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pagina	bemoeilijkt.	Het	zou	toch	een	
kleine	moeite	geweest	zijn	bij	de	proef-
druk	van	het	boek	deze	pagina	achter	
iedere	familie	te	zetten.	De	noodzaak	
voor	de	opgave	van	twee	vleugelmaten,	
teweten	de	lengte	van	een	vleugel	in	de	
Nederlandstalige	tabellen	en	de	span-
wijdte	in	de	Engelstalige	tabellen,	is	voor	
mij	niet	inzichtelijk.	Inherent	aan	deter-
minatietabellen	is	de	moeilijkheid	onder-
scheidende	kenmerken	consistent	te	ver-
werken;	dat	is	helaas	ook	hier	gebeurd.	
Een	voorbeeld	is	in	de	Nederlandstalige	
determinatiesleutel	de	lengte	van	de	
franje	van	de	achtervleugel	halverwege	
de	vleugel	in	relatie	tot	de	grootste	
breedte	van	de	achtervleugel:	no.	22b	
(even	lang	of	korter)	in	tegenspraak	met	
no.	67b	(duidelijk	langer).	Hierdoor	is	het	
bijvoorbeeld	niet	mogelijk	Glyphipterix 
schoenicolella	te	determineren.

Bij	de	soortendeterminatie	is	de	ver-
wijzing	naar	afbeeldingen	soms	afwezig.	
In	de	Engelstalig	(E)	ondertitelde	afbeel-
dingen	zijn	afb.	E9	en	afb.	E10	van	Archips 
podana	identiek,	afgezien	van	het	aantal	
borstels	in	het	frenulum	van	mannetje	(1)	
en	vrouwtje	(3),	zonder	dat	de	tekst		
(p.	313)	dit	noemt	en	op	het	verschil	tus-
sen	mannetje	en	vrouwtje	wijst.	Bij	de	
determinatie	van	de	Pyralidae	wordt	bij	
no.	1a	en	1b	(p.	368)	niet	naar	afb.	E74,	bij	
Orthopygia glaucinalis	(p.371)	niet	naar	
afb.	E61	verwezen.	De	nummering	van	de	
aderen	is	niet	bij	alle	vleugels	gegeven	
(NL:	10,	11,	13,	38,	24,	25,	61,	86;	E:	29,	54,	
103,	114,	116,	117).

Een	reeks	van	afbeeldingen	is	dubbel	
aanwezig.	Afbeelding	NL9	is	minder	goed	
beschreven	dan	de	bijna	identieke	afb.	
NL44	en	NL67.	Afbeelding	E74	is	hetzelfde	
als	E60,	maar	wel	met	een	beschrijving	
van	alle	aderen	die	helaas	in	afbeelding	
NL13	ten	dele	ontbreken.	Afbeelding	E9	is	
identiek	aan	figuur	7	(p.	16),	idem	E44	=	
E84,	E52	=	E87,	E58	=	E76.	In	afbeelding	
NL22	en	E41	is	de	franje	op	de	achter-	
vleugel	weggelaten.	Bij	afbeelding	E106-
108	ontbreekt	de	indicatie	van	de	midden-		
en	eindsporen	bij	de	achterpoten	die	in	
NL41	en	NL42	wel	aanwezig	is.	

Het	spreekt	voor	de	zorgvuldige	tekst-
correctie	dat	ik	in	het	boek	slechts	twee	
typefouten	gevonden	heb:	p.	88	‘eiken-	
dwegmotje’	moet	zijn	‘eikendwergmotje’,	
p.	151	‘cicacitrella’	‘cicatricella’.

Afgezien	van	de	bovengemaakte	
opmerkingen	kan	samenvattend	gesteld	
worden	dat	met	deze	determinatietabel-
len	alle	microlepidoptera	in	Nederland	te	
identificeren	zijn.	In	combinatie	met	de	
website	www.kleinevlinders.nl	en	het	
boek	‘De	kleine	vlinders’	(Kuchlein	1993)	
is	hiermee	een	zeer	goed	overzicht	over	
de	biodiversiteit	van	microlepidoptera,	
hun	verspreiding,	hun	vliegtijden	en	hun	

voedselplanten	in	Nederland	beschikbaar	
–	een	aanwinst	voor	de	entomologie!	Dit	
boek	kan	iedereen	aanbevolen	worden	
die	microlepidoptera	wil	determineren,	
iets	meer	over	deze	organismen	wil	
weten	en	daardoor	kan	bijdragen	aan	het	
opvullen	van	nog	aanwezige	lacunes.
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Dit	boek	is	gebaseerd	op	het	DAISIE-	
project	(Delivering	Alien	Invasive	Species	
Inventories	for	Europe)	dat	door	de	Euro-
pese	Unie	is	geïnitieerd.	Dit	project	had	
als	doel	het	leveren	van	een	overzicht	
van	invasieve	exoten	voor	heel	Europa.	
Het	resultaat	is	een	uitgebreid	gegevens-
bestand	over	invasieve	soorten	in	Europa	
dat	online	beschikbaar	is	(http://www.
europe-aliens.org).	Op	deze	website	zijn	
ook	de	‘factsheets’	te	downloaden	van	de	
100	belangrijkste	invasieve	soorten.	Meer	
achtergrondinformatie	en	analyseresul-
taten	van	de	data	van	dit	project	zijn	
beschikbaar	in	het	boek	‘Handbook	of	
Alien	Species	in	Europe’	(DAISIE	2009).	
Omdat	in	dit	boek	alle	invasieve	soorten	
behandeld	worden	is	er	voor	de	groep	
van	terrestrische	arthropoden	slechts	
beperkt	ruimte.	Het	hoofdstuk	over	deze	
soorten	telt	maar	negentien	pagina’s.	
Reden	genoeg	om	deze	soortenrijke	
groep	uitgebreider	te	behandelen	in		
een	speciale	uitgave	van	het	tijdschrift		
BioRisk.	Hierin	wordt	detail-informatie	
gegeven	over	de	terrestrische	arthro-	
poden	in	ruim	1000	pagina’s.

Dit	boek,	dat	in	twee	delen	is	versche-
nen,	gaat	over	soorten	die	buiten	hun	
natuurlijke	arealen	worden	aangetroffen	
en	ook	buiten	de	gebieden	die	ze	op	eigen	
kracht	kunnen	bereiken.	Dat	laatste	is	
een	lastig	punt,	zeker	in	dit	boek	waarbij	
er	naast	soorten	die	van	buiten	Europa	
ons	werelddeel	binnendringen,	ook	ge-	
keken	wordt	naar	soorten	die	op	niet	
natuurlijke	wijze	van	bijvoorbeeld	Zuid-
Europa	naar	Midden-Europa	gegaan	zijn.	
Het	verschil	tussen	een	natuurlijke	en	
een	onnatuurlijke	areaaluitbreiding	is	
echter	veelal	moeilijk	vast	te	stellen.	

In	het	inleidende	hoofdstuk	worden	
de	negatieve	effecten	van	invasieve	exo-
ten	op	onder	andere	de	biodiversiteit,	
volksgezondheid	en	voedselproductie	
summier	beschreven.	In	een	afzonderlijk	
hoofdstuk	worden	deze	effecten	wat		
verder	uitgediept,	waarbij	ook	positieve	
effecten	van	exoten,	bijvoorbeeld	bij	de	
biologische	plaagbestrijding,	aan	bod	
komen.	Hoewel	er	veel	bekend	is	over	
economische	gevolgen	van	de	aanwezig-
heid	van	invasieve	exoten	blijkt	het	lastig	
om	de	omvang	exact	te	bepalen.	Het	
oogstverlies	veroorzaakt	door	uitheemse	
geleedpotigen	op	de	Britse	eilanden	is	
berekend	op	960	miljoen	euro	per	jaar.	
Omgerekend	naar	geheel	Europa	gaat	het	
naar	schatting	om	10	miljard	euro	per	
jaar.	Opvallend	is	dat	er	weinig	weten-
schappelijk	onderzoek	is	uitgevoerd	naar	
de	effecten	van	exotische	arthropoden	op	
biodiversiteit	en	ecosysteemdiensten	in	
Europa.	Van	andere	continenten	zijn	er	
wel	dergelijke	onderzoeken.	Omdat	het	
aannemelijk	is	dat	de	aanvoer	van	exo-
ten	niet	zal	verminderen	wordt	er	in	het	
hoofdstuk	over	toekomstige	ontwikke-	
lingen	uitgebreid	ingegaan	op	methoden	
om	exoten	snel	te	detecteren	en	risico’s	
te	kunnen	inschatten.

De	taxonomische	groepen	van	terres-
trische	geleedpotigen	worden	in	afzon-
derlijke	hoofdstukken	op	een	vergelijk-
bare	manier	behandeld.	Telkens	met	de	
volgende	paragrafen:	taxonomie,	historie,	
biogeografie,	routes,	ecosystemen	en		
ecologische	en	economische	gevolgen.		
Bij	kleine	groepen	wordt	daar	van	afge-
weken	en	bestaat	de	hele	tekst	uit	één	of	
enkele	paragrafen.	Bij	de	zilvervisjes	is	
dat	bijvoorbeeld	het	geval	waarbij	slechts	
twee	kosmopolitische	soorten	genoemd	
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worden	die	vanuit	Zuid-Europa	allerlei	
antropogene	milieus	in	Centraal-	en	
Noord-Europa	gekoloniseerd	hebben.

Coleoptera,	Hemiptera	en	Hymenop-
tera	zijn	met	de	meeste	soorten	verte-
genwoordigd	onder	de	invasieve	terres-
trische	exoten.	Interessant	is	de	opmer-
king	dat	exotische	mieren	mogelijk	de	
plaats	ingenomen	hebben	van	inheemse	
soorten	en	dat	dit	ook	het	geval	kan	zijn	
voor	geïntroduceerde	parasitaire	wespen,	
maar	dat	betrouwbaar	bewijs	schaars	is.

Ik	wil	nog	een	paar	voorbeelden	noe-
men	van	gevolgen	van	invasieve	exoten	
op	ecosystemen	en	biodiversiteit	die	in	
dit	boek	vermeld	worden.	De	uit	Australië	
afkomstige	amphipode	Arcitalitrus dor-
rieni	leeft	in	de	strooisellaag	in	naaldbos-
sen	in	het	westen	van	Groot-Brittannië.	
Deze	soort	blijkt	een	veel	belangrijkere	
rol	te	spelen	bij	de	afbraak	dan	inheemse	
soorten	en	verteert	bijna	een	kwart	van	
het	totale	strooisel	in	dit	bostype.	De	
kleine	kokossnuitkever	Diocalandra 
frumenti, afkomstig	uit	tropisch	Azië,	
komt	sinds	1998	voor	op	de	Canarische	
eilanden	en	leeft	op	de	palm	Phoenix 
canariensis.	Schade	aan	de	planten	is	
vooralsnog	esthetisch,	maar	omdat	het	
een	endemische	palm	betreft	met	een	
beperkt	natuurlijk	areaal	is	het	goed	om	
de	ontwikkelingen	te	volgen.	In	het	hier	
besproken	boek	wordt	als	voorbeeld	van	
een	exotische	soort	die	een	inheemse	
soort	verdringt	de	uit	tropisch	Azië	
afkomstige	kortschildkever	Lithocharis 
nigriceps vermeld.	In	Noord-Europa	lijkt	
deze	exoot	de	inheemse	soort	Lithocharis 
ochracea	te	verdringen.	Het	is	goed	dat	
dergelijke	voorbeelden	genoemd	worden,	
maar	het	vraagt	naar	mijn	mening	nog	
wel	behoorlijk	wat	onderzoek	om	het	
verband	tussen	exoten	en	inheemse	
soorten	in	beeld	te	brengen.	Wisselingen	
in	populatie-omvang,	zoals	bij	beide	
Lithocharis-soorten,	kunnen	zich	immers	
ook	voordoen	als	er	geen	verdringing	in	
het	spel	is.

Deze	publicatie	bevat	een	uitgebreide	
literatuurlijst	en	besluit	met	80	‘facts-
heets’	van	soorten	die	representatief	zijn	
voor	de	volle	breedte	van	invasieve	ter-
restrische	geleedpotigen.	Het	gedrukte	
boek	is	kostbaar	en	door	de	manier	van	
binden	(garenloos	gebrocheerd)	niet	erg	
duurzaam.	De	informatie	wordt	echter	
ook	gratis	beschikbaar	gesteld	op	de	web-
site	van	Pensoft	(http://pensoftonline.
net/biorisk).	Dat	is	van	groot	belang	
omdat	hier	voor	het	eerst	een	overzicht	
beschikbaar	is	van	alle	invasieve	exoti-
sche	terrestrische	arthropoden	in	Europa.	
Het	aantal	invasieve	exoten	neemt		
gedurende	de	laatste	decennia	meer	toe	
dan	in	de	daaraan	voorafgaande	periode.	
Er	is	geen	reden	om	aan	te	nemen	dat	dit	

proces	nu	plotseling	zal	veranderen	en	
het	is	daardoor	waarschijnlijk	dat	er	
inmiddels	al	weer	nieuwe	exotische	
geleedpotigen	Europa	hebben	bereikt.	
Het	DAISIE-project	was	eindig	en	zo	ook	
de	informatie	in	het	hier	besproken	boek.	
Het	is	goed	als	alle	deskundigen,	betrok-
ken	bij	het	DAISIE-project,	doorgaan	met	
het	bijhouden	van	vestiging	van	weer	
andere	exoten,	zodat,	over	bijvoorbeeld	
tien	jaar,	op	snelle	wijze	een	nieuw	over-
zicht	gegeven	kan	worden.
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Hoe	combineer	je	in	één	compact	boekje	
een	schat	van	wetenswaardigheden	over	
een	prominente	diergroep	met	een	com-
plete	set	determinatietabellen	voor	de	
vertegenwoordigers	van	die	diergroep	in	
drie	landen?	Het	antwoord	is	te	vinden		
in	het	nieuw	verschenen	‘Mieren	van	de	
Benelux’	van	Peter	Boer.

Het	is	al	weer	24	jaar	geleden,	dat		
Van	Boven	en	Mabelis	hun	‘Mierenfauna	
van	de	Benelux’	publiceerden.	In	die	
jaren	is	er	heel	veel	gebeurd	op	mieren-
gebied.	Dit	is	deels	terug	te	voeren	op		
het	minutieuze	onderzoek	van	de	Duitser	
Seifert,	die	met	evenveel	geduld	(hijzelf	
omschrijft	dat	trouwens	ook	nog	als	‘zit-
vlees’)	als	precisie	een	aanzienlijk	aantal	
nieuwe	Westeuropese	mierensoorten	
heeft	beschreven.	Een	aantal	daarvan	is	
ook	in	Nederland	gevonden.	Bovendien	
hebben	de	Nederlandse	en	Belgische	
myrmecologen	al	die	tijd	niet	stil	geze-
ten.	Talrijke	inventarisaties	de	afgelopen	
25	jaar,	zowel	in	delen	van	België	als	in	
Nederland,	hebben	niet	alleen	een	schat	
aan	nieuwe	verspreidingsgegevens	op-	
geleverd,	maar	ook	een	aantal	nieuwe	
soorten	voor	de	Benelux.

Eigenlijk	het	enige	dat	zowel	in	deze	
nieuwe	publicatie	als	in	die	van	Van	
Boven	en	Mabelis	een	beetje	onderbelicht	
blijft,	is	de	mierenfauna	van	Luxemburg.	
Hier	ligt	duidelijk	nog	een	schone	taak	
voor	de	hedendaagse	en	toekomstige	
myrmecologen.	De	grote	vooruitgang		
die	met	name	de	afgelopen	kwart	eeuw	
is	geboekt	bij	het	in	kaart	brengen	van		
de	Hollandse	en	Belgische	mierenfauna,	
is	een	rode	draad	die	door	dit	boekwerk	
loopt.	Een	andere	rode	draad	is	het		

consequent	vermelden	van	Nederlandse	
naast	wetenschappelijke	namen.	

In	‘Mieren	van	de	Benelux’	is	ervoor	
gekozen	elke	soort	tweemaal	de	revue	te	
laten	passeren:	allereerst	in	een	soort	
algemeen	biologische	staalkaart	in	het	
eerste	deel	van	het	boek,	daarna	als	
onderdeel	van	de	determinatietabellen.	
Dat	is	even	wennen.	In	de	meeste	ver-	
gelijkbare	boekwerken	worden	zowel		
de	morfologische	als	de	overige	(oecolo-
gische,	ethologische)	kenmerken	van		
de	soort	onder	één	noemer	behandeld.	
Aan	de	andere	kant	is	hier	wel	een	goed	
argument	voor	op	te	voeren:	bij	het	
determineren	kom	je	nu	alleen	de	daar-
voor	relevante	gegevens	tegen,	voor	de	
rest	kun	je	altijd	voor	in	het	boek	kijken.	
En	het	moet	gezegd	worden:	de	auteur		
is	er	in	geslaagd	om	de	beschikbare	ge-	
gevens	van	de	soorten	zo	trefzeker	en	
geconcentreerd	samen	te	vatten,	dat	je	al	
heel	snel	weet	wat	voor	vlees	je	met	een	
bepaalde	mierensoort	in	de	kuip	hebt.	

Van	al	even	grote	waarde	is	het	derde	
deel	van	het	boek,	te	weten	de	bijlagen.	
Een	ware	schatkamer	aan	informatie,	die	
begint	met	een	korte	literatuurlijst	en	
vermelding	van	diverse	internetsites	op	
mierengebied.	Een	opsomming	van	alle	
soorten	met	hun	voorkomen	in	diverse	
gebieden,	ook	buiten	de	Benelux,	een	
oecologische	lijst	van	biotopen	met	
daarin	voorkomende	soorten	en	een	uit-
gebreide	begrippenlijst,	het	is	eigenlijk	
moeilijk	te	geloven	dat	dit	allemaal	past	
in	een	kleine	20	pagina’s.

De	auteur	merkt	zelf	op	dat	bij	de	
(vele)	afbeeldingen	de	nadruk	is	gelegd	
op	die	zaken	die	van	belang	zijn	voor		
een	juiste	determinatie.	Die	afbeeldin-
gen,	bewerkt	door	Jadranka	Njegovan,	
zijn	van	een	prima	kwaliteit	en	ook	nog	


