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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 
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niet vermeld. In ieder geval zullen beide 
seksen van tenminste alle algemenere 
Nomada’s van Europa met deze tabel op 
naam kunnen worden gebracht, waar-
mee het een unieke publicatie is. Naast 
een totaaloverzicht van de reeds bekende 
soorten Nomada’s van Europa, worden in 
de publicatie bovendien maar liefst 23 
nieuwe soorten gemeld. 

Het boek heeft een aansprekende 
omslag, met zowel op de voor- als ach-
terkant prachtige foto’s van Albert de 
Wilde. Het boek is uitgegeven door En-
tomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 
een Duitstalige entomologisch tijdschrift 
waarvan jaarlijks toonaangevende weten- 
schappelijke publicaties en monografieën 
verschijnen. Het boek is niet verkrijgbaar 
in Nederlandse webwinkels en kan het 
beste besteld worden door contact op  
te nemen met Thomas Witt: thomas@
witt-thomas.com. 

Het boek bestaat uit drie delen: een 
algemeen deel, een tabel tot de mannen 
en vrouwen Nomada’s van Europa en 
soortbeschrijvingen. Het algemene deel 
is vrij kort en geeft een basale introductie 
op het genus. Er wordt een historisch 
overzicht van bestaande Nomada-sleutels 
gepresenteerd, waarna een aantal para-
grafen over uiterlijk, verspreiding, levens-
wijze en taxonomie volgt. Daarna volgen 
nuttige aanwijzingen voor het prepareren 
en determineren van Nomada’s. De ana-
tomie wordt besproken met mooie duide-
lijke tekeningen. 

Na het algemene deel volgen de 
sleutels tot vrouwtjes en mannetjes, die 
uit respectievelijk 250 en 235 stappen 
bestaan. Ik heb de sleutel uitgeprobeerd 

met een twintigtal exemplaren van ver-
schillende soort-geslacht-combinaties 
van materiaal uit Nederland, Portugal  
en de Franse Alpen. 

De sleutels zijn geïllustreerd met 
detailfoto’s die mooi scherp en niet te 
donker gedrukt zijn en daarmee erg ver-
helderend werken. Het zou nog een over-
zichtelijke toevoeging geweest zijn om 
de nummers van de sleutelstap bij de af-
beeldingen te vermelden, nu staat alleen 
uitgeschreven wat er op de foto afgebeeld 
wordt. Een erg waardevolle toevoeging  
aan de sleutels is de samenvatting die 
aan zowel de mannen- als de vrouwen-
tabel voorafgaat. Dit is een versimpelde 
versie van de tabel, waarin de belang- 
rijkste afsplitsingen uiteengezet worden. 
Hiermee wordt men direct naar de juiste 
afsplitsing – mét paginanummer – ver- 
wezen, wat veel bladeren en zoeken 
scheelt. De tabellen zijn handzaam op- 
gebouwd, met veel opsplitsingen tot 
kleinere groepen van soorten, waardoor 
de gebruiker met zo weinig mogelijk 
stappen tot een determinatie komt, in 
plaats van langs een enorm scala aan 
soorten te hoeven. 

In de sleutels wordt hoofdzakelijk 
met structuurkenmerken gewerkt; kleur-
kenmerken worden vaak pas genoemd 
bij de laatste stap die tot een soortnaam 
leidt. Het is bekend dat kleurkenmerken 
bij veel Nomada-soorten variabel zijn  
onder invloed van gastheer en locatie, 
dus het werken met structuurkenmerken 
is waarschijnlijk een noodzakelijk kwaad. 
Het maakt het determineren echter niet 
gemakkelijker! Kenmerken waar in de 
tabel wél veel mee gewerkt wordt, zijn  
de vorm van de volgende onderdelen:  
het labrum, de stekels aan de top van de 
achtertibia, de antennes en de beharing 
van de achtertibia. 

De sleutel werkte voor mij goed en 
voor de exemplaren waarvan ik de soort-
naam vooraf al wist, kwam ik, soms na 
wat oefenen en bladeren, op de correcte 
soort uit. Wie fout uitkomt, komt daar 
snel genoeg achter met de uitgebreide 
opsommingen van kenmerken bij elke 
soort, in de sleutel én bij de soortbe-
schrijvingen. Sommige kenmerken zijn 
behoorlijk moeilijk te zien, vooral bij kleine 
soorten. Vragen over de aan- of afwezig-
heid van een tandje aan het labrum en 
de vorm van de top van de stekels aan de 
achtertibia deden mij er vooral aan her-
inneren dat ik eens een betere binoculair 
moet aanschaffen. Na wat oefenen met 
de tabel werkt deze steeds gemakkelijker 
en efficiënter. 

Het deel met soortbeschrijvingen 
omvat de gehele tweede helft van het 
boek. Voor elke soort volgt een opsom-
ming van synoniemen en taxonomische 

bijzonderheden inclusief literatuurbron, 
gastheer, vliegtijd en verspreiding. Ver-
volgens worden de morfologische ken-
merken van man en vrouw uitgebreid 
omschreven. Bij de 23 soorten die nieuw 
gemeld worden zijn ook heldere foto’s 
bijgevoegd van habitus en de voor deter-
minatie relevante details. Helaas ont- 
breken deze foto’s voor de andere soorten. 
Een habitusfoto van man en vrouw voor 
elke soort was al enorm nuttig geweest, 
om bij determinatie in één oogopslag een 
idee te krijgen of men de sleutel correct 
gebruikt heeft. Veel soorten zijn toch al 
onder de camera geweest voor de detail-
foto’s voor in de sleutel. Bij de mannetjes 
wordt zelfs het uiterlijk van de genitaliën 
in woorden omschreven, en ook hier was  
een foto een erg nuttige toevoeging ge- 
weest. Gelukkig zijn de morfologieteksten 
helder geschreven en verschaffen zo toch 
wel veel duidelijkheid over het uiterlijk 
van de soorten. 

Elke soort heeft een verspreidings-
kaartje, waarop landen waaruit de soort 
bekend is groen oplichten. Het versprei-
dingsbeeld is hiermee beperkt tot lands-
grenzen. Dit is jammer, ik kan me zo 
voorstellen dat er voor veel soorten meer 
exacte gegevens beschikbaar zijn. Door 
waarnemingen op de kaart te plotten 
als puntjes of een heatmap zou een veel 
meer gedetailleerd verspreidingsbeeld 
beschikbaar komen, met als belangrijke 
slag om de arm een waarnemerseffect, 
maar dit kan vermeld worden in de tekst. 
Verder mis ik informatie over het biotoop 
(indien bekend) en het voorkomen van 
de gastheer. 

Het boek sluit af met een index van 
de soorten, waarbij verwezen wordt naar 
paginanummers van zowel de soortbe-
schrijving als de plek in de tabel waar 
man en vrouw uitgesleuteld worden. 
Dit is een slimme toevoeging, omdat 
de tabel detailfoto’s bevat die niet in de 
soortbeschrijvingen staan. Al met al is dit 
boek een mooi en waardevol standaard-
werk, absoluut onmisbaar voor ieder-
een die zich in Europa met (wesp)bijen 
bezighoudt. 
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