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Hierbij zijn verschillende (Europese) 
natuurlijke vijanden getest, waaronder 
C. alliariae, C. roberti, C. constrictus en 
C. scrobicollis. De laatste soort lijkt het 
meest belovend (www.cabi.org/projects/
biological-control-of-garlic-mustard/).

Rheinheimer & Hassler (2010) schrijven  
dat er de laatste tijd veel nieuwe vondsten  
gemeld worden en dat de soort waar-
schijnlijk onderbemonsterd is. Dit zou 
mogelijk (mede) het gevolg kunnen zijn 
van haar nachtelijke levenswijze. Voedsel- 
plant en habitat zijn niet zeldzaam in  
Nederland. De verwachting is dan ook 
dat door gericht zoeken deze soort 
op meer plaatsen ontdekt zal kunnen 
worden.
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Summary

Ceutorhynchus scrobicollis, a weevil  
new to the Netherlands (Coleoptera: 
Curculionidae)

On 30 April 2000, a number of specimens 
were taken of Ceutorhynchus scrobicollis near 
Wageningen, province of Gelderland. This 
capture appeared to be the first record of 
this species in the Netherlands. Later more 
specimens were collected in and around 
Wageningen, but also on locations in the 
provinces of Noord-Holland and Limburg. 
The species lives monophagous on gar-
lic musterd Alliaria petiolata and may be 
under-sampled, also because it is probably 
mainly active at night.
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‘Japie de spin’ is een prentenboek met 
veel kleurige aquarellen en weinig tekst. 
Het is het eerste boek dat Polina Been 
heeft uitgegeven. De van oorsprong Rus-
sische kunstenares heeft het gemaakt 
uit liefde voor de natuur en alles wat er 
in leeft. De inspiratie borrelde op toen 
ze haar kleuters achter een spinnetje 
aan zag kruipen: ‘Het kwam als vanzelf, 
alsof er een warme edelsteen in mijn 
hart werd gelegd. Binnen een paar dagen 
had ik het verhaal af’. Met haar boek wil 
Polina op een leuke en leerzame manier 
laten zien dat kinderen, en ook trouwens 
volwassenen, niet bang hoeven te zijn 
voor spinnen. 

De kunstenares benadert het on-
derwerp met humor en cartoonachtige 
tekeningen. Ze gelooft dat het ontspan-
ning brengt als mensen ergens om kun-
nen lachen. Daardoor stellen ze zich 
meer open voor andere inzichten. In 
het eerste deel van het boek beschrijft 
Polina hoe mensen naar spinnen kijken. 
Halverwege keert ze het perspectief om 
en laat ze zien hoe spinnen naar mensen 
kijken. Veel mensen vinden spinnen eng 
en groot, maar spinnen vinden ons juist 

eng en groot. ‘Ook de spin mag er zijn’, 
spreekt uit haar verhaal. Die visie kan ik 
van harte toejuichen.

Uit natuurhistorisch oogpunt is ‘Japie 
de spin’ niet helemaal correct. De afge-
beelde wielwebben zijn te beschouwen 
als een kunstenaarsimpressie en niet als 
natuurgetrouwe afbeelding. Verder heb-
ben alle spinnen in het boek een hoofdje 
met twee Donald-Duck-oogjes en een 
mond, terwijl de poten aan het achterlijf 
zijn bevestigd. Polina zegt hierover: ‘Het 
klopt dat de spinnetjes in mijn teke- 
ningen twee ogen hebben. Op die manier 
wil ik de mimiek zo dicht mogelijk bij de 
menselijke mimiek brengen, verrast of 
bang, zodat de kleine en grote lezers zich 

beter in hun emoties kunnen inleven’. 
In één van de tekeningen ligt een 

baby-spinnetje in een kinderwagen met 
een luiertje om. Dat is duidelijk fantasie. 
Alhoewel… het zwarte vlekje aan het 
achterlijfje van jonge kruisspinnetjes 
doet mij altijd denken aan een luiertje én 
spinnenmoeders zorgen heel goed voor 
hun baby’s. Ze maken vaak wiegjes van 
spinsel. Een fopspeen is ongebruikelijk 
in de mond van een spinnetje, maar der-
gelijke details zullen niet snel leiden tot 
verkeerde beeldvorming bij de lezers.

Een beetje moeite heb ik met de vraag 
in het boek: wat is het nut van een spin? 
Het antwoord is dat wij dan minder last 
hebben van muggen en vliegen. Daar 
moet je bij entomologen natuurlijk niet 
mee aankomen! Maar al met al een leuk 
boek, met een goede boodschap.

Caroline Elfferich
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Het zoeken naar rupsen is vaak beperkt 
tot de macrolepidoptera. Diverse publi-
caties hebben er toe geleid dat men ook 
vaker is gaan letten op de zogenaamde 
eerste levensstadia van microlepidop-
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tera. Het beroemde werk van Tutt (1901-
1905) getiteld Practical hints for the field 
lepidopterist heeft Ben Smart mede geïn-
spireerd de zoektips van Tutt op te volgen 
en van alle door hem gevonden soorten 
rupsen op een glasplaat te fotograferen. 
De gevonden soorten zijn in dit boek, van 
bescheiden omvang, weergegeven. Alle 
soorten zijn gevonden in de graafschappen 
Cheshire en Lancashire.

Het boek start met een korte inlei-
ding waarin wordt ingegaan op enkele 
primaire kweektips, waarbij de auteur 
als eerste de essentie benadrukt van het 
kweken: namelijk dat het soms noodza-
kelijk is voor het verkrijgen van een stuk 
zekerheid bij de determinatie. Bovendien 
wordt er een knipoog gegeven richting de 
natuurfotograaf, met als tip dat een pas 
uitgekomen vlinder niet alleen prachtige 
foto’s oplevert maar ook nog eens beter 
wil ‘poseren’. In de kweektips wordt in-
gegaan op de wijze van overwinteren, 
het kweken van rupsen op mossen en 
de soorten die bladmijnen maken. Voor 
beginners zou het goed zijn als er voor 
bepaalde families verwijzingen naar 
kweekliteratuur zouden zijn opgenomen; 
deze ontbreken. 

Het sterke deel van dit boek is dat een 
eenvoudig overzicht van de rupsen met 
een korte toelichting van een twintigtal 
veel gevonden micro’s is samengesteld, 
zodat de gebruiker van dit boek een aan-
knopingspunt heeft bij de determinatie 
van rupsen. Voor beginners is dit handig, 
immers je wordt bij de determinatie van 
rupsen veelal in het diepe gegooid en dan 
zijn aanknopingspunten met betrekking 
tot het uiterlijk van de rups welkom.  

Elders in het boek worden nog eens der-
tien platen getoond van rupsen die in 
een bepaalde periode van het jaar met 
regelmaat worden gevonden. De gebrui-
ker wordt geattendeerd op de verwarring 
met diverse andere ordes, zoals de larven 
van bladwespen, vliegen en kevers. Het 
overzicht is trouwens niet compleet voor 
alle families. Voorts is de topografie van 
de rups toegelicht en in de teksten wor-
den uitsluitend de rupsonderdelen ver-
meld die ook in de topografie aan bod ko-
men. Een overzicht van de verschillende 
soorten vraatsporen helpt de lezer scherp 
te blijven. Zo is het aantal vraatsporen bij 
microvlinders zeer uiteenlopend: er zijn 
bladvouwen, bladrollen, spinsels, kokers, 
holtes, mijnen en vruchtaantastingen. 
Ook hier wordt weer kort het onder-
scheid uitgelegd met de door de andere 
ordes veroorzaakte mijnen.

Het boek bevat een zoekkalender met 
zoektips per maand. In totaal bevat het 
boek zoektips voor 197 soorten micro’s 
met een vermelding van de rupsentijd, 
vliegtijd, de zoektip geïllustreerd (illus-
traties van vraatbeelden, gallen, mijnen, 
enzovoort), het uiterlijk van de rups en 
eventuele verwante soorten. Bij de ge-
spleten eikenblaasmijnmot Ectoedemia 
subbimaculella wordt bijvoorbeeld het  
verschil aangegeven met de oostelijke  
eikenblaasmijnmot E. heringi; twee soor-
ten die gevonden kunnen worden in zo-
genaamde ‘groene eilanden’. Dit zijn de 
groene plekken op de doorgaans afgevallen 
bladeren waarin zo’n larve nog enige tijd 
kan overleven. Het is een van de weinige 
boeken die de verklaring achter de groene 
eilanden (een Wolbachia-bacterie) beschrijft. 
De diagnostiek heeft betrekking op de 
aan elkaar verwante vraatsporen; iets 
wat tot nu toe nauwelijks aan bod is 
gekomen in de literatuur. Tevens is voor 
het eerst een poging gedaan de rupsen 
en vraatsporen van de purpermotten 
(Eriocranidae) aan de hand van een fraai 
overzicht samen te brengen in een boek 
waardoor men ook de rupsen van deze 
soorten in het veld kan determineren. 
Elders wordt regelmatig de eigen kennis 
aangevuld met de literatuur waarbij een 
bronvermelding aanwezig is, waardoor 
de kennis niet eenzijdig blijft. In alle ge-
vallen is vermeld waar en wanneer een 
soort werd aangetroffen. Verderop in het 
boek worden nog zo’n 119 soorten afge-
beeld zonder een verdere beschrijving. In 
totaal worden dus 316 rupsen behandeld 
en dat is toch al ruim 20% van de Neder-
landse micro’s. Slechts vijf soorten zijn 
geïllustreerd die (nog) niet uit Nederland 
bekend zijn. Het boek bevat een schat 
aan (nieuwe) informatie en fraai in kleur 
gepresenteerd beeldmateriaal van soms 
niet eerder geïllustreerde soorten.

De kenner weet dat met behulp van 
dit boek inderdaad zeer veel behandelde 
soorten gevonden kunnen worden door 
alleen al in de juiste tijd op een speci-
fieke plant naar een bepaald vraatbeeld 
te zoeken. Op deze manier wordt al sinds 
lange tijd gezocht naar bladminerende 
soorten, maar deze bespreking toont aan 
dat je met hetzelfde gemak ook vele an-
dere soorten kunt vinden. De tips kunnen 
de Nederlandse faunistiek zeker bevorde-
ren doordat men op een andere manier 
geactiveerd wordt om uit te kijken naar 
bepaalde soms weinig gevonden soorten 
microvlinders. Dat kan praktisch in elke 
maand, ook wanneer het landschap in 
bepaalde maanden dor en troosteloos 
oogt.

Het boek was al binnen enkele maan-
den uitverkocht. In 2019 is een tweede 
druk verschenen. Nadrukkelijk moet ge-
zegd worden dat dit boek geen determi-
natiewerk betreft, enerzijds omdat het bij 
lange na niet compleet is en bovendien 
de soorten niet op taxonomische volg-
orde maar op rupsenperiode zijn gerang-
schikt. Het determineren van rupsen van 
microvlinders is bovendien bepaald geen 
sinecure. Toch kan het boek hier en daar 
een hulpmiddel zijn bij determinatie-
doeleinden, omdat er nou eenmaal nog 
een gebrek is aan rupsenliteratuur, zeker 
met betrekking tot de microvlinders. De 
auteur zou in een volgende editie ervoor 
kunnen kiezen eenvoudigweg meerdere 
(door het boek verspreide) platen kun-
nen clusteren, wat veel onnodig geblader 
voorkomt en men het boek, indien het 
enigszins mogelijk is, voor de determi- 
natie kan gebruiken.

Met Micro-moth field tips stimu-
leert de auteur in ieder geval de nodige 
bewustwording dat er heel wat leven 
schuilgaat in stengels, wortels en andere 
plaatsen (zelfs in houtzwammen) die 
men lang niet altijd associeert met plaat-
sen waar je rupsen zou verwachten. Met 
een schappelijke prijs is het een absolute 
aanrader voor iedere potentiele speur-
neus die op een geheel andere wijze nog 
wat leuke soorten wil vinden die norma-
liter aan de aandacht ontsnappen!

Tymo Muus
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Dit is een ontzettend leuk boek gemaakt 
voor de jonge én wat oudere lezer. Elk 
kind met een kleine tot grote interesse 


