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Peter Barnard is werkzaam bij het Natu-
ral History Museum in Londen en sinds 
2007 in dienst bij de Britse entomologi-
sche vereniging. Eerder maakte hij al een 
overzichtsboek waarin alle determinatie-
werken voor de inheemse insecten en 
spinachtigen staan opgesomd (Barnard 
1999). Nu heeft hij dit uitgebreide boek 
met beschrijving van alle insectenfami-
lies van de Britse Eilanden gemaakt, dat 
is uitgegeven door de Royal Entomologi-
cal Society. Zoals iedereen wel weet zijn 
er nogal wat insectenfamilies – in het 
boek staan overigens ook alle families 
van de subklasse Entognatha – en het is 
dan ook een lijvig werk geworden.

Een boek begint natuurlijk bij de kaft, 
en die kon in dit geval wel wat fraaier.  
De afgebeelde insectenfoto’s zijn onder 
de standaard zoals we die inmiddels ge-
wend zijn, en dit geldt ook voor een rede-
lijk aantal afbeeldingen bij de teksten.  
Er is voor dit boek gekozen om voorna-
melijk met vijf fotografen te werken. Dat 
zal het productieproces ongetwijfeld ver-
gemakkelijkt hebben, maar het was toch 
beter geweest om bij elke insectengroep 
telkens uit te zoeken wat de mooiste be-
schikbare platen zijn en die te gebruiken.

Het boek bevat een schat aan infor-
matie. Het is niet bedoeld om insecten op 
welk taxonomische niveau dan ook te de-
termineren (er staat geen enkele sleutel 
of tabel in), maar vooral om een overzicht 
te geven van alle Britse insectengroepen 
en de literatuur die voor determinatie be-
schikbaar is. Elke orde wordt in een apart 
hoofdstuk behandeld, vaak met een flink 
stuk tekst vol wetenswaardigheden.  
Elke familie heeft vervolgens nog een ei-
gen tekst gekregen! Familie-informatie 
heeft meestal betrekking op naamgeving 
en biologie; er worden maar zelden ken-
merken gegeven die een familie definië-
ren. Daarnaast worden alle subordes, su-
per- en subfamilies opgesomd en eindigt 
de tekst met een lijst van alle Britse ge-
nera. Verder worden de soorten met een 
natuurbeschermingsstatus genoemd, dat 
zijn de soorten uit de wildlife & country-
side act en van het door de regering be-
krachtigde UK biodiversity action plan. 
Elk hoofdstuk eindigt met een lijst litera-
tuurreferenties en websites. Wij bekeken 
enkele hoofdstukken in meer detail. 

De stofluizen (Psocoptera) met 100 
soorten worden in zes pagina’s gepresen-
teerd. De tekst is goed; er wordt melding 

gemaakt van de nieuwste inzichten in de 
fylogenetische relatie met de luizen, de 
leefwijze en bijzondere voortplanting 
worden vermeld, de schadelijkheid van 
de binnenhuizige soorten wordt gerelati-
veerd en het aantal soorten in Europa en 
de wereld wordt gegeven. Er wordt zowel 
naar de Engelse determineersleutel ver-
wezen (New 2005), als naar het uitsteken-
de Franse werk waar eventuele nieuwko-
mers mee op naam gebracht kunnen 
worden (Lienhard 1998). De goede web-
site van het National Barkfly Recording 
Scheme, met vele foto’s en een determi-
natiesleutel, wordt natuurlijk gegeven. 
Ook de teksten over de negen families 
zijn goed leesbaar en verrassend uitge-
breid. Zo wordt bij de families met 
slechts een of enkele vertegenwoordigers 
zelfs iets geschreven over de ecologie en 
verspreiding van die soorten. Een nadeel 
is dat bij drie van de vier foto’s de soort-
naam niet gegeven wordt.

De kevers (Coleoptera, met ca. 4000 
soorten) krijgen 51 pagina’s toebedeeld, 
en hieronder vallen de loopkevers (Cara-
bidae) die met 350 soorten marginaal 
worden behandeld: nog geen hele pagina 
tekst en daarnaast zes foto’s die een pa-
gina vullen. De tekst is hier kort en met 
name zo geschreven dat er verwezen kon 
worden naar de foto’s – jammer maar ook 
wel begrijpelijk gezien het enorme aantal 
keverfamilies.

De vliesvleugeligen (Hymenoptera, 
met ca. 4000 soorten) worden in 41 pagi-
na’s besproken en geïllustreerd. De para-
sitaire wespen (Apocrita Parasitica) wor-
den voor de verandering eens vrij uitge-
breid besproken met aardig wat foto’s, 
hoewel er per familie natuurlijk niet heel 
veel informatie beschikbaar is. Er zijn on-
geveer 60 mierensoorten (Formicidae) op 
de Britse eilanden. De tekst voor deze fa-

milie is weer beknopt, slechts een halve 
pagina. De foto’s vallen ook wat tegen; 
drie van Lasius niger en één van een niet 
op naam gebrachte Myrmica; hieruit 
spreekt de diversiteit binnen deze groep 
natuurlijk niet. De Britse determineer-
werken en de website Antbase.org wor-
den genoemd, maar de momenteel be-
langrijkste Europese determineergids 
van Seifert (2007) ontbreekt, evenals de 
goede fotowebsite Antweb.org. 

Ondanks de paar kritiekpunten is het 
een prachtig overzichtswerk dat absoluut 
relevant is voor de wat gevorderde ento-
moloog. Het boek is niet geschikt om te 
determineren, maar wel om handig de-
termineerwerken te vinden. De diversi-
teitsgetallen zijn natuurlijk uitermate 
bruikbaar voor een vergelijking met onze 
fauna. Zo krijgen we bijvoorbeeld goed 
inzicht in de groepen die bij ons nog rela-
tief slecht bestudeerd zijn. Voor de Belgi-
sche soorten waren deze cijfers ook al 
een tijdje beschikbaar (Peeters et al. 2003). 
Als de Duitsers nu ook met een goed 
overzicht komen, dan kunnen we een 
vergelijking maken met al onze buur- 
landen.
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Biodiversiteit, wat is daarvan nou in 
kaart gebracht? Met veel diergroepen, 
waaronder veel insecten, is het een 
kwestie van achter de feiten aan hollen, 
dat weten we wél. Leefgebieden, en daar-
mee soorten, verdwijnen overal op aarde 
veel sneller dan we met soortbeschrij- 
vingen kunnen bijhouden. Maar is dat 
ook het beeld dat we van Europa hebben? 
Neem nou een groep als loopkevers, 
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waarvan we altijd roepen dat ze zo ge-
schikt voor onderzoek zijn omdat de 
taxonomische kant wel zo’n beetje rond 
is en determinatie dus geen al te groot 
probleem…

De de eerste na-oorlogse Europese 
loopkeverchecklist die ondergetekende 
uit toen beschikbare faunistische en 
taxonomische literatuur samenstelde 
omvat 2784 soorten (Turin 1981, nog ge-
maakt met behulp van een ponskaarten-
sorteermachine). Na de intrede van de 
betaalbare PC, rond 1985, nam het ver-
vaardigen van loopkeverchecklists voor 
alle mogelijke deelgebieden van Europa 
een hoge vlucht. Omdat de beslissingen 
over welke delen van Europa wel of niet 
op te nemen per checklist nogal flink 
kunnen verschillen, is het ondoenlijk 
precieze getallen te geven over de toena-
me van het aantal beschreven soorten. 
Het wordt echter wel door al die over-
night verouderende checklists duidelijk 
dat dit aantal nog steeds snel stijgt, met 
name in de bergachtige regio’s. Veel min-
der voorspoedig dan met naamlijsten is 
het echter gesteld met goede, moderne 
determinatiewerken. Deze zijn er vooral 
voor Noord- en Centraal-Europa. Buiten 
de Britse Eilanden, Scandinavië en het 
gebied dat gedekt wordt door het betref-
fende deel van ‘Die Käfer mitteleuropas’ 
(Müller-Motzfeld 2004) zijn er weliswaar 
diverse regionale tabellen en monogra-
fieën gepubliceerd, maar determinatie-
werken voor grotere gebieden zoals 
Frankrijk, het Iberisch Schiereiland, Italië, 
de Balkan en Oost-Europa, komen niet 
van de grond, of blijven vaak, na een  
enthousiast begin met enkele gelikte  
genera – zoals Carabus, Cicindela (s.l.) en 
Cychrus – ergens hangen. Een goed voor-
beeld hiervan is ‘Faune des carabiques de 
France’ van uitgeverij Magellanes. Deze 
gedetailleerd aangekondigde elfdelige 
reeks van de auteurs Forel & Leplat (2001, 
2003 en 2005) hapert thans en het is niet 
zeker dat ze zal worden voltooid. Voor het 
Iberisch Schiereiland, Italië en het groot-
ste deel van de Balkan, alsmede Oost- 
Europa, moeten we het doen met frag-
mentarische of sterk verouderde werken. 
Voor de Balkan is dit het meer dan een 
eeuw oude werk van Apfelbeck (1904). 
Recent werden er wel enkele checklists 
gepubliceerd, onder andere voor Albanië 
(Géorguiev 2007), Bulgarije (Géorguiev & 
Géorguiev 1995) en voormalig Joegoslavië 
(Drovenik & Peks 1999), maar Grieken-
land bleef nog buiten schot. 

Een aangename verrassing is daarom 
het hier besproken werk over de griekse 
loopkeverfauna dat op initiatief van Erik 
Arndt tot stand kwam. Hij wist een team 
van ruim twintig auteurs aan het werk te 
zetten, met als resultaat een lijvig boek 

dat voor het moment adequaat de bijna 
duizend soorten tellende loopkeverfauna 
van het gebied ontsluit. Het betreft hier 
echter wel een pragmatische benadering 
qua keuze van soorten die wel en niet 
zijn opgenomen in de tabellen. Omdat 
het onevenredig veel tijd zou vergen om 
ook tabellen te vervaardigen voor enkele 
taxa die dringend revisie behoeven, zoals 
de genera Trechus en Platyderus, zijn deze 
‘doorgeschoven’ naar de toekomst. Voor 
de genera Duvalius en Tapinopterus zijn 
provisorische behandelingen of tabellen 
tot op soortgroepen opgenomen. Dit is 
jammer, maar niet zo storend omdat, zo-
als de auteurs stellen, de doorsnee verza-
melaar deze groepen niet snel tegen het 
lijf loopt. Wellicht wordt hier het doorzet-
tingsvermogen van verzamelaars wat on-
derschat, maar begrijpelijk zijn deze keu-
zes wel. Het is immers erg prettig en sti-
mulerend om met een determinatiewerk 
zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. 
De verfijningen komen later wel.

Het boek is netjes uitgegeven, waarbij 
de kleurenplaten met habitatfoto’s en 
soortafbeeldingen van acceptabele druk-
kwaliteit zijn, maar de fotografie in enke-
le gevallen matig is. Aan de kwaliteit van 
de lay-out en de honderden afbeeldingen 
in de tabellen is echter gelukkig veel aan-
dacht besteed. Papier en drukkwaliteit 
zijn hier uitstekend. In de tabellen zijn 
verschillende lettergroottes gebruikt voor 
de lopende determinatiesleutel en de 
aanvullende soortinformatie. Ik vind dat 
prettig aandoen. De tabel wordt voorafge-
gaan door een kort hoofdstuk met een 
overzicht van de geschiedenis van de  
literatuur, compositie van de loopkever-
fauna en een inleiding tot de biogeo- 
grafie en habitattypen in Griekenland. 

Een tweede, eveneens zeer summier, 
hoofdstuk behandelt de gebruikelijke  
algemene zaken als morfologie, biologie, 
ecologie, classificatie en toelichting op 
het gebruik van de tabel. Alles in deze 
hoofdstukken is beperkt tot het hoogst 
noodzakelijke.

Het determineerdeel omvat een 
hoofdstuk met een tabel voor alle in het 
gebied voorkomende tribes en genera en 
een hoofdstuk met 77 soorttabellen voor 
bovengenoemde pragmatische selectie. 
Besloten wordt met een checklist van alle 
soorten die de presentie weergeeft voor 
vijf deelgebieden: I – Ionische eilanden,  
M – het Griekse vasteland (behalve Pelo-
ponnisos), P – Peloponnisos, A – Aegeïsche 
Eilanden en C – Kreta. In de laatste kolom 
van de checklist vinden we tenminste één 
literatuurreferentie die geraadpleegd werd 
om de verspreiding te staven. In deze ko-
lom is ook aangegeven of het om een 
nieuwe soort voor de griekse fauna gaat. 
Het is jammer dat er geen verbinding is 
gemaakt tussen de checklist en de plaats 
in het boek waar de soort behandeld 
wordt, bijvoorbeeld door middel van een 
paginaverwijzing of soortnummer. Alle 
bladzijden zijn wel terug te vinden via de 
index, maar daar is weer geen onder-
scheid gemaakt bij soortnamen die in ver-
schillende genera voorkomen. Zo zijn er 
bijvoorbeeld vier soorten oertzeni waar-
voor in totaal 18 verwijzingen genoemd 
worden of de soortnaam krueperi met zelfs 
25 verwijzingen. Een heel gezoek. In de 
meeste gevallen wordt in de beschrijvin-
gen van de gerena interessante algemene 
informatie gegeven over taxonomie, soor-
tenrijkdom en biogeografie.

Om terug te komen op op de stand 
van zaken met betrekking tot de beschrij-
ving van de Europese loopkeverfauna als 
geheel, kunnen we concluderen dat dit 
boek een zeer welkome uitbreiding is  
van de kennis van deze fauna. Op dit mo-
ment telt de griekse checklist 962 soorten 
waarvan 23% endemisch. Voor Italië ligt 
het soortenaantal op ruim 1300 (waarvan 
550 endemisch = 42%) en voor het Ibe-
risch Schiereiland op 1150 (waarvan 584 
endemisch = 51%). Het totaal aantal soor-
ten voor het Balkan schiereiland (voor-
malig Joegoslavië, Albanië, Bulgarije en 
Griekenland) bedraagt 1597 (waarvan 792 
endemisch = 50%). Dit zijn zeer voorlopig 
cijfers want ik vernam dat er alleen al 
meer dan 50 Duvalius-soorten uit het 
griekse gebied op beschrijving wachten 
(A. Casale, persoonlijke mededeling). 
Ook voor andere delen van de Balkan en 
het mediterrane gebied zijn nog de nodi-
ge aanvullingen te verwachten. Zo zal  
bijvoorbeeld de nieuw te verschijnen 
naamlijst voor het Iberisch Schiereiland 
vergeleken met de meest recente lijst 
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(Serrano 2003) circa 100 nieuwe taxa voor 
het gebied bevatten (J. Serrano, persoon-
lijke mededeling). Als we de bovenge-
noemde checklists bij elkaar voegen, in-
clusief het hier besproken werk, komen 
we thans voor Europa op ongeveer 3200 
soorten voor het gebied dat min of meer 
vergelijkbaar is met de lijst uit 1981 (Eu-
ropa zonder Caucasus dus), een stijging 
van meer dan 400 nieuw beschreven of 
voor de Europese fauna ontdekte loopke-
versoorten in 30 jaar! Het mag duidelijk 
zijn dat we ook in Europa nog ver verwij-
derd zijn van een bij benadering com- 
plete loopkevertabel. Met het boek van 
Arndt et al. is in elk geval weer een be-
langrijke bouwsteen geleverd.

Literatuur
Apfelbeck V 1904. Die Käferfauna der Balkan-

habinsel 1 – Caraboidea. Friedländer.
Drovenik B & Peks H 1999. Catalogus Faunae  

– Carabiden der Balkanländer, Coleoptera, 
Carabidae.

Schwanfelder coleopterologische Mitteilungen 
15: 1-123.

Forel J & Leplat J 2001. Faune des carabiques 
de France -1. Magellanes 5: 1-95.

Forel J & Leplat J 2003. Faune des carabiques 
de France -11 Magellanes 7: 1-159.

Forel J & Leplat J 2005. Faune des carabiques 
de France -10. Magellanes 12: 1-129.

Guéorguiev BV 2007. Annotated catalogue of 
the carabid beetles of Albania (Coleoptera: 
Carabidae). Pensoft.

Guéorguiev VB & Guéorguiev BV 1995. Catalo-
gue of the ground-beetles of Bulgaria (Co-
leoptera: Carabidae). Pensoft.

Müller-Motzfeld G (ed) 2004. Adephaga 1:  
Carabidae (Laufkäfer). In: Die Käfer Mittel-
europas. Vol. 2. Second edition (Freude H, 
Harde KW, Lohse GA & Klausnitzer B eds). 
Elsevier-Spektrum, Akademischer Verlag.

Serrano J 2003. Catálogo de los Carabidae 
(Coleoptera) de la Peninsula Ibérica. Mono-
grafias de la Sociedad Entomologica 
Aragonesa.

Turin H 1981. Provisional checklist of the Euro-
pean ground-beetles (Coleoptera, Cicinde-
lidae & Carabidae). Monograph of the 
Netherlands Entomological Society 9: 
1-249.

Vigna Taglianti A 2005. Checklist e Corotipi 
delle specie di Carabidi della fauna Italia-
na. In: I Coleotteri Carabidi per la valutazi-
one ambientale e la conservazione della 
biodiversita (Brandmayr P, Zetto T & Pizzo-
lotto R eds): 186-225. APAT.

Hans Turin (Loopkeverstichting)

Bert Hölldobler & Edward O. Wilson 2011

The leafcutter ants - civilization by  
instinct
W.W. Norton & Company, London/New York. 

ISBN 978-0-393-33868-3. 157 pp. € 18,99

Men neme zo’n 6000 kilo cement en 8000 
liter water. Daarmee (en met engelen- 

geduld) kun je een afgietsel maken van 
het nest van één enkele volwassen kolo-
nie van de Atta’s, de kampioenen onder 
de bladsnijdersmieren. Ik wil maar even 
illustreren hoe groot deze kolonies kun-
nen worden. Tussen de bedrijven door 
trekken de auteurs een opvallende con-
clusie: de ‘ecological footprint’ van een 
bladsnijdersmierenkolonie is vergelijk-
baar met die van één mens in de ont-
wikkelingslanden. En een flinke kolonie 
vreet ongeveer evenveel plantaardig ma-
teriaal als één koe.

Ongeveer alles wat er bekend is over 
deze nijvere zespotige tuinierders, staat 
beschreven in dit handzame boekje dat  
ik vorig jaar tijdens een korte trip naar 
Londen heb gekocht. De auteurs zelf ver-
melden dat hun nieuwe pennevrucht 
min of meer een uitgebreide versie is van 
het (ook al tamelijk gedetailleerde) hoofd-
stuk dat ze aan deze mieren hebben ge-
wijd in hun standaardwerk ‘The Super- 
organism’, waaraan ik al eens een boek-
bespreking heb besteed (zie EB 70-3). 
Logisch dus ook dat het begrip superor-
ganisme regelmatig opduikt in de tekst 
van deze nieuwe uitgave. 

Ik vond een onderwerp waarover ik 
weinig of niets heb kunnen lezen, name-
lijk de maximale leeftijden die de mieren 
zelf en hun kolonies (lees: de koningin-
nen) kunnen bereiken. Dit vermeld ik 
speciaal omdat het voor iedereen die ooit 
rondleidingen heeft gegeven over mieren, 
meer dan de moeite waard is om dit on-
derwerp even aan te stippen. Zeker als je 
de levensduur van mieren vergelijkt met 
die van andere workaholics uit de insec-
tenwereld zoals de sociale bijen. Maar dat 
is dan ook echt het enige. Want ook voor 
de doorgewinterde Atta-liefhebber bevat 
het een schat aan interessante (en soms 
zeer recent ontdekte) wetenswaardig- 
heden. 

Na een korte inleiding (hoofdstuk 1) 
over de mate waarin juist deze mieren 
een hoogtepunt vormen in de evolutie 
van ‘het’ superorganisme, doen de au-
teurs min of meer een stapje terug en 
plaatsen ze de bladsnijdersmieren in en-
gere zin (de genera Atta en Acromyrmex) 
in het bredere kader van de Attini, de 
schimmelverbouwende mieren. Een uit-
stekende keuze, want juist die naaste fa-
milieleden willen nog wel eens onderbe-
licht blijven bij al dat Atta-spektakel. 
Daarbij wil ik ook direct mijn bewonde-
ring uitspreken voor de vele prachtige  
afbeeldingen. Niet voor niets zetten aan 
het eind van het boek de auteurs de vele 
fotografen even in het zonnetje. 

Vanaf hoofdstuk 4 gaan dan alle Atta- 
en Acromyrmex-registers open. Daarbij 
viel het mij ook hier weer op dat de toon, 
evenals bij de eerdere standaardwerken, 

‘The Ants’ en ‘The Superorganism’, een 
beetje een mix is van echt wetenschap-
pelijk (met name als het om chemische 
verbindingen gaat die een rol spelen bij 
de communicatie) en meer populair- 
wetenschappelijk. Zoals we van deze  
auteurs gewend zijn, is er eigenlijk geen 
enkele onduidelijke zin in het boek te 
vinden. Alle onderwerpen worden helder 
en ondubbelzinnig uit de doeken gedaan. 
Allereerst de algemene levenscyclus van 
een kolonie: de bruidsvlucht (die enige 
frivole maar o zo belangrijke dag uit het 
leven van een mierenkoningin, een Atta-
prinses ‘doet het’ met drie tot acht man-
netjes), de koloniestichting en de ontwik-
keling van de nieuwe kolonie tot en met 
het moment dat deze zelf geslachtsdie-
ren (mannetjes en toekomstige koningin-
nen) begint te produceren. Na dit hoofd-
stuk dat vooral aan de koningin is gewijd, 
zijn de werksters aan de beurt. De inde-
ling in kasten, arbeidsverdeling, slimmig-
heidjes bij het knippen en transporteren 
van bladeren... alles minutieus beschre-
ven en vervolgens geplaatst in een con-
text van de kolonie als superorganisme 
dat specifieke behoeften heeft aan 
grondstoffen en energie. 

Voor mij toch de grootste openbaring 
was het hoofdstuk over de schimmelcul-
tuur. Terecht merken de auteurs op dat 
met name hier de laatste tijd nog uiter-
mate boeiende, zo niet spectaculaire ont-
dekkingen zijn gedaan, maar ook nog 
veel nieuws valt te ontdekken. Hun be-
schrijving van de evolutionaire ‘rat race’ 
tussen de ‘geallieerden’, dat wil zeggen 
de mieren, hun eigen schimmel en hun 
symbiotische bacteriën die weer helpen 
‘foute’ schimmels te bestrijden enerzijds 
en hun aartsvijand, de parasitaire schim-
mel Escovopsis, hield mij echt op het 


