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Ex Libris

Boekbespreking: ‘Nederlandse namen van insekten,

de rechtvleugelige ordes’

De commissie schrijft in haar voorwoorddal zij het niet

juist vindt om Nederlandse namen te geven aan soorten

die alleen door specialisten herkend kunnen worden.

Het hangt er natuurlijk van af wat we een specialist

noemen, maar ik denk dat je voor hel herkennen van

Tetrix soorten best wel een beetje specialist moet zijn.

Toch geeft de commissie voor alle vijf in de Benelux

voorkomende Tetrix soorten de Nederlandse naam.

Naar mijn mening strookt dit dus niet helemaal met

haar eigen beleid. (Persoonlijk vind ik dat als alle ande-

re Nederlandse sprinkhanen een Nederlandse naam heb-

ben, het wel zo handig is dat de Tetrix-en er ook één

hebben.)

Het rapport bevat een drietal lijsten. De eerste lijst is

een alfabetische lijst van al dan niet geaccepteerde

Nederlandse namen met daarachter vermeldt welke

wetenschappelijke naam daar bij hoort. De tweede lijst

vermeldt alfabetisch alle wetenschappelijke namen met

daarachter de geaccepteerde Nederlandse naam en alle

‘synoniem’ Nederlandse namen. In de derde lijst staat

tenslotte de wetenschappelijke namen met de geaccep-

teerde Nederlandse naam nogmaals vermeld, maar nu

gerangschikt volgens orde en familie. Binnen de familie

staan de wetenschappelijke namen alfabetisch.

Voor de gemiddelde sprinkhanenliefhebber behoort dit

rapport niet tot de meest noodzakelijke literatuur, maar

voor iemand die geinteresseerd is in Nederlandse naam-

geving of het aardig vindt een overzicht te hebben van

de vele namen die ooit voor sprinkhanen, kakkerlakken,

oorwormen e.d. gebruikt zijn is het toch wel een aardige

uitgave. De prijs van f 4,- of BFR 100 kan ook nietecht

een probleem vormen.
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Te verkrijgen door in Nederland f4,— over te maken

naar postbankrekening 4030247 t.n.v. ‘Cie Nederl.

Namen van Insekten’ te Heelsum onder vermelding van

‘Naamlijst Orthopt.’ en het adres waar het rapport heen

moet Vanuit België kan men BFR 100 overmaken op

postrekening 000-0032918-35 Ln.v. ‘Kon. Belg.

Vereniging voor Entomologie, Vautierstraat 29, Brussel’

onder vermelding van ‘Nederlandse namen van

Insekten’ en het verzendadres.

referenties

Beukeboom, L., 1986. De Sprinkhanen van Nederland

en België - Jeugdbondsuitgeverij, ‘s-Graveland.

Kleukers, R.M.J.C. (1991). Handleiding voor het pro-

jekt ‘De sprinkhanen en krekels van Nederland’. -

Instrukties voor medewerkers van EIS-Nederland

9: MO.

J.J. Wieringa

Net voor de jaarwisseling is van de hand van de

Commissie voor Nederlandse Namen van Insekten van

de NEV bovengenoemde rapportage verschenen. Deze

commissie heeft als doelstelling het opstellen van lijs-

ten van Nederlandse namen van insekten zoals deze in

de literatuur te vinden zijn, en bij het voorkomen van

meerdere namen voor dezelfde soort (of taxon op een

hoger niveau) hiervan de beste te kiezen. De commissie

verzint dus zelf geen namen. Om duidelijk te maken

wat de commissie van plan is heeft zij als proefballon-

netje de rechtvleugeligen uitgekozen. Veel soorten uit

deze groep hebben door hun opvallend voorkomen ook

in vroeger tijd al een Nederlandse naam gehad. Dank zij

de N.J.N. tabel (Beukeboom 1986) en het EIS project

van de laatste jaren hebben ook de wilde soorten

sprinkhanen die nog geen naam hadden er alsnog één

gekregen. Wat dat betreft vormen de rechtvleugeligen

dus een dankbare groep voor de commissie.

Aan de andere kant was het werk van de commissie

eigenlijk al grotendeels (Nederlandse soorten) gedaan

door dit EIS project. De werkgroep heeft in 1990, toen

de uitgebreide versie van het project van start ging,

voor alle wild in Nederland voorkomende soorten één

van de bestaande Nederlandse namen uitgekozen

(Kleukers, 1991). Sindsdien zijn deze namen gebruikt

in een golf van publicaties, zodat er momenteelnauwe-

lijks nog een Nederlandse orthoperoloog te vinden is

die deze gestandariseerde namen niet gebruikt. In dat

licht bezien is het jammer dat de commissie de door de

werkgroep gekozen namen niet altijd heeft laten pre-

fereren. In twee gevallen heeft zij namelijk een andere

naam gekozen: gewoon spitskopje voor rietsprinkhaan

en blauwvleugelsprinkhaan voor deblauwe duinsprink-

haan.


