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Een nieuw uitgebreid boek over de ecolo-
gie van mieren; leuk! De myrmecologie is 
een discipline waarin veel onderzoek 
wordt gedaan en ontwikkelingen snel 
gaan – een overzicht van alle recente be-
vindingen is dus zeer welkom. In dit boek 
van zo’n vierhonderd pagina’s komen  
vele onderwerpen aan bod. Deze zijn 
grofweg in te delen in vier grote thema’s, 
elk met vier hoofdstukken: mondiale 
mierendiversiteit en bescherming, evens-
gemeenschapsdynamiek, populatie- 
ecologie en invasieve soorten.

Bij het eerste thema komen taxono-
mie, evolutie, biogeografie en bescher-
ming aan de orde. Hier kan men boeiende 
teksten lezen over de huidige inzichten 
in alle tribus binnen de mieren, het be-
lang van juiste determinaties, de soor-
tenrijkste gebieden in de wereld, de dino-
saurusmier Nothomyrmecia macrops ofte-
wel de meest primitieve levende mieren-
soort, endemische soorten en soortenbe-
schermingsplannen voor mieren in Enge-
land. Ook wordt een overzicht gegeven 
van determinatiesleutels die gepubli-
ceerd zijn na het standaardartikel over  
de classificatie van mieren van Bolton 
(2003). Een zes pagina’s lange tabel geeft 
de verspreiding van mierengenera over 
biogeografische regio’s.

Ook het tweede thema wordt goed 
uitgewerkt en behandelt een scala aan 
interacties die mieren aangaan met orga-
nismen en de omgeving. Competitie, do-
minante mierensoorten, trofische posi-
ties en zaadverspreiding zijn slechts een 
paar voorbeelden van wat hier beschre-
ven wordt. Mutualisten worden natuur-
lijk uitgebreid behandeld, zoals voedsel-
genererende snavelinsecten (Hemiptera) 
en rupsen (Lepidoptera), parasitaire zuig-
wormen (Trematoda), darmbewonende 
micro-organismen, en planten die mie-
ren onderdak bieden. De schimmelkwe-
ken van mieren uit het tribus Attini zijn 
natuurlijk beschreven en ook de wonder-
lijke kweek van antibioticaproducerende 
bacteriën die van pas komen bij de be-
strijding van schimmelparasieten wordt 
beschreven. De afsluitende twee hoofd-
stukken van dit thema gaan over voed-
selvergaring en nestbouw en de invloed 
van veranderingen in de biotoop op de 
functionele diversiteit van mieren. Het 
laatste wordt besproken aan de hand van 
een grote hoeveelheid literatuur over de 
effecten van mijnbouw, vuur, intensive-
ring van de landbouw, overstroming, 
houtkap, begrazing en verstedelijking. 

Populatie-ecologie is het onderwerp 
van het derde thema en hier wordt ge-
schreven over koloniereproductie, kolo-
niestructuur, levensstrategiëen van de 
verschillende soorten, voedselzoekstrate-
gieën en verdedigingsmechanismen. Een 
afzonderlijk hoofdstuk gaat over de her-
kenning tussen nestgenoten. Boeiend is 
hier een kadertekst over mieren die, als 
ze uit de boom kukelen, de richting waar-
in ze vallen kunnen beïnvloeden.

Een kwart van het boek wordt inge-
ruimd voor exoten. Deze soorten vormen 
een actueel en hip onderwerp en dat we-
ten de makers natuurlijk. De vier hoofd-
stukken gaan over (i) biogeografische en 
taxonomische patronen van de geïntro-
duceerde soorten, (ii) het invasieproces 
en de oorzaken van succesvol aanslaan, 
(iii) de consequenties van invasies, en (iv) 
het omgaan met en bestrijden van inva-
sieve mieren. De meest beruchte soorten 
komen hier allemaal voorbij: Solenopsis-
soorten (brandmieren), Linepithema humile 
(Argentijnse mier), Pheiodole megacephala 
(glimmende dikkop), Anoplolepis gracilipes 
(hazewindmier) en Wasmannia auropunc-
tata (dwergvuurmier). Deze soorten van 
de lijst van ‘the world’s 100 worst inva-
sive species’ krijgen veel aandacht, sim-
pelweg omdat ze behoren tot de meest 
wijdverspreide soorten en het goed be-
studeerde mieren zijn. Een zeven pagina 
lange tabel met recente literatuurstudies 
over de effecten van miereninvasies op 
andere mieren en ongewervelden is in-
drukwekkend. Soortgelijke, maar kortere, 
tabellen zijn er over de effecten op ge-
wervelde dieren en planten.

Elk hoofdstuk is op een standaardma-
nier opgebouwd, en dat maakt het lezen 
prettig. De tekst is altijd erg informatief, 
en zaken die net niet goed binnen de  
rode draad van het hoofdstuk passen 

worden in losse kaders weergegeven, 
vaak door andere auteurs dan die van de 
hoofdtekst. Elk hoofdstuk wordt afgeslo-
ten door een paragraaf over de toekom-
stige richtingen die het onderzoek aan 
het specifieke onderwerp zullen of zou-
den moeten gaan nemen. Daarna volgt 
nog een samenvatting. Waar nodig wor-
den (uitgebreide overzichts-)tabellen  
opgenomen, en op vele pagina’s staan 
verduidelijkende grafieken of zwart-
witafbeeldingen. Veel van de foto’s zijn 
gemaakt door gespecialiseerd mieren- 
fotograaf Alex Wild en in het midden van 
het boek heeft hij ook acht pagina’s met 
kleurenfoto’s gevuld. Een verklarende 
woordenlijst en een literatuurlijst van 64 
pagina’s maken het boek compleet.

Natuurlijk waren er al boeken die de 
verschillende onderwerpen die in ‘Ant 
ecology’ langskomen uitdiepen, zoals de 
werken van onder andere Hölldobler & 
Wilson (1991), Agosti et al. (2000) en Klotz 
et al. (2008). Maar het hier besproken 
werk is juist uniek omdat het veel ecolo-
gische aspecten samenvoegt in een pu-
blicatie. Daarnaast heeft de inhoud en- 
kele zeer moderne randjes die het een 
waardevolle aanvulling maken. De 
nieuwste inzichten in de fylogenie, de 
aandacht voor natuurbescherming, de  
effecten van biotoopverandering en de 
ruime teksten over exoten maken van  
dit boek een must voor de moderne myr-
mecoloog. 
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Marcel Dicke is voor de meeste EB-lezers 
geen onbekende: insectenprofessor in 
Wageningen, groot liefhebber van alles 
wat met insecten te maken heeft en altijd 
bezig met de bestrijding van insectena- 
versie. Dit boekje is zijn nieuwste offen-
sief. Nou ja, bijna nieuw. Het boekje bevat 
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35 verhaaltjes van drie tot vijf pagina’s, elk 
met een zwartwitplaatje. Hiervan zijn er 
dertien eerder verschenen als column in 
Entomologische Berichten (2002-2003) en 
daarna ook in het tweetalige boekje ‘Twee 
vliegen in één klap / Killing two flies with 
one stone’ (2005, Wageningen Universiteit 
/ University). Verder verschenen er twaalf 
in Natura, het blad van de KNNV, één in de 
NRC en één in dit nummer van EB. Er zit-
ten dus acht compleet nieuwe verhaaltjes 
tussen. De Dicke-verzamelaars die alle 
verhalen compleet willen hebben, zullen 
ook dit boekje moeten kopen. Daar krijgen 
ze veel voor terug: heel veel insect, ook 
nog wat teek en af en toe een regel spin. 
De informatiedichtheid is vaak hoog. 
Wees dus voorzichtig dit boekje cadeau te 
geven aan iemand die nog helemaal niets 
van insecten weet, want alle feitjes en 
weetjes kunnen wat duizelingwekkend 
zijn. Ik zou adviseren af en toe een ver-
haaltje te lezen, om de informatie daarna 
even in te laten werken. Aan het eind van 
het boek kan de lezer dan aardig meepra-
ten over vele topics die op insectengebied 
spelen, zoals vlooien en pest, teken en  
lyme, muggen en malaria, soortvorming, 

vliegvermogen, (honing)bijen, geluiden, 
slaap, zinloos geweld, mestproblemen, 
koude-resistentie, (hyper)parasitering, 
metamorfose, facetogen, leervermogen, 
zelforganisatie, feromonen, insecten als 
voedsel en uiteraard insecten in gods-
dienst, kunstwerken, muziek, literatuur 
en (horror)film. Kortom (rode draad): er 
valt aan insecten ontzettend veel te bele-
ven en, als je ervoor open staat, te genie-
ten. Er zijn maar een paar soorten die ste-
ken of plagen, en zelfs dát doen ze nog op 
een interessante manier! Allerlei proble-
men waar het mensdom nog volop mee 
worstelt (geslachtskeuze, management, 
overbevolking), zijn door insecten allang 
opgelost. Waarom zou je dan blijer zijn 
met een dooie dan met een levende mug? 
De laatste, nieuwe verhaaltjes zijn wat be-
schouwelijker. We moeten vooral niet over 
het hoofd zien wat insecten c.s. allemaal 
voor ons doen en wat ze allemaal tegen 
ons zouden kunnen doen. De aarde is en 
blijft een insectenplaneet. Wij mogen daar 
ook rondlopen, maar we moeten het niet 
te bont maken.
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