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vele vlinders), dat vooral over de ontwik-
keling van de insecten ging en niet over 
naamgeving (Metamorphosis Insectorum 
Surinamensium ofte Verandering der Su-
rinaamsche Insecten). Op een serie boe-
ken na van Sepp (Surinaamsche vlinders. 
Naar het leven geteekend), dat in vele de-
len verscheen tussen 1829 en 1852, bleef 
het verder zeer stil op het gebied van de 
Surinaamse vlinders. Er was blijkbaar 
van Nederlandse zijde weinig interesse 
in de vlinders van het gebied dat tot 1975 
een onderdeel van het koninkrijk was. 
Als er al actief verzameld werd, dan 
kwam dat niet tot uitdrukking in publi- 
caties. 

De geringe belangstelling voor de Su-
rinaamse vlinders is temeer jammer, 
daar het gebied onvoorstelbaar rijk aan 
soorten is en er nog veel nieuws is te vin-
den. Met een oppervlakte van vier keer 
Nederland heeft Suriname met meer dan 
1300 dagvlindersoorten ongeveer 25 maal 
zoveel soorten als Nederland (en onge-
veer drie keer zoveel als heel Europa). 
Met een iets kleiner oppervlak heeft Java 
(bijna 3,5 keer Nederland), dat toch in het 
relatief rijke vlindergebied van Zuidoost-
Azië ligt, ‘slechts’ half zoveel dagvlinder-
soorten als Suriname. Het zou dus zeer 
welkom zijn, als er eens een overzicht 
zou verschijnen van de Surinaamse dag-
vlinders, met name in Nederland, waar 
toch historische banden liggen met Suri-
name en waar ook Surinaamse vlinders 
in collecties bewaard worden. Alleen al 
om die reden is de publicatie van het hier 
te bespreken boek zeer toe te juichen. 
Maar die constatering alleen zou het 
boek veel te kort doen. 

Uiteraard behandelt dit boek niet alle 
dagvlindersoorten van Suriname, alleen 

opvallende en gewone soorten, totaal 
150, die fraai zijn afgebeeld op 52 platen. 
Maar het boek behandelt veel en veel 
meer. De subtitel is niet voor niets ‘A na-
tural history’. Het is een inleiding in de 
natuurlijke historie van Suriname en be-
handelt geografie, geologie en bodem. 
Een apart deel van 45 pagina’s gaat over 
plantengroei en biotopen, met een inlei-
ding tot het regenwoud (geschreven door 
de derde auteur). Naamgeving en classifi-
catie komen aan de orde. In 56 pagina’s 
worden allerlei aspecten van het dagvlin-
derleven beschreven, met zeven fraaie 
platen vol mimicry, en de Surinaamse 
dagvlinders worden geplaatst in de con-
text van de wereldfauna en van de fauna 
van Zuid-Amerika. Dan zijn er nog eens 
37 pagina’s over de geschiedenis van de 
bestudering van de Surinaamse dagvlin-
ders vanaf Maria Sybilla Merian, met uit-
gebreide gegevens over verzamelaars en 
expedities. Dit alles bij elkaar (tot en met 
pagina 181) is al haast een boek op zich. 
Maar dan komt de hoofdmoot: op bijna 
400 pagina’s worden 150 soorten beschre-
ven, uit alle families en subfamilies. Dat 
betekent bijna drie pagina’s per soort, 
wat al aangeeft, dat de beschrijvingen 
uitgebreid zijn. De identificatie neemt in 
de beschrijvingen maar een beperkte 
plaats in. Er wordt uitgebreid ingegaan op 
leefwijze, habitat en jeugdstadia waar be-
kend. Dat alles gelardeerd met talloze 
prachtige opnamen van levende exem-
plaren (gemaakt door de tweede auteur) 
en ook van voedselplanten, met her en 
der extra informatie over de planten door 
de derde auteur. Het boek is precies zo le-
vendig als ik me de Surinaamse fauna 
voorstel (die ik helaas niet uit eigen aan-
schouwing ken). 

Tot besluit zijn er zeven appendices, 
variërend van How to enjoy the forest tot 
verdere informatie over Maria Sibylla Me-
rian, de Cramer vlinders in Naturalis Bio-
diversity Center in Leiden en informatie 
over de afgebeelde vlinders, tot een over-
zicht van Surinaamse, wetenschappelijke 
en Engelse namen voor de planten en 
dieren genoemd in het boek, een lijst met 
technische termen en uitleg daarover, en 
informatie over de auteurs en de manier 
waarop de foto’s tot stand zijn gekomen. 
Het boek sluit af met een lange litera-
tuurlijst (333 publicaties) en een uitge-
breide index.

De uitvoering van het boek laat niets 
te wensen over, het is stevig gebonden en 
voorzien van een leeslint. De foto’s zijn 
uitstekend van kleur en komen mooi en 
scherp uit. Met veel moeite heb ik één 
drukfout gevonden: op pag. 7 staat iets 
onder het midden ‘Nymphalibae’, wat 
‘Nymphalinae’ moet zijn. 

Het zal duidelijk zijn wat ik van dit 

boek vind: laat dit het begin van een lan-
ge serie zijn. In het voorwoord op pag. 9 
wordt dit al gesuggereerd en dat streven 
verdient alle steun. Aan de auteurs: profi-
ciat! En aan de lezers van deze bespre-
king, ook als vlinders niet je specialiteit 
zijn: als je slechts één keer per jaar een 
boek koopt, laat het dan dit boek zijn. 

Rienk de Jong
Naturalis Biodiversity Center
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Ladybirds (Coccinellidae) of Britain and 
Ireland
Biological Records Centre, Centre for Ecology 
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ISBN 978-1-906698-20-1. £ 19,50  

(bespreking eerder verschenen in het tijd-

schrift Natuur.focus)

Op 15 juni laatstleden, zes jaar na de lan-
cering van de online UK Ladybird Survey 
(www.ladybird-survey.org), werd aan de 
overkant van het kanaal de Britse lieve-
heersbeestjesatlas gelanceerd. De atlas is 
het resultaat van een project met vrijwil-
ligers, ondersteund vanuit het Centre for 
Ecology and Hydrology (CEH) en het Bio-
logical Records Centre en bouwde voort 
op een bestaande, uitgebreide dataset 
met lieveheersbeestjesgegevens. De 
vroegste waarneming is er eentje van  
een dertienstippelig lieveheersbeestje in 
Oxford in 1819. Het gros van de waarne-
mingen, meer dan 27.000, is van het 
zevenstippelig lieveheersbeestje. En de 
tweede algemeenste soort in de data-
bank? Juist, het veelkleurig Aziatisch  
lieveheersbeestje, met 25.000 records. 
Een uitgebreide perscampagne rond deze 
exoot heeft ongetwijfeld mee geleid tot 
dit hoge aantal waarnemingen.

De atlas presenteert verspreidings-
kaartjes van alle 47 soorten lieveheers-
beestjes die in Groot-Brittannië en Ier-
land voorkomen. Traditiegetrouw 
ontbreekt hier een aantal soorten uit  
de fauna op het Europese vasteland. De 
Ierse fauna is nog een stuk armer dan de 
Britse. Zo zijn deze nochtans zeer heide-
rijke eilanden, op enkele schaarse plekjes 
in Zuid-Engeland na, verstoken van de 
struikheidespecialist zwart lieveheers-
beestje. Ondanks de spectaculaire 
hoogvenen in Schotland en gelijkaardige 
habitats in Ierland is ook het aan water-
drieblad gebonden zevenvleklieveheers-
beestje nog niet op de eilanden geraakt. 
Voorts kennen ze er tienvleklieveheers-
beestje noch veertienvleklieveheers-
beestje. Van het vloeivleklieveheers-
beestje, aan deze kant van het kanaal 
toch geen grote zeldzaamheid, hebben 
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ze voorlopig geen enkele waarneming. 
In 2006 ontdekten ze er wel het eerste, 
en voorlopig enige, exemplaar van onbe-
stippeld lieveheersbeestje, dat voorkomt 
aan de Franse terminal van de kanaal-
tunnel en dus mogelijks een ritje enkel 
met de ferry of de eurostar heeft ge-
maakt. Nog enkele eigenaardigheden: 
vijfstippelig lieveheersbeestje, bij ons 
eerder een ubiquist, is in Groot-Brittan-
nië op de noordgrens van haar areaal 
een specialistische Rode Lijstsoort van 
dynamische riviermilieus en komt enkel 
voor langs de Spey in Schotland en het 
stroomgebied van de Severn in Wales. 
Verder behoren ook de myrmecofiele 
soorten schitterend lieveheersbeestje en 
behaard lieveheersbeestje en de wet-
landsoort dertienstippelig lieveheers-
beestje er tot de lijst van zeldzame en 
beschermde soorten. Heggenranklieve-
heersbeestje is er nagenoeg beperkt tot 
het stedelijk milieu en komt nauwelijks 
voor langs de vaak winderige en koelere 
kustmilieus met Heggenrank. En voor de 
lijstjesliefhebbers: wie zich onsterfelijk 
wil maken, moet op zoek naar de onoog-
lijke, in Groot-Brittannië uitgestorven 
gewaande Nephus bisignatus. 

De atlas is opgedragen aan wijlen 
prof. Mike Majerus, in de wereld van de 
evolutiebiologie een ronkende naam, 
godfather van het eerste inventarisatie-
project eind jaren 1980 en auteur van de 
eerste standaardwerken over de ecologie 
van de lieveheersbeestjes (Majerus 1994, 
Majerus & Kearns 1989). De auteur van 
deze bespreking had nog het geluk met 
deze enthousiasmerende ‘lieveheers-
beestjespaus’ te mogen kennismaken, 
vooraleer de charismatische Cambridge 
professor in 2009 zeer plots overleed. 

Het was deze Mike Majerus die, kort na-
dat de Belgen in 2003 aan de alarmbel 
trokken, in zijn lokale pub de eerste  
H. axyridis opduikelde, waarna in geen 
tijd de dagbladen op de voorpagina bol 
stonden met dreigende koppen als ‘the 
killer ladybird has landed’ en ‘deadly  
ladyird spotted in the UK’. Een gedurfde 
aanpak, maar een die geleid heeft tot een 
van de best bestudeerde biologische in-
vasies ter wereld. Het relatieve gemak 
waarmee de Britten faunistiek (kunnen) 
bedrijven is stuitend. Een gecentraliseerd 
databeheer (National Biodiversity Net-
work) is hierin zeker een belangrijk ele-
ment, maar ook een vlotte financiering 
van inventarisatie-initiatieven zoals  
de Harlequin ladybird survey (www. 
harlequin-survey.org), die in geen tijd  
een invoerwebsite konden oprichten, zijn 
opvallend. Het laat ook toe dat weten-
schappers zeer snel kunnen inspelen op 
nieuwe trends en snel toegang hebben 
tot interessante gegevens. Op zo’n korte 
tijd een atlas produceren voor een derge-
lijk groot geografisch gebied is hoege-
naamd ook geen zondagswandeling. 
Wat vreemd is dat enkel de ‘top recor-
ders’, medewerkers met minstens 100 
waarnemingen, in de atlas vermeld wor-
den. Door het succes van de informatie-
campagne rond het veelkleurig Azia-
tisch lieveheersbeestje, ondermeer op  
de BBC Breathing Places website, zijn er 
waarschijnlijk duizenden mensen die al 
eens een waarneming instuurden. Noch-
tans een kleine moeite om aan deze lijst 
enkele A4-tjes te wijden. 

Het boek is echter veel meer dan een 
verspreidingsatlas. De soortbesprekingen 
behandelen naast faunistiek ook herken-
ning, ecologie (habitat, substraatplanten, 
voedsel, overwinteringsplaatsen) en sta-
tus van de soorten. Op basis van de data 
van de laatste twintig jaar (1990-2010) 
werd ook een trend voor de soorten bere-
kend (stabiel, achteruitgaand, vooruit-
gaand). Tien soorten lieveheersbeestjes 
gingen achteruit, waaronder habitatspe-
cialisten als hiërogliefenlieveheersbeest-
je en negentienpuntlieveheersbeestje, 
maar ook generalisten zoals tienstippelig 
en veertienstippelig lieveheersbeestje. 
Vijf soorten gingen vooruit in de UK, 
waaronder uiteraard veelkleurig Azia-
tisch lieveheersbeestje, maar ook meel-
dauwlieveheersbeestje. Tweestippelig  
lieveheersbeestje staat vermeld als sta-
biel in de laatste twintig jaar maar ‘ach-
teruitgaand sinds de opkomst van veel-
kleurig Aziatisch lieveheersbeestje’. De 
uitleg over hoe die trend is bepaald is 
evenwel nogal summier, zij het dat wel 
vermeld wordt dat hiervoor een samen-
werking met Belgische wetenschappers 
werd opgezet. Terwijl de drempelwaarden 

voor de beschrijving van het versprei-
dingspatroon duidelijk weergegeven 
worden (bijv. ‘lokaal’ = voorkomend in 
5-15% van de hokken), is dit voor de 
trendbepaling niet het geval. Hier was 
een voorbeeldje met een grafiekje toch 
wel op zijn plaats geweest. Daarnaast 
wordt ook een trend berekend voor de 
kleinere nep- en dwergkapoentjes, terwijl 
er voor sommige van deze soorten zeer 
weinig gegevens voorhanden zijn. Boven 
de verspreidingskaartjes wordt wel het 
aantal hokken (resolutie 10 km2) en het 
aantal records weergegeven per soort. 

Interessant zijn ook de inleidende 
hoofdstukken over voedselecologie, mo-
biliteit, levensgeschiedenis, exoten en 
enkele extra hoofdstukken over natuur-
lijke vijanden van lieveheersbeestjes,  
rijkelijk met foto’s geïllustreerd. Dingen 
die je als lieveheersbeestjesspotter af en 
toe tegenkomt in het sleepnet of op het 
klopscherm. De meeste foto’s van adul-
ten, larven en poppen zijn van goede 
kwaliteit, waarbij vooral de prachtige 
beelden van Gilles San Martin eruit 
springen. Voor de kleinere soortjes wordt 
tevens koppig bij elke soort een foto ge-
toond. Sommige andere foto’s vertonen 
wel de typische flitsreflectie op de dek-
schilden waar menig lieveheersbeestjes-
fotograaf zo mee vertrouwd is. In sommi-
ge gevallen kan dit zelfs een fout beeld 
geven, neem nu de foto van de adulte 
Scymnus nigrinus of S. schmidti. Door het 
niet wegwerken van de ringflitsbelichting 
lijkt die zeer sterk op de hoefijzerfiguur 
van Clitostethus arcuatus. 

Zoals met ongeveer alle insectenat-
lassen is de geografische dekking niet 
compleet, zeker niet voor de kleinere 
soorten. Ook de fenologiegrafiekjes kon-
den iets informatiever. Door bijvoorbeeld 
het aantal records per halve maand op 
een hoop te gooien krijg je voor heel wat 
soorten de indruk dat je ze het hele jaar 
door kan aantreffen. Een opsplitsing van 
larven en imago’s (voor de soorten met 
voldoende gegevens) of een alternatieve 
voorstellingswijze in generaties en over-
winteraars kon hier wat beter inzicht in 
geven. Op één punt blijf ik ook op mijn 
honger zitten: je vindt weinig informatie 
over de invloed van natuurbeheer op  
lieveheersbeestjes. Habitat, substraat-
planten en voedsel zijn natuurlijk be-
langrijke componenten van de habitat, 
maar hoe reageren deze ongewervelden 
op verschillende maai- en begrazingsre-
gimes? Elementen die in de toekomst 
aandacht verdienen en waarvoor de ba-
sisfaunistische informatie aangereikt in 
deze atlas essentieel zullen zijn.

Alles bij elkaar genomen zijn  
deze aangehaalde puntjes absoluut  
verwaarloosbare kritiek. Het rijkelijk  
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geïllustreerde werk telt 204 bladzijden, 
194 kleurenfoto’s en 50 verspreidings-
kaartjes. Het bevat een schat aan infor-
matie over de ecologie van lieveheers-
beestjes in bondige, zeer toegankelijke 
teksten. De kostprijs voor deze kennis-
bom is trouwens ook zeer democratisch 
(bijna 20 pond). Bestellen is mogelijk via 
het Centre for Ecology & Hydrology. Een 
must-have voor elke keverliefhebber!
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In juni 2011 is het langverwachte eerste 
boek van een serie van drie delen over de 
verspreiding van de Europese miljoen- 
poten verschenen. Het doel van de Atlas 
of European Millipedes is niet anders dan 
van andere atlassen: het publiceren van 
kaartjes met de verspreiding van alle in 
Europa voorkomende miljoenpoten. Bij 
elkaar zijn dit teveel soorten om in één 
boek samen te brengen (meer dan 1500 
soorten), vandaar dat er is gekozen voor 
een serie van drie atlassen. In dit eerste 
deel worden zeven orden besproken; Po-
lyxenida (penseeltjes), Glomerida (oprol-
miljoenpoten), Platydesmida, Siphono-
cryptida, Polyzoniida, Callipodida en 
Polydesmida (platrugmiljoenpoten). De 
drie orden met een Nederlandse naam 
zijn ook in ons land vertegenwoordigd. 
In totaal bevat dit eerste deel een bespre-
king van de verspreiding van 492 soorten, 
waarvan dertien soorten ook in Neder-
land voorkomen. Deze atlas is tot stand 
gekomen dankzij de bijdragen van maar 
liefst een tachtigtal myriapodologen  
uit 27 landen. Zij hebben de afgelopen  
decennia de verspreidingsgegevens bij-
eengebracht waarop deze atlas is geba-
seerd. Soms zijn hun gegevens eerder in 
nationale atlassen gepubliceerd, bijvoor-
beeld in Groot-Brittannië (Lee 2006), Bel-
gië (Kime 2004) en Nederland (Berg et al. 
2008), maar het overgrote deel van de  
gegevens is nooit eerder gepubliceerd.  

De twee auteurs, zelf ook actief in de fau-
nistiek (en taxonomie) van Diplopoda, 
hebben er een mooi overzicht van ge-
maakt. Deze atlas is mede dankzij de in-
zet van het Nederlandse EIS-bureau tot 
stand gekomen.

Het boek valt in drie delen uiteen. De 
eerste tien pagina’s zijn ingeruimd voor 
de introductie. Deze inleiding geeft een 
overzicht van de voornaamste lichaams- 
en levensvormen binnen de miljoenpo-
ten en daarnaast een zeer korte uiteen-
zetting over hun voedsel, reproductie  
en de rol van bodemvocht in de versprei-
ding. Deze laatste stukjes zijn zo kort en 
algemeen dat als het er niet stond, we 
niets zouden missen. Mocht je geïnteres-
seerd zijn in de biologie en ecologie van 
miljoenpoten dan kan ik het goede boek 
van Hopkin & Read (1992) van harte aan-
bevelen. De rest van de inleiding is een 
soort verantwoording van het gebruikte 
soortbegrip en classificatie, de opgeno-
men waarnemingen, de interpretatie van 
de verspreidingsgegevens en een lees- 
wijzer bij de soortteksten. Tevens is een 
kaart van Europa opgenomen waarop alle 
locaties met waarnemingen, op een 
schaal van 50×50 km, zijn aangegeven en 
een kleurenkaart met biogeografische re-
gio’s in Europa. Een tiental kleurenfoto’s 
geeft een aardig overzicht van de vor-
menrijkdom binnen de behandelde or-
den van miljoenpoten.

Het tweede deel omvat 53 pagina’s 
met gedetailleerde informatie over alle 
behandelde soorten. Voor de soortnamen, 
evenals synoniemen, is Fauna Europaea 
gevolgd. Per soort is via afkortingen aan-
gegeven in welke Europese landen (geo-
politieke regio’s volgens Fauna Europaea) 
deze zijn aangetroffen en wordt het  

habitat samengevat. Voor een deel van de 
soorten worden nadere opmerkingen  
gegeven over taxonomie, verspreiding  
of ecologie. De lengte van de soorttekst  
is sterk afhankelijk van de beschikbare 
kennis en is voor de algemene soorten 
redelijk uitgebreid, met literatuurverwij-
zingen, maar voor een groot deel van de 
soorten echter vrij summier. De soorten 
zijn binnen de orden alfabetisch gerang-
schikt en genummerd, wat erg handig is. 
Wat ik jammer vind is dat deze numme-
ring niet is gebruikt in de verspreidings-
kaarten of dat een verwijzing naar de  
pagina waarop de bijbehorende versprei-
dingskaart is te vinden ontbreekt. Je moet 
nu zoeken naar de soortkaart, of omge-
keerd naar de soorttekst als je de kaart 
hebt bekeken. Dit probleem was mak- 
kelijk te voorkomen door de opname  
van een goede index, maar die ontbreekt 
helaas. 

Het grootste deel van de atlas, 207 pa-
gina’s, is gevuld met de verspreidings-
kaarten van de miljoenpoten die tot de 
orden behoren die in dit deel worden be-
sproken. De begrenzing van Europa volgt 
Fauna Europaea en is in deze atlas gede-
finieerd als het gebied tussen de Azoren 
en het Oeral-gebergte, en omvat Euro-
pees Rusland (met uitzondering van de 
Kaukasus) en het Europese deel van Tur-
kije. Naast de Azoren zijn ook versprei-
dingsgegevens uit Madeira en de Canari-
sche Eilanden opgenomen. Deze eilan- 
dengroepen zijn in aparte vierkanten op 
de kaart weergegeven. Cyprus en Klein-
Azië doen in deze atlas niet mee, en 
Noord-Afrika alleen waar het Europese 
miljoenpoot-soorten betreft. De kaartjes 
zijn uitgevoerd in grijs (voor water) en wit 
(voor land), waarop de vindplaatsen met 
blauwe stippen (UTM, 50x50 km) zijn 
weergegeven. Als een soort alleen in 
Zuid-Europa is waargenomen is een uit-
snede van de kaart van Europa gemaakt. 
De kaarten zijn groot afgebeeld, twee tot 
drie kaarten per pagina, en daardoor 
goed leesbaar. Persoonlijk vind ik de lay-
out een beetje saai, maar het gaat na-
tuurlijk om de inhoud. Wat opvalt aan de 
overzichtskaart in de inleiding waarop 
alle waarnemingen bij elkaar staan, is 
dat de verspreiding van miljoenpoten  
in Europa redelijk goed in kaart is ge-
bracht, met uitzondering van het Ibe-
risch Schiereiland en Noordoost-Europa. 
De verspreidingskaartjes van in Europa 
algemene soorten, zoals bijvoorbeeld Glo-
meris marginata, geven aan dat met name 
Groot-Brittannië, Frankrijk, de Benelux, 
delen van Duitsland, Denemarken en 
Zuid-Scandinavië nagenoeg dekkend  
(op een schaal van 50x50km) zijn geïn-
ventariseerd. Het is leuk om de versprei-
ding van de soorten op de kaarten te  


