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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.
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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 
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puntje van m’n stoel. Waarmee ik terug 
ben aan het begin van mijn verhaal, want 
de auteurs besluiten met een bespreking 
van de enorme omvang van de nesten 
zelf en de wegen die, al dan niet onder-
gronds, naar de voedselbronnen leiden. 
Er zijn niet alleen veel wegen die naar 
Rome leiden, dat bewijzen deze mieren 
met hun complexe nesten en wegen-
stelsels.

Kortom: een nieuw meesterwerkje 
van twee gerenommeerde auteurs, die er 
weer in slagen een stuk wetenschap te 
gieten in een boeiende en spannende 
vorm die voor elke geïnteresseerde leek 
goed te volgen is. Hun heldere schrijfstijl, 
in combinatie met de prachtige afbeel-
dingen en bijna encyclopedische inhoud, 
maken dit boekje tot een must voor ie-
dereen die zich op welk niveau dan ook 
wil verdiepen in deze superboeren onder 
de dieren.
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‘Climate change is a hot topic’ has long 
become a worn-out phrase, yet here is a 
volume dedicated entirely to the phe-
nomenon in relation to Odonata. Accord-
ing to the publisher, the book ‘provides 
an important new tool for dealing with 
arguably the most important environ-
mental challenge facing modern human-
ity. It provides a solid foundation on 
which subsequent research can be built, 
and can help ensure that responses to 
climate change are as appropriate as pos-
sible.’ These grand promises are executed 
in the form of fifteen chapters, of which 
ten focus on Europe, two each on South 
Africa and North America, and one on 
the Peruvian Andes. The tropics are thus 
largely ignored, as are Asia, Australia and 
oceanic islands in their entirety. This is 

unfortunate, as the unique Australian 
fauna is known to be very sensitive to  
the droughts that plagued the continent 
recently, and the impact of climate 
change in the tropics is still largely a 
mystery. This omission, however, is cer-
tainly more the result of the absence of 
research rather than the editor’s failure 
to acquire contributions. 

Of the ten Euro-focused papers, seven 
summarize changes in species occur-
rence in Belgium, Britain, Germany, The 
Netherlands and the Ukraine, to quote 
some headlines: ‘Thermophilous dragon-
fly species in North Rhine-Westphalia’, 
‘Southern dragonflies expanding in 
Wallonia’ and ‘Mediterranean dragonflies 
conquer Flanders’. (Those two separate 
studies are perhaps more illustrative of 
the political climate in Belgium.) Thus 
about half of the volume is rather repeti-
tive, being dedicated to a similar suite of 
heat-loving species like Erythromma virid-
ulum and Crocothemis erythraea. From the 
perspective of these opportunistic spe-
cies with often tropical roots, climate 
change is all good news. Of these con-
tributions the Dutch one (Termaat et al.) 
is perhaps best, as we can be proud of 
one of the best records of dragonfly oc-
currence in the world. Trends are pre-
sented for all species: while almost two-
thirds have actually increased since the 
1980s, only one in twelve has decreased, 
these being two species of cool streams 

(Calopteryx virgo, Cordulegaster boltonii), 
two boreal species of bog lakes (Coenagri-
on hastulatum, C. lunulatum) and the more 
inexplicable Sympetrum depressiusculum. 

Thus, while there is little focus on the 
negative impacts of climate change, this 
may simply be because these are modest 
in the predominantly thermophilous  
European fauna. Moreover, most authors 
argue that the synergy of other impacts, 
such as the fragmentation and modifica-
tion of habitats, are more likely to explain 
decreases in occurrence. Ott identifies 
the desiccation of bogs as potentially the 
most serious negative impact of climate 
change to German Odonata and the loss 
of Leucorrhinia dubia from southern Eng-
land reported by Parr may be seen in that 
light. Two studies from Switzerland (Oert-
li, Wildermuth) show how detailed data 
may be applied to monitor changing spe-
cies assemblages locally, whereas Mat-
thews gives a nice review of what im-
pacts climate change has on pond ecology. 

Perhaps the most interesting contri-
butions, however, are those that provide 
a different perspective. Although the data 
presented by Hoffmann from the Peruvi-
an Andes is (understandably) anecdotic, 
it offers some of the first examples of 
possibly changing dragonfly ranges in the 
tropics. This and the two papers by Sam-
ways on South Africa remind us that 
changes may not only be latitudinal but 
also altitudinal, and that erratic weather 
phenomena (like El Niño and La Niña) are 
as much part of ‘climate change’ as the 
well-known ‘global warming’. 

The editor summarizes that ‘all the 
contributions show that there are already 
and will be even more changes within 
dragonfly as well as general aquatic com-
munities, leading to threats for many 
species, in particular the stenoecious 
ones.’ Given the southerners-go-north-
in-Europe emphasis of the volume, this is 
a bit of an overstatement, but the editor’s 
final conclusion is very true: ‘We are far 
from general conclusions and under-
standing of all factors and effects, as still 
too many questions are open.’ One such 
question is who will be prepared to pay a 
formidable 62 euros to read the prelimi-
nary answers bound in a book, as PDFs of 
all the chapters can be downloaded from 
the Biorisk website: http://www.pensoft.
net/journals/biorisk/issue/5.
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