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winkel op de site van Ellis 2019) en Ne-
derland bereikt, met Zwolle als de meest 
noordelijke vindplaats.

Graag wil ik Willem Ellis bedanken 
voor commentaar op het manuscript.
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Summary

Tetraneura nigriabdominalis (Hemiptera: 
Aphididae), a gall-forming aphid on elm 
new for the Netherlands

Tetraneura (Tetraneurella) nigriabdominalis 
(Sasaki) is a gall-forming aphid species on 
the leaves of elms. It has a worldwide dis-
tribution. Until recently, its European dis-
tribution was limited to southeastern and 
southern countries, and the UK. In 2019, 
the species was first recorded in six pro-
vinces in the Netherlands, with the city of 
Zwolle (province of Overijssel) as the most 
northern location.
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Veengifoogdaas, hoornaarroofvlieg, stip-
blaaskaakje, grote stekelwapenvlieg en 
dan ook nog een wolzwever met de naam 
Anthrax anthrax. Je moet maar durven 
om deze soorten onder de noemer van 
‘leuke vliegen’ te schuiven! Toch is dat 
gebeurd in een nieuwe publicatie waar  
de recente informatie over de versprei- 
ding van blaaskopvliegen, dazen, roof-
vliegen, wapenvliegen, bastvliegen, wol-
zwevers en mierwolzwevers is vastgelegd. 
En laat ik nu goed begrijpen dat dit ‘leuke 
vliegen’ zijn, want sinds Volkert van der 
Goot mij (en vermoedelijk ook alle au-
teurs van de atlas) meer dan dertig jaar 
geleden heeft aangestoken met zijn vlie-
genmanie, heb ik ook een zwak voor deze 
vliegenfamilies. 

Het leuke vliegen-project was een  
initiatief van EIS en is in samenwerking  
met Waarneming.nl uitgevoerd. De ver-
spreidingsbeelden in het boekje zijn 
gebaseerd op een indrukwekkende ruim 
100.000 waarnemingen. Dat komt voor 
een groot deel omdat het invoeren en 
delen van waarnemingen sinds 2005 een 
stuk gemakkelijker is geworden door 
Waarneming.nl. Deze waarnemingen zijn 
gevalideerd, dat wil zeggen dat ze zijn 
ondersteund door foto’s en vervolgens 

door deskundigen zijn beoordeeld en 
gecontroleerd. 

Dus het is heerlijk bladeren door de 
verspreidingskaartjes van deze bijna 200 
soorten. Natuurlijk, met een paar muis-
klikken op de computer zijn we in staat 
om vergelijkbare kaartjes via hetzelfde 
Waarneming.nl tevoorschijn te toveren. 
Maar het hemelse genoegen van een  
fysiek boek in de hand, de geur van blad-
zijden, de inkt op het papier, het ruisen 
van de bladzijden als ze omgeslagen 
worden is altijd te prefereren boven een 
oplichtend scherm. En dit boekje heeft 
gewoon meerwaarde voor iedereen die 
zich met deze vliegen bezig houdt. Het 
is een genot om het complete overzicht 
weer even langs te zien komen. De kaart- 
jes laten de verspreiding voor en na 2000 
zien. Per soort is ook een vliegtijddiagram 
opgenomen en een korte toelichtende tekst.  
Het boekje is verder niet geïllustreerd, 
afgezien van zes kleurenfoto’s op de 

voorkant. Persoonlijk merk ik dat ik wat 
twijfel heb bij het prominente gebruik 
van Nederlandse namen bij deze vliegen- 
families. Ik ben in zijn algemeenheid  
zeker geen tegenstander van Nederlandse 
namen, maar het bevordert niet altijd de 
communicatie tussen liefhebbers. Dat 
komt omdat een deel van de waarnemers 
de Nederlandse namen adopteert, en een 
ander deel juist de wetenschappelijke 
namen gebruikt. Bovendien leidt een 
consistente systematiek van Nederlandse 
namen soms tot echte tongbrekers zoals 
zwartvlerkstekelwapenvlieg. 

De auteurs hebben een zinnige poging 
gedaan om kwantitatief onderbouwde 
trends te geven. En dat geeft interessante 
informatie over de veranderingen in  
de fauna in de afgelopen decennia. Een 
aantal soorten leuke vliegen is zich spec-
taculair aan het uitbreiden in Nederland. 
De gewone wolzwever Bombylius major 
stoot via de IJssel snel door in noordelijke 
richting, de stekelpootroofvlieg Machimus  
arthriticus heeft in korte tijd vrijwel ge-
heel Nederland gekoloniseerd en we  
hebben een paar mooie nieuwkomers 
onder de blaaskopvliegen van het ge-
slacht Leopoldius. Een bijzonder verhaal 
vind ik de muurrouwzwever Anthrax 
anthrax. Deze prachtig fluweelzwarte 
wolzwever met bijna iriserend witte 
vlekjes op het achterlijf en deels donker 
gekleurde vleugels gaat snel vooruit in 
Nederland. Ik heb hem zelf al zien rond 
fladderen (want dat doen ze) op het school- 
plein, mijn achtertuin, hoog tegen de 
muur van een flat en op een camping. 
Kortom: ze zitten overal waar mensen 
zijn, en... bijenhotels! Deze wolzwevers 
zijn namelijk parasitoïden van metsel-
bijtjes en de auteurs leggen een verband 
tussen het succes (of in de ogen van de 
auteurs: ‘wildgroei’) van bijenhotels en 
de vooruitgang van deze mooie vlieg. 

Maar deze medaille heeft ook een  
andere kant. De analyse toont namelijk 
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maar één is er wel heel bijzonder: de 
nieuwe naam voor het subgenus waar-
toe Chrysolina fastuosa wordt gerekend. 
Deze soort werd lang gerekend tot het 
genus, en later subgenus, Dlochrysa. Deze 
naam was niet beschikbaar, vanwege 
een verkeerde determinatie en was door 
Warchałowski (1991) vervangen door de 
naam Fastuolina. Omdat in deze publi-
catie een diagnose ontbreekt en dat wel 
vereist is, is ook deze naam niet beschik-
baar. In 1993 gebruikt Warchałowski  
de naam wederom en dit keer wel met 
een diagnose. Helaas noemt hij hier abu-
sievelijk een verkeerde soort als type, 
namelijk Chrysomela speciosa die nog door 
Linnaeus is beschreven. Chrysomela speci-
osa behoort tot het genus Oreina en Fastu-
olina wordt daarmee een synoniem van 
deze genusnaam. Petitpierre en Alonso-
Zarazaga stellen in dit boek Fasta voor als 
naam voor het subgenus van Chrysolina 
fastuosa. Het kan verkeren.

Bij de behandeling van de twee sub-
families worden in dit boek duidelijke 
dichotome tabellen gegeven voor de 
determinatie naar tribus, genus en soort; 
telkens met een uitgebreide beschrijving 
van het taxon. Detailtekeningen van  
aedaeagus en andere onderdelen van het 
lichaam ondersteunen de determinatie-
tabellen en beschrijvingen. Daarin is de 
grote waarde van dit boek gelegen. Met 
het determinatiewerk van Warchałowski 
(2003) kunnen in principe alle Europese 
Chrysomelidae gedetermineerd worden, 
dus ook de Iberische, maar dat boekwerk 
bestaat uitsluitend uit tabellen en door 
het ontbreken van beschrijvingen per 
soort, is de determinatie wel eens pro- 
blematisch, zeker als er onvoldoende  
vergelijkingmateriaal beschikbaar is.  

ook aan dat het door de bank genomen 
helemaal niet goed gaat met deze fami-
lies in Nederland. In mijn beginjaren als 
vliegenvanger was de zwart-gele blaas-
kop Conops flavipes een gewone verschij-
ning. Tegenwoordig kom je die vrijwel 
niet meer tegen. Dit lijkt samen te han-
gen met de sterke achteruitgang van zijn 
gastheer, de rode wesp Vespula rufa. Is dit 
te wijten aan de aftakeling van ons land-
schap waar structuurelementen steeds 
meer verdwijnen en de bulk van insecten 
sterk achteruit gaat? Grote klappen vallen  
bij de aquatische en vochtminnende 
soorten: vrijwel alle soorten wapenvliegen  
en dazen staan onder druk. Zo zijn drie 
prachtige wapenvliegen uit het geslacht 
Sargus sterk achteruit gegaan. De beek-
goudoogdaas Chrysops caecutiens is vrijwel  
nergens meer in aantal te vangen en trekt  
zich terug in het oosten van Nederland. 
Verdroging is daarmee echt een factor 
van betekenis, en het is eigenlijk tijd voor 
grondig onderzoek naar de effecten van 
verdroging op kleine insecten. Het boekje 
geeft mij ook weer nieuwe plannen. Ik 
wil graag de dwergwolzwever Phthiria 
pulicaria in Nederland zien. Dat wordt een 
uitstapje naar de duinen deze zomer!

De ruim 100.000 waarnemingen zijn 
bij elkaar gesprokkeld door een even 
indrukwekkende lijst van waarnemers. 
Volkert van der Goot zou het geweldig 
gevonden hebben dat zoveel mensen in 
meer of mindere mate met ‘leuke’ vliegen  
bezig zijn. Ik denk wel dat het wel goed 
geweest zou zijn om waarnemers die veel 
hebben bijgedragen iets meer in de eta-
lage te plaatsen. 

Complimenten voor EIS, de auteurs 
en de waarnemers om dit bij elkaar te 
brengen in een waardevolle publicatie. 
Het levert een interessant boekje op 

dat voor iedereen die deze insecten een 
warm hart toedraagt weer wat meer in-
zicht geeft. En nu snel aan de slag met 
het herstel van natte natuur, zodat er 
over twintig jaar positiever nieuws te 
melden is! 

Robert Ketelaar
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Dit is het tweede deel over Chrysomelidae 
in de serie Fauna Iberica en behandelt de 
onderfamilies Eumolpinae en Chryso-
melinae. Eerder verscheen van dezelfde 
auteur een deel over Orsodacninae, 
Zeugophorinae, Donaciinae, Criocerinae, 
Clytrinae, Cryptocephalinae en Lampro-
somatinae (Petitpierre 2001). Het keurig 
verzorgde boek is geheel in het Spaans 
en bevat prachtige pentekeningen van 
de habitus van de meeste soorten. Die 
tekeningen zijn van Eduardo Saiz Burgoz. 
Aan het einde van het boek zijn veertien 
bladzijden met kleurenfoto’s van levende 
kevers opgenomen. Deze foto’s zijn wel-
iswaar niet allemaal van een goede kwa-
liteit, maar hebben bijzondere waarde 
om de kleuren van sommige dieren weer 
te geven. De foto van Colaspidema dufouri, 
bijvoorbeeld, illustreert dat dode collectie-
exemplaren nog slechts een fractie laten 
zien van de fraaie kleuren van levende 
dieren.

De opbouw van het boek is groten-
deels traditioneel: een zeer korte inlei-
ding met determinatietabel voor alle sub-
families van de in Spanje voorkomende 
Chrysomelidae (4 pp.); de behandeling 
van de Eumolpinae en Chrysomelinae 
(437 pp.); de literatuurlijst die betrekking 
heeft op de voorgaande tekst (43 pp.); een 
viertal aanhangsels, namelijk een naam-
lijst met annotaties (63 pp.), een litera-
tuurlijst met aanvullingen op het eerste 
deel over Chrysomelidae in deze serie  
(10 pp.), een dankwoord en een kort na-
woord (samen 3 pp.), gevolgd door een 
index en de eerder genoemde kleuren-
foto’s. Alvorens ik in ga op het hoofd- 
bestanddeel van het boek, wil ik kort iets 
vermelden over de naamlijst met anno- 
taties. In de annotaties geeft Petitpierre 
bij een aantal soort-, genus- en subge-
nusnamen uitleg over de reden van ge-
bruik. Ik ga die niet allemaal bespreken, 

De muurrouwzwever Anthrax anthrax bij een 
bijenhotel. Foto: Pieter van Breugel


