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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
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Bovendien zijn in het werk van Petit-
pierre de nieuwste inzichten verwerkt. 
Dat is bijvoorbeeld goed te zien bij het 
genus Cyrtonus. Van dit genus, dat voor-
namelijk op het Iberisch Schiereiland 
voorkomt, is nu eindelijk een duidelijk 
overzicht met uitgebreide beschrijvingen 
en tekeningen van aedaeagi en soms van 
de karakteristieke ‘tanden’ aan de zijkan-
ten van de achterrand van het halsschild. 
Ook de tabellen voor de Iberische soorten 
van het genus Timarcha zijn van belang. 
In dit genus is de vorm van de aedae-
agus veelal niet onderscheidend. In het 
boek van Petitpierre worden de scleriten 
van de interne zak (flagellum en manu-
brium) van de aedaeagus bij veel soorten 
gebruikt als onderscheidend kenmerk. 
Hoewel het niet gemakkelijk is om die 
interne zak fraai uit te prepareren, is het 
vaak voldoende om de scleriten eruit te 
peuteren en bij de kever te plakken. Dat 
is weliswaar niet zo mooi, maar voor een 
zekere determinatie wel heel zinvol. Ove-
rigens is het aardig om de publicatie van 
Petitpierre & Anichtchenko (2018) ook 
eens te raadplegen. Hierin staan afbeel-
dingen van de geheel uitgeprepareerde 
interne zak van 32 Timarcha-soorten 
en wordt een nieuwe soort beschreven 
(Timarcha aitanae uit de Sierre Aitana in 
Alicante) waarnaar in een bijlage van het 
voorliggende boek wel wordt verwezen, 
maar die nog niet is opgenomen in de 
determinatietabellen.

Dit fraaie boek geeft een compleet 
overzicht van de subfamilies Eumolpinae 
en Chrysomelinae voor het Iberische 
gebied en is onontbeerlijk voor onderzoe-
kers van Spaanse bladkevers. Het boek is 
z’n prijs zeker waard, maar als alle delen 
over de Chrysomelidae in de serie Fauna 
Iberica er eenmaal zijn, dan zal het bij 
elkaar toch nog een kostbaar geheel zijn. 
Omdat deze publicatie maar een deel van 
alle bladkevers behandelt, blijft het met 
het determineren van Iberische dieren 
uit de nog niet behandelde subfamilies 
voorlopig nog een beetje behelpen. 
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Vorig jaar verscheen er een fraai geïllus-
treerd boek met de intrigerende titel ‘Hoe 
dieren de wereld zien’, geschreven door 
de Vlaamse oogarts Frank Goes. Het boek 
bevat een geweldige hoeveelheid infor-
matie over het ontstaan, de anatomie, de 
functie, en de fysiologie van het oog. Het 
boek is vanuit evolutionair standpunt 
geschreven, en begint dan ook met een 
overzicht van de geologische tijdperken 
en in welke hiervan bij welke diergroepen 
zich ogen ontwikkelden. Er wordt hierbij 
een goed onderscheid gemaakt tussen 
simpele en hoger ontwikkelde ogen. Met 
simpele ‘ogen’ kan nog geen beeld ge-
vormd worden, maar wordt voornamelijk 
de aanwezigheid van licht waargenomen. 
Het enige wat dit soort ogen kan weer-
geven is aan welke kant van het dier het 
donkerder of lichter is, boven of onder, 
links of rechts, en voor of achter. Voor-
beelden van dit soort ogen zijn de ocel-
len, welbekend van vele insectengroepen. 
In de tweede plaats komen dan de hoger 
ontwikkelde ogen waarmee een beeld 
van de omgeving gemaakt kan worden. 
Tot deze laatste behoren de grote facet-
ogen van vele hoogontwikkelde insecten- 
groepen (zoals de libellen, de vlinders en 
de bijen) en de ogen met een netvlies zo-
als die van vogels en zoogdieren, en ook 
die van een octopus. 

Het boek geeft vervolgens een over-
zicht van het dierenrijk, de functies en 
de anatomie van het oog, alsook van 
mogelijke oogaandoeningen. Ook wordt 
de vraag gesteld of dieren zich bewust 
zijn van zichzelf, een vraag die met een 
uiterst interessante proefopstelling ge-
toetst wordt. Hierna volgt een rijk over-
zicht van allerlei aanpassingen die het 
oog in de loop van de evolutie heeft door-
gemaakt. Hiertoe behoren aanpassingen 
aan het leven op het land of in de zee, 
aanpassingen aan het leven overdag, in 
de schemer of ‘s nachts, aanpassingen  
bij roofdieren en bij prooidieren, en der-
gelijke. Al deze verschillende leefwijzen 
en leefomstandigheden vragen om ver-

schillende aanpassingen en het boek laat 
duidelijk zien dat deze aanpassingen 
voor de ene diergroep heel anders uitge-
pakt hebben dan voor de andere. De grote 
vormenrijkdom die dit heeft opgeleverd 
wordt rijk geïllustreerd met vele foto’s, 
tekeningen, diagrammen, en dergelijke. 
Meestal zijn die erg duidelijk, maar soms 
ook niet. Zo geven de foto’s van op blad-
zijde 90, in tegenstelling tot wat beweerd 
wordt, geen saccades – dit zijn snelle 
oogbewegingen – weer. Vele pagina’s zijn 
van het internet overgenomen. Hierdoor 
zijn sommige teksten op de illustraties in 
het Engels en sommige bijschriften zijn 
zo klein dat ik ze zonder vergrootglas niet 
kan lezen.

Een enkele keer staan er onvolko-
menheden in. Zo wordt op pagina 228 
gezegd dat konijnen alleen tweedimen- 
sionaal kunnen zien. Dit zou komen 
omdat de ogen van konijnen erg ver uit 
elkaar staan en het blikveld van beide 
ogen erg weinig overlap heeft. Hierbij 
wordt niet vermeld dat er nog veel an-
dere visuele informatie gebruikt kan 
worden om afstand te schatten. Hierdoor 
kunnen wij bijvoorbeeld ook op een foto 
of in een film zien hoe ver de afgebeelde 
voorwerpen van ons af liggen. Een andere 
onvolkomenheid betreft wat de schrijver 
aanduidt met ‘extra-oculaire fotorecep-
tie of het circadiaans ritme’. Hij stelt dat 
mensen voor het regelen van hun circa-
diaans ritme, oftewel dag-en-nachtritme, 
een lichtgevoelig orgaan hebben, de diep 
in de schedel gelegen pijnappelklier of 
epifyse. Sinds eind jaren 1990 is echter 
bekend dat er in het netvlies speciale 
blauwgevoelige cellen liggen die hierbij 
een belangrijke rol spelen. Dit is op het 
ogenblik erg in het nieuws omdat beeld-
schermen van telefoons, tablets, en lap-
tops vooral deze kleur blauw uitstralen. 


