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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,	
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which	are	‘large	stoneflies,	up	to	45	mm	
from	Argentina	and	Chile’.	The	next	spe-
cies	turns	out	to	be	an	adult	Macrogyno-
plax sp.	from	a	light	trap	in	Suriname,	
of	which	I	also	manage	to	identify	a	tube	
full	of	nymphs	of	the	same	expedition.	
The	final	specimen,	a	weird,	almost	
wormlike	brachypterous	stonefly	belongs	
to	the	genus	Klapopteryx.

Based	on	these	n	=	4	identifications,		
it	can	be	concluded	that	the	book	fulfills	
its	prior	function	with	excellence.	Over	
300	line-	or	grayscale	drawings,	mostly	
drawn	by	the	first	author,	ensure	that	
almost	any	character	in	the	key	can	be	
verified	on	a	picture.	As	in	earlier	ABLA	
volumes,	the	keys	still	lack	page	refer-
ences,	which	is	annoying,	especially	in	
the	family	keys.	It’s	a	pity	that	such	a	
simple	improvement	is	still	not	imple-
mented.	All	keys	are	bilingual	(English	
and	Spanish),	which	seems	a	great	ges-
ture	towards	local	users.	The	usefulness	
of	the	Spanish	keys	seems	a	bit	question-
able,	however,	since	all	the	other	texts	
are	in	English,	including	detailed	com-
ments	on	the	findability	of	certain	
characters.

In	summary,	a	very	valuable	docu-
ment,	with	easily	accessible	keys	in	a	
thin,	pocket-size	book,	suitable	for	field-
expeditions.	As	a	consequence,	all	keys	
are	designed	for	identification	on	genus	
level,	but	the	book	also	gains	access	to	
literature	for	species-level	identification.
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In	dit	boek	over	plantengemeenschappen	
(of	vegetatietypen)	wordt	helemaal	ner-
gens	iets	over	insecten	vermeld.	Toch	is	
deze	veldgids	voor	menig	ecologisch	en/
of	faunistisch	ingestelde	entomoloog	een	
belangrijke	publicatie;	het	beschrijven	
van	een	vindplaats	of	leefgebied	van	een	
insect	gebeurt	namelijk	vrijwel	altijd	
door	een	meer	of	minder	uitgebreide	
beschrijving	te	maken	van	de	begroeiing.

De	diverse	planten	die	op	een	plek	
staan	geven	veel	informatie	over	de	
standplaats.	In	feite	is	een	planten-	
gemeenschap	een	weerslag	van	de	
gecombineerde	effecten	van	klimaat,	
bodemtype,	mate	van	vochtigheid	en		
het	landgebruik.	Plantengemeenschap-
pen	spelen	ook	een	prominente	rol	in		
het	natuurbeheer	en	ook	daarom	is	het	

een	belangrijke	tak	van	wetenschap.		
Het	onderliggende	plantensociologische	
hiërarchiesysteem	dat	verantwoordelijk	
is	voor	de	indeling	van	gemeenschappen	
bestaat	uit	klassen,	orden,	verbonden		
en	associaties.	In	deze	gids	worden	de		
43	klassen	en	228	associaties	die	Neder-
land	rijk	is	beschreven.	Voor	elk	van	deze	
categorieën	bestaan	kensoorten,	diffe-
rentiërende	soorten,	constante	soorten	
en	begeleiders,	die	elk	een	bepaalde		
mate	van	‘trouw’	aan	een	plantenge-
meenschap	weerspiegelen.

Met	behulp	van	de	veldgids	worden	
eerst	via	enkele	hoofdsleutels	de	klassen	
beschreven.	Vervolgens	wordt	je	door-	
verwezen	naar	een	sleutel	voor	de	asso-	
ciaties,	waarbij	staat	aangegeven	welke	
associaties	samen	een	verbond	vormen.	
De	hier	nog	boven	staande	orden	komen	
niet	aan	bod,	‘vanwege	praktische	en	
didactische	beweegredenen’.	Voor	meer	
diepgang	in	de	vegetatiekundige	classifi-
catie	is	er	gelukkig	altijd	nog	de	serie	‘De	
vegetatie	van	Nederland’	(Schaminée	et 
al.	1995-1999).	Hoewel	de	auteurs	de	term	
‘sleutel’	gebruiken,	is	eigenlijk	geen	
sprake	van	echte	sleutels;	de	verschil-
lende	associaties	worden	simpelweg	
opgesomd	en	besproken	en	de	gebruiker	
moet	in	het	veld	een	oordeel	vormen.

Na	de	‘sleutels’	volgen	er	beschrijvin-
gen	van	alle	associaties,	waarbij	elke	tel-
kens	een,	twee	of	drie	pagina’s	beslaat.	
Hier	worden	herkenning,	ecologie,	ver-
spreiding	en	trend	besproken,	met	tel-
kens	ook	een	verspreidingskaartje,	dat	
afkomstig	is	uit	de	‘Atlas	van	de	planten-

gemeenschappen	in	Nederland’	(Weeda	
et al.	2000-2005).	Een	klein	diagrammetje	
geeft	beknopt	iets	weer	over	het	voor-	
komen	(in	vijf	categorieën),	de	soorten-
rijkdom	(ook	in	vijf	categorieën)	en	de	
trend	(in	vier	categorieën).	Een	tabel	geeft	
de	kensoorten	en	begeleidende	soorten,	
en	geeft	ook	schematisch	informatie	over	
de	voedselrijkdom,	vochtgehalte	en	zuur-
graad.	Dan	volgt	ook	nog	de	verdeling	van	
de	verschillende	levensvormen	van	de	
planten	in	de	associatie	(therofyt,	geofyt,	
hemicryptofyt,	etc.)	in	een	balkje.	De	
informatiedichtheid	van	dit	boek	is	
indrukwekkend.

Elke	beschrijving	moest	steeds	pre-
cies	onderaan	een	pagina	eindigen	en	
soms	is	daardoor	de	tabel	met	begelei-
dende	soorten,	en	soms	zelfs	kensoorten,	
afgebroken	en	dus	niet	volledig.	Ditzelfde	
gebrek	aan	ruimte	heeft	er	voor	gezorgd	
dat	helaas	niet	voor	elke	plantengemeen-
schap	een	foto	kon	worden	opgenomen.	
Ook	de	‘sleutels’	hebben	een	–	niet	te	ver-
mijden	–	minpuntje:	naar	verwachting	
zullen	enkele	beschrijvingen,	zoals	bij-
voorbeeld	‘op	magnesium-	en	calcium-	
armere	standplaatsen	dan	de	andere		
associaties	van	het	verbond’,	niet	altijd	
even	goed	te	beoordelen	zijn	in	het	veld.	
Het	lijstje	van	kensoorten	dat	ook	in	de	
sleutel	gegeven	wordt	zal	dan	doorslag-
gevend	zijn,	hetgeen	betekent	dat	eigen-
lijk	ook	altijd	de	flora	de	rugzak	in	moet	
om	deze	veldgids	ook	daadwerkelijk	in	
het	veld	bruikbaar	te	maken.

Deze	puntjes	mogen	de	pret	echter	
niet	drukken.	We	mogen	heel	blij	zijn	dat	
de	zeer	uitgebreide	informatie	uit	zowel	
de	reeks	‘De	vegetatie	van	Nederland’	als	
de	‘Atlas	van	de	plantengemeenschappen	
in	Nederland’	(in	totaal	negen	boeken	
met	samen	ruim	2800	pagina’s)	nu	
samengevat	en	in	dit	handzame	for-	
maat	verkrijgbaar	is.	Wie	de	vindplaats-
beschrijving	van	zijn	of	haar	insectex-	
emplaren	wat	uitgebreider	wil	maken	
dan	alleen	maar	iets	als	‘ruigte’	of	‘gras-
land’	heeft	met	dit	werk	een	prima		
overzicht	om	te	bepalen	met	welke		
plantengemeenschap	men	echt	van		
doen	heeft.	
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