beschrijving informatie 
geeft over herkenning en kenmerken, 
vermeldt p. 8 ‘Blijf de tabellen raadplegen 
want een deel van de kenmerken is daar 
te vinden’. Dit vind ik een ongelukkige 
keuze, omdat die ene opmerking snel 
genoeg vergeten kan worden. En waarom 
zou je niet alle essentiële kenmerken 
bij de soortbeschrijving melden? De 
soortbeschrijving geeft tot slot zeer kort 
informatie over voorkomen en vliegtijd. 
Na de laatste soortbeschrijving aan het 
eind van de gids volgt nog een samenvat-
tende tabel met informatie over grootte, 
vliegtijd en voorkomen voor alle soorten. 
Tot slot volgt een bronvermelding en een 
lijst met websites. 

Werkt de tabel ook voor beginners? 
Ik zie mijzelf wel als zodanig, omdat ik 
geen specifieke dazenliteratuur ken. Ik 
neem de proef op de som met de foto in 
deze bespreking, als één van de vijf van 
deze soort op mijn website Natural his-
tory photographs (www.corzonneveld.
nl). Ik begin aan het begin: 1. Vleugels 
zonder vlekken -> 2. Schenen zwart -> 4. 
Oog kaal -> 7. Tong heeft normale lengte 
-> 8. Geen puntoogjes -> 9. Oog met door-
zichtige lenzen. ?? Hier raak ik het spoor 
enigszins bijster, dit is niet wat je kunt 
waarnemen. De vergelijking van de ogen 
met een zonnebril vind ik verwarrend. 
Maar ik weet dat het geen gifoogdaas 
is, dus... -> 10. Oog ongebandeerd -> 11. 
Daas niet zwart -> 12. Oog niet felgroen 
-> Tabanus. 1. Oog met 3 banden -> 2. 
Oog kaal -> 4. Subcallus zwartglanzend. 
Bovenste callus breed gescheiden van 
de onderste. Onderste callus gescheiden 

van subcallus: Tabanus glaucopsis, de 
zwartneusrunderdaas. 

Er was dus een punt waar ik het lastig 
vond om de juiste keuze te maken. Ik 
denk dat dit komt omdat de auteurs hier 
niet vragen naar wat je ziet, maar naar 
de verklaring van wat je ziet. Ik kan niet 
zien of de lenzen van het oog doorzichtig 
zijn; wel kan ik zien welk gevolg dat heeft 
(namelijk de wazige vlekken in het oog 
van een gifoogdaas). Ik denk dat men 
hier dan ook voor de waarneming had 
moeten kiezen, en niet voor de achterlig-
gende verklaring. Dit zou ook het figuur 
over de opbouw van een oog, midden 
in de tabel voor geslachten, overbodig 
maken.

De tabel is mede bedoeld een groter 
publiek enthousiast te maken voor de 
studie van dazen: ‘We hopen dat deze 
gids zal inspireren en dat velen er ge-
bruik van zullen maken en bovendien 
hun waarnemingen doorgeven’. Een 
goede keuze van de auteurs om dit te be-
reiken is om naast de wetenschappelijke 
naam ook voor elke soort een Neder-
landse naam te vermelden. Hoewel ex-
perts daar soms laatdunkend over doen, 
zal het gebruik van Nederlandse namen 
zeker helpen bij het aanspreken van een 
breder publiek. En merkwaardig genoeg, 
de Nederlandse namen zijn vaak stabie-
ler dan de wetenschappelijke, omdat ze 
maar één doel dienen: ze zijn een naam, 
en niet meer dan dat. Een wetenschappe-
lijke naam heeft twee functies, namelijk 
naam en verwantschapsindicator. Omdat 
inzichten in verwantschap nogal aan ver-
andering onderhevig zijn, veranderen na-
men mee, een hebbelijkheid die strijdig 
is met het verlangen naar een stabiele 
naamgeving. De introductie van de Ne-
derlandse namen voor de dazen in onze 
contreien juich ik dan ook van harte toe!

Dat de tabel digitaal is heeft zowel 
voor- als nadelen. Bij het schrijven van 
deze bespreking bleek de versie die op 
mijn computer stond anders dan die ik 
van de EIS-website of Waarneming.nl 
downloadde, wat onhandig was. Maar 
het voordeel is dat de aangeboden versie 
ontdaan kan worden van kleine schoon-
heidsfoutjes. Zo is het hoofdlettergebruik 
in de Nederlandse namen niet conse-
quent (Zwarte Goudoogdaas, Noordse 
goudoogdaas). Verder is er in de inleiding 
iets fout gegaan met namen (de Geur-
vlieg, Coenomyiaferruginea). En interes-
sant genoeg is het kenmerk van de tabel 
dat ik als zeer positief ervoer (namelijk 
het kunnen doorklikken vanuit de tabel 
naar de soortbeschrijving) weliswaar mo-
gelijk, maar de auteurs waarschuwen op 
p. 2: ‘Er is bewust voor gekozen om geen 
koppeling naar de soortbeschrijvingen 
te maken. Dit omdat de determinatie 

vaak afhangt van erg kleine kenmerken 
die in de diverse tabellen aan de orde 
komen. Dit voorkomt, zeker in het begin, 
misdeterminaties’. Wat is hier niet goed 
gegaan: zijn de koppelingen onbedoeld 
in het document aanwezig, of is de op-
merking (nota bene in rood kader!) per 
ongeluk blijven staan? Gelukkig kunnen 
die kleinigheidjes makkelijk verholpen 
worden in een nieuwe editie. 

Al met al is de vijfde tabel voor een 
‘leuke vliegen’-familie een prachtige 
finale voor het project! De samenwer-
king van Theo en André (hulde!) en de 
verschillende fotografen (dank!) heeft 
geleid tot een prachtige tabel over een 
intrigerende groep vliegen. In het buiten-
land zal men jaloers zijn dat wij zulke 
mooie tabellen kunnen maken! Mocht u 
dat overdreven vinden: verschillende Ne-
derlandstalige gidsen worden verkocht 
via de Britse website Natural history book 
sellers. Zo ook de roofvliegenveldgids; 
maar die is ondertussen vertaald naar 
het Engels, dat zegt wel iets. Als het deze 
tabel niet lukt mensen enthousiast te 
krijgen voor dazen, dan lukt het nooit... 
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Ooit verscheen er een boek met de titel 
Kinderen der duisternis, waarop ingetekend 
kon worden. Het trok vele belangstel-
lenden, die teleurgesteld werden toen 
het boek verscheen: het ging over pad-
denstoelen. Daar moest ik aan denken, 
toen ik de titel van dit boek las: duidelijk 
bedoeld om kopers te trekken. Ook de 
ondertitel, A scientist’s quest to save a rare 
and vanishing creature, is nog niet geheel 
geruststellend. Vlinders staan niet op 
het punt uit te sterven. Maar daar gaat 
het boek ook niet over, het gaat over een 
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handjevol zeer zeldzame dagvlinders 
(van de, pakweg, 18.000 soorten dag-
vlinders), die sterk in hun voortbestaan 
bedreigd worden. Aangezien de auteur 
een Amerikaan is, is de keuze van zes 
Amerikaanse soorten en slechts één 
Europese soort begrijpelijk. Dat doet aan 
de waarde van het beschrevene niets af, 
want de problematiek van bedreigingen 
en bescherming zijn niet aan een conti-
nent gebonden.

Het boek is geschreven voor mensen 
die in het algemeen in natuurbescher-
ming geïnteresseerd zijn. De auteur 
meent dan ook te moeten uitleggen (p. 
13) wat eigenlijk een ‘lepidopterist’ is. 
Daarbij heeft hij een wat wijd lopende 
stijl met nogal wat herhalingen (alsof hij 
na een aantal pagina’s vergeten is wat hij 
eerder schreef) en maakt hij nog wel eens 
irrelevante opmerkingen. Zo schrijft hij 
(p. 7): ‘I gave a great deal of thought into 
how to assess rarity’. Daar was ik, eerlijk 
gezegd, al van uitgegaan, maar blijkbaar 
was het toch niet vanzelfsprekend. Op 
p. 30 vind ik de volgende ontboezeming: 
‘Stu measured ... on hills with different 
slopes and orientations. He found that 
north-facing slopes were cooler, south-
facing slopes were hotter, and flat hill-
tops were in between.’ Nee maar, wie had 
dat nou gedacht!? Het boek had heel wat 
pagina’s dunner kunnen zijn en die hele 
breedsprakige schrijfstijl verdoezelt een 
beetje, dat er zeer veel interessante infor-
matie in het boek verwerkt is.

Eigenlijk gaat het boek niet zozeer 
over bedreigde soorten als wel over be-
dreigde populaties: bij vijf van de zes be-
dreigde Amerikaanse dagvlinders en bij 

de Europese soort gaat het om een sub-
species en de zesde is een recent (2016) 
beschreven soort, die tot die tijd altijd bij 
een andere soort werd ondergebracht. 
Dat doet aan het belang van natuurbe-
schermingsmaatregelen niets af en geeft 
ons goede inkijkjes in de problematiek, 
maar een projectontwikkelaar kijkt niet 
zo ver. Die ziet door zijn projecten mis-
schien wel populaties verdwijnen, maar 
who cares, de soort is er toch nog…

De auteur is een wetenschapper, 
maar dat is aan zijn uitspraken niet 
steeds te merken. Zo heeft hij een kweek 
gezien van de zeer zeldzame Schaus’ 
swallowtail Heraclides aristodemus poncea-
nus in het lab, waar de rupsen niet indivi-
dueel in hokjes werden gekweekt, maar 
gewoon op een tafel, zoals je algemene 
soorten zou kweken. Door dat bezoek 
begreep hij dat de rupsen, in de juiste ha-
bitat uitgezet, een natuurlijke populatie 
konden vormen. De link ontging me.

Over Fender’s blue Icaricia icarioides 
fenderi, pas in 1929 ontdekt, weet hij te 
berichten dat het taxon al sinds het mid-
den van de 19e eeuw achteruitging. Dit is 
een extrapolatie vanuit de achteruitgang 
van de biotoop, die weinig wetenschap-
pelijk aandoet.

Zoals gezegd, het boek bevat veel 
interessante informatie. Zo worden zeer 
uiteenlopende factoren beschreven die 
van invloed zijn op het wel en wee van 
een populatie. Menselijke factoren spelen 
daarbij een grote rol, met name ontgin-
ning, urbanisatie, nitrificatie en het 
gebruik van pesticiden. Maar ook natuur-
lijke factoren, zoals spontane branden, 
droogteperioden, orkanen (met name bij 
de Golf van Mexico van belang), succes-
sie in de vegetatie (zoals verbossing van 
grasland), klimaatverandering, stijging 
van de zeespiegel, worden per bedreigde 
dagvlinder uitvoerig beschreven, com-
pleet met gesprekken met onderzoekers 
en instanties. We wisten het natuurlijk al, 
maar niets doen, een gebied hermetisch 
afsluiten en je er niet mee bemoeien, 
helpt een bedreigde populatie niet of 
zelfs van de wal in de sloot. Het voortbe-
staan van soorten is vaak juist gebaat bij 
natuurlijke of door menselijk ingrijpen 
veroorzaakte verstoring. Allerlei aspecten 
van de bedreigingen van een populatie 
komen samen in hoofdstuk 8 over het 
verdwijnen van het tijmblauwtje Maculi-
nea arion (thans in het geslacht Phengaris) 
in Engeland, waar een aparte subspecies 
vloog (ssp. eutyphron). Toen men tenslotte 
achter alle factoren was gekomen die 
nodig zijn voor overleving van deze soort 
(waaronder zelfs de lengte van het gras; 
als die niet goed is, vestigen zich daar 
geen mieren, waarvan het tijmblauwtje 
ten dele afhankelijk is), was de laatste 

populatie al te klein en stierf de soort uit 
in Engeland. De kennis kon echter ge-
bruikt worden om met succes de soort te 
herintroduceren vanuit Zweden, waar de 
nominaatvorm vliegt. 

Er wordt ook nog een niet-bedreigde 
Amerikaanse soort behandeld, de mo-
narchvlinder Danaus plexippus. De soort 
komt nog steeds in enorme aantallen 
voor, maar de laatste jaren zijn de aantal-
len schrikbarend gedaald en de schrijver 
vraagt zich af of deze soort hetzelfde 
lot beschoren is als de trekduif die ooit 
met honderden miljoenen voorkwam in 
Noord-Amerika, maar in enkele tiental-
len jaren compleet was uitgestorven. 
Wat de schrijver wil benadrukken is dat 
wat bedreigingen zijn voor zeer zeld-
zame soorten, ook bedreigingen kunnen 
worden of al zijn voor nu nog algemene 
soorten. Natuurrampen kunnen we niet 
voorkomen, maar menselijk handelen 
hebben wij zelf in de hand. Hoe schade-
lijk menselijk handelen ook kan zijn voor 
de natuur, positief handelen is ook moge-
lijk, zoals bestudering van alle aspecten 
van de leefwijze van de dieren die we 
willen beschermen. Daar geeft het boek 
mooie voorbeelden van. In dit kader is in 
ons land het stikstofbesluit van de Raad 
van State van groot belang, ook al kwam 
het niet voort uit bezorgdheid over de na-
tuur, maar uit het voldoen aan Europese 
wetgeving. En vervolgens niet wachten 
tot een soort bijna uitgestorven is.
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Hoewel ze alweer ruim anderhalf jaar 
oud is, is deze Europese sleutel tot de 
wespbijen Nomada (Hymenoptera: Apidae 
s.s.) zeker nog nieuwswaardig. De tabel 
van de hand van Jan Smit – autoriteit op 
het gebied van Nomada’s in Nederland 
en daarbuiten – is de enige momenteel 
beschikbare publicatie die soorten uit 
geheel Europa beslaat, er worden er 208 
behandeld. Of de tabel daarmee compleet 
is voor Europa, is niet geheel duidelijk. 
In het algemene deel vermeldt Smit 
kort dat Maximilian Schwarz nog zo’n 
70 ongepubliceerde Palearctische soor-
ten heeft staan. Of het hier ook (deels) 
om Europese soorten gaat, wordt echter 


