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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	
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eens	voorzien	van	nuttige	pijltjes	die		
de	gebruiker	extra	attent	maken	op	de	
wezenlijke	zaken.	In	tegenstelling	tot	
veel	andere	mierendeterminatiewerken	
wordt	er	weinig	gewerkt	met	morfome-
trie,	maar	veelal	met	de	vorm	van	allerlei	
lichaamsdelen.	Hierdoor	kunnen	veel	
soorten	in	het	veld	gedetermineerd	wor-
den.	Het	lettertype	is	aan	de	kleine	kant	
maar	de	regels	zijn	aangenaam	gespati-
eerd.	Wie	echter	rond	de	avondsche-	
mering	ineens	die	ene	spectaculaire		
mierenvondst	wil	gaan	determineren,	
doet	er	wel	verstandig	aan	om	naast	de	
goede	loupe	ook	voor	goede	verlichting		
te	zorgen.

Om	een	lang	verhaal	kort	te	maken:	
‘Mieren	van	de	Benelux’	is	een	bedrieglijk	
compact,	uitermate	handzaam	boekje	
dat	zich	in	elke	rugzak	waarschijnlijk	
beter	zal	thuisvoelen	dan	weggestopt	in	
een	boekenkast.	Elke	student,	geïnteres-
seerde	leek	of	doorgewinterde	myrme-	
coloog	die	zich	nu	en	de	komende	jaren	
met	de	mierenfauna	van	de	Benelux	wil	
gaan	bezighouden,	zal	aan	dit	boek	een	
waardevolle	bron	van	informatie	en	
inspiratie	hebben.	
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Na	een	parallel	bestaan	van	enkele	
decennia	besloten	de	internationale	
steenvliegenvereniging	(The	Interna-	
tional	Society	of	Plecopterologists)	en		
de	organisatie	achter	de	haftenbijeen-
komsten	(International	Conferences	on	
Ephemeroptera)	in	1987	een	gezamen-
lijke	conferentie	te	organiseren.	Steen-
vliegen	en	haften	gaan	in	de	dagelijkse	
praktijk	–	die	van	klaterende	beekjes	en	
brullende	rivieren	–	immers	ook	hand	in	
hand.	Sindsdien	zijn	de	twee	congressen	
onafscheidelijk	en	worden	elke	drie	jaar	
georganiseerd.	Segregatie	onder	de	deel-
nemers	is	echter	nog	alomtegenwoordig	
en	nog	altijd	worden	aparte	groepsfoto’s	
geschoten	van	de	steenvliegenmensen	
en	haftenmensen,	hoewel	er	natuurlijk	
altijd	uitslovers	zijn	die	zich	in	beide	
kampen	opstellen.	Het	laatste	congres	
vond	plaats	in	Stuttgard	waar	in	2008	
ruim	100	deelnemers	uit	38	landen	van	
alle	continenten	bijeenkwamen	om	meer	
dan	60	lezingen	aan	te	horen.	Aangezien	

het	gezelschap	te	gast	was	bij	de	eind-	
redacteur	van	het	tijdschrift	‘Aquatic	
Insects’,	Arnold	Staniczek,	waren	de		
verwachtingen	van	de	proceedings	hoog-
gespannen.	En	terecht.	De	proceedings,	
uitgevoerd	als	hardback	‘bijlage’	van	het	
tijdschrift	Aquatic	Insects,	zijn	zonder	
twijfel	de	fraaist	uitgevoerde,	dikste		
(747	pagina’s!)	en	misschien	wel	de	best	
geredigeerde	aflevering	van	de	bonte		
verzameling	aan	proceedings	die	de	con-
gressen	hebben	opgeleverd.	Het	feit	dat	
62	van	de	66	lezingen	het	binnen	een	jaar	
tijd	tot	een	artikel	in	de	proceedings	heb-
ben	geschopt,	zegt	ook	iets	over	de	onver-
moeibare	ijver	van	de	redactie.	

Inhoudelijk	leest	het	boek	als	een	
tijdschrift:	afgezien	van	de	bijdragen		
van	drie	‘keynote	speakers’	is	het	boek	
gevuld	met	de	waan	van	de	dag	verdeeld	
over	vier	verschillende	vakgebieden:		
1)	phylogeny,	systematics	and	taxonomy,		
2)	ecology,	life	history	and	reproduction,	
3)	morphology,	ultrastructure	and	phy-
siology	en	4)	biogeography,	distribution	
and	faunistics.	De	balans	tussen	bijdra-
gen	over	haften	en	steenvliegen	is	
opmerkelijk	goed:	30	artikelen	behande-
len	uitsluitend	haften,	26	gaan	over	
steenvliegen	en	8	artikelen	behandelen	
beide	of	andere	onderwerpen.	In	pro-
ceedings	uit	het	verleden	was	dit	soms	
wel	anders.

Voor	een	niet	ingevoerde	lezer	zijn	
met	name	de	review	artikelen	van	de	
keynote speakers	interessant.	Michael	
Monaghan	en	Michel	Sartori	geven	de	
stand	van	zaken	weer	van	het	mole-	
culaire	onderzoek	naar	haften	en	de		
weerslag	hiervan	op	ecologisch	en		
systematisch	gebied.	Peter	Zwick	zet		
de	positie	van	steenvliegen	in	het		

dierenrijk	in	perspectief.	Wie	inzage	wil		
hebben	in	de	volledige	inhoudsopgave	
kan	terecht	op	www.jointmeeting08.
naturkundemuseum-bw.de/.	Het	hele	
boek	kan	besteld	worden	via	www.tandf.
co.uk/journals/spissue/naqi-si.asp.	
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Preceded	by	fish	parasites,	Ephemerop-
tera,	Simuliidae	and	Ceratopogonidae,	
South	American	Stoneflies	(Plecoptera)	is	
the	fifth	volume	in	the	Aquatic	Biodiver-
sity	in	Latin	America	series	(ABLA)	pub-
lished	by	Pensoft.	Within	its	five	years	of	
existence,	it	already	became	thé	authori-
tative	series	for	aquatic	identification	
keys	in	South-America.	A	more	elaborate	
outline	of	the	series	was	recently	dis-
cussed	here	by	Klaas-Douwe	Dijkstra	
(2008	–	see	EB	67:	32-33).	

To	infer	the	usefulness	of	the	keys	in	
daily	practice,	some	specimens	from	the	
stonefly	collection	of	the	Netherlands	
Centre	for	Biodiversity	Naturalis	in	
Leiden	were	tested.	The	South	America	
collection	in	Leiden	turns	out	to	be	small:	
one	jar	of	alcohol	half	full	of	tubes.	Most	
specimens	seem	to	be	‘leftovers’	from	
Surinam	expeditions,	but	there	are	also	
some	miscellaneous	tubes	from	Chile.		
I	pick	the	biggest	stonefly	I	can	find:	a	
flat,	brown	monstrous	nymph	of	over		
4	cm,	collected	in	Chile	in	1938.	I	am	eas-
ily	directed	to	the	genus	Diamphipnopsis,	


