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vergelijken met de kaart met biogeografi-
sche regio’s. Een paar op het oog weinig 
samenhangende stippen of een groep 
stippen op de kaart met een opvallende 
verspreiding blijken vaak samen te val-
len met een biogeografische regio. Als er 
relaties met biogeografische regio’s be-
staan dan wordt dit ook gemeld in de 
soorttekst. 

De eerste auteur heeft eerder een po-
ging gewaagd om alle verspreidingsgege-
vens van Europese miljoenpoten te publi-
ceren (Kime 1990). Na dit eerste deeltje 
bleef het lang stil. Met het verschijnen 
van deze atlas is een nieuwe mijlpaal ge-
zet in onze kennis over de verspreiding 
van deze interessante bodemfaunagroep 
in Europa. Met spanning kijk ik uit naar 
de resterende twee delen, die de orden 
Julida (deel 2) en Chordeumatida (deel 3) 
zullen behandelen. Voor een ieder met 
een interesse in de verspreiding van mil-
joenpoten, hun overeenkomst of ver-
schillen in verspreiding met andere dier-
groepen of biogeografie in het algemeen, 
is deze atlas een aanrader. 
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Onlangs is een indrukwekkend boek ver-
schenen over de mieren van Polen. De 
auteurs zijn mierenonderzoekers uit  
Polen, Finland en Oekraïne. Zij hebben 
het boek gepresenteerd als een hulde- 

betuiging aan Prof. Bohdan Pisarski; de 
voormalig directeur van het Zoologisch 
Instituut in Warschau, die veel heeft bij-
gedragen aan de samenwerking tussen 
mierenonderzoekers van Oost- en West-
Europa. Bohdan overleed in 1992 tijdens 
veldwerk in Finland. 

Het boek van bijna 500 pagina’s bevat 
slechts enkele hoofdstukken. In de inlei-
ding wordt eerst een overzicht gegeven 
van algemene trends in het mierenon-
derzoek, zowel  wereldwijd, als  in Polen. 
Door gebruik te maken van de ‘Web of 
Science’ kon worden vastgesteld dat het 
aantal publicaties over mieren van 1945 – 
2010 sterk is gestegen. Bovendien is de 
diversiteit van de onderwerpen toegeno-
men (diversiteitsindex H’ steeg in die pe-
riode van 1,46 tot 3,77). Veel onderwerpen 
gaan over taxonomie, communicatie, 
ecologie en de laatste decennia ook over 
biogeografie, kin selectie, soortvorming 
en invasieve soorten. Het eerste hoofd-
stuk geeft een systematische lijst van 
mieren van Europa. Het betreft negen 
subfamilies, 57 genera en 613 soorten. 
Recente veranderingen in de taxonomie 
van mieren zijn in deze lijst opgenomen. 
Het tweede hoofdstuk geeft een systema-
tische lijst van de mieren die in Polen 
voorkomen, dat zijn 25 genera en 103 
soorten. Het bevat verspreidingskaarten 
van deze soorten, zowel  in Polen als het 
Palaearctische gebied. Verder worden al-
lerlei eigenschappen van de soorten ver-
meld, evenals hun eventuele beschermde 
status in Polen. Het derde hoofdstuk be-
vat zoogeografische en ecologische ken-
merken van de Poolse mierenfauna in 
vergelijking tot die van Europa. Het slot-

hoofdstuk geeft een determinatietabel 
voor alle soorten, die in Polen voorkomen 
of er nog gevonden zouden kunnen wor-
den. De sleutel voor subfamilies en gene-
ra omvat alle Europese taxa. De tabel 
wordt voornamelijk geïllustreerd met  
foto’s, die gemaakt zijn met een elektro-
nenmicroscoop, maar bevat ook enkele 
tekeningen ter verduidelijking.

Het boek is een belangrijke aanwinst 
voor hen die ook buiten ons land mieren 
onderzoeken en verzamelen.
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De Zoological Society of London bracht 
dit jaar een fraai rapport uit over bedrei-
ging en bescherming van ongewervelden. 
Vele auteurs droegen er aan bij en de pu-
blicatie werd samen met de International 
Union for Conservation of Nature (IUCN) 
en Wildscreen geproduceerd. Met name 
het werk van de Specialist Species 
Groups van IUCN heeft een stempel op 
de teksten gedrukt. IUCN brengt inter- 
nationale rode lijsten uit en inmiddels 
zijn hiervoor 12.621 ongewervelden ge-
evalueerd, een miniem aandeel van het 
totale aantal soorten. Van deze soorten  
is 3% uitgestorven, 6% sterk bedreigd,  
6% bedreigd, 14% kwetsbaar en 7% bijna 
bedreigd; voor 37% van de soorten is er 
niet veel reden tot zorg (‘least concern’), 
terwijl voor 27% er te weinig data voor-
handen zijn (zie op de website http://
www.iucnredlist.org hoe deze categorie- 
ën bepaald worden). De resultaten hier-
van zijn een leidraad voor de in deze  
publicatie gepubliceerde gegevens en 
worden gebruikt om inzichtelijk te ma-
ken hoe groot de bedreigingen zijn voor 
de ongewervelde dieren in verschillende 
milieus.

In het eerste hoofdstuk worden de 
ongewervelden gepresenteerd. Er is  
natuurlijk aandacht voor de verschillen-
de hoofdgroepen en soortenaantallen. 
Dan volgen kort wat voorbeelden van de 
rol die deze dieren in ecosystemen spe-
len en welk nut ze hebben. Vervolgens 
komen de bedreigingen aan bod waaraan 
ongewervelden blootstaan en de wijze 
waarop ze betrokken zijn bij het natuur-
beleid.
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De volgende drie hoofdstukken wor-
den gewijd aan ongewervelden van  
respectievelijk het zoetwater-, het land- 
en het zeemilieu. Er wordt lustig met  
cijfers gestrooid en er komen enkele 
kaartjes voorbij over soortenrijkdom,  
endemisme en bedreigde soorten. Ook 
wordt telkens aan de hand van voorbeel-

den duidelijk gemaakt welk nut verschei-
dene soorten hebben en welke soorten  
er (waarschijnlijk) zijn uitgestorven. De 
diergroepen die door IUCN onder de loep 
zijn genomen en waarvan een rode lijst is 
gemaakt, worden uitgebreid besproken 
om te illustreren welk aandeel bedreigd 
wordt. Een conclusie is dat zoetwater- 
fauna sterker bedreigd wordt dan de  
terrestrische en mariene tegenhangers. 
Voor soorten van zoet water worden de 
problemen vooral veroorzaakt door ver-
mesting, vervuiling, irrigatie en de con-
structie van dammen. Terrestrische 
soorten hebben vooral last van habitat-
vernietiging en exoten en de mariene 
dieren leiden vooral onder verstoring, 
vangst en klimaatverandering.

Hierna volgt een hoofdstuk waarin 
nogmaals de waarde van ongewervelden 
en de status en bescherming van deze 
dieren specifiek in Europa worden be-
handeld. De boodschap is dat, gezien  
het belang van ongewervelden in ecosys-
temen en voor de mens, er te weinig on-
derzoek aan trends wordt gedaan. Het 
maken van meer rode lijsten zou de basis 
moeten zijn om tot meer en betere be-
scherming te komen (de drie eerste au-
teurs zijn dan ook van IUCN). Of dat te  
realiseren is en of een veelheid aan rode 
lijsten echt leidt tot meer bescherming 
weet ik zo net nog niet. Het laatste hoofd-

stuk gaat gelukkig wat pragmatischer  
om met de ongewerveldenbescherming. 
Hierin wordt uitgelegd hoe moeilijk deze 
tak van sport eigenlijk is en welke pro- 
blemen er allemaal om de hoek komen 
kijken. Een stel algemeen geldende richt-
lijnen voor de inrichting en bescherming 
van het landschap illustreren hoe be-
scherming van biodiversiteit zou moeten 
werken. Met de beschrijving van enkele 
succesverhalen over het herstel van  
populaties van een libel-, een miljoen-
poot- en een wetasoort sluit de publicatie 
positief af.

Het rapport staat vol mooie foto’s 
(overigens niet altijd met correcte soort-
naam) en overzichtelijke diagrammen. 
Feitelijk brengt het niet veel verrassende 
zaken. Deze populaire uitgave van nog 
geen negentig pagina’s moet het hebben 
van hapklare brokken: duidelijke cijfers 
en begrijpbare voorbeelden. Het is echter 
een zeer informatieve bron voor educatie, 
beleid en natuurbeheer. Het is dan ook te 
hopen dat het werk zijn weg vindt onder 
mensen uit deze disciplines. Het feit dat 
de publicatie gewoon te downloaden is, is 
dan ook een goede keus geweest van de 
makers.
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EIS-Nederland
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Sinds zijn ontdekking in 1965 als plaag 
van kokospalm in Mexico, is de kokos-
nootmijt Aceria guerreronis Keifer ge- 
meld van andere landen, eerst in Zuid-
Amerika, toen in Afrika en ten slotte ook 
in Azië. Met als doel de biologische be-
strijding van deze plaagmijt is gezocht in 
verscheidene landen op elk van de drie 
continenten naar natuurlijke vijanden 
die samen met deze plaagmijt voorko-
men. Voorafgaand aan het werk dat be-
schreven staat in dit proefschrift waren 
twee roofmijtsoorten (Acari: Phytoseii-
dae) gevonden in Brazilië, Tanzania, Be-
nin en Sri Lanka – op basis van alleen 
morfologische kenmerken zijn deze roof-
mijten geïdentificeerd als Neoseiulus pas-
palivorus DeLeon and N. baraki Athias-
Henriot. Omdat deze soorten voorkomen 
in zeer verschillende geografische gebie-
den zou er wel eens genetische variatie 
kunnen bestaan tussen geografische po-
pulaties, die van belang kan zijn voor 
verbetering van de effectiviteit van biolo-

gische bestrijding. Doel van het werk be-
schreven in dit proefschrift is het bepalen 
van de genetische eenheden (o.a. bioty-
pes, cryptische soorten, ondersoorten, 
‘echte’ soorten) die relevant zijn binnen 
de context van biologische bestrijding. 
Daarom beslaat dit proefschrift in de eer-
ste plaats een biosystematische studie – 

bestaande uit een combinatie van morfo-
logische metingen, kruizingsproeven en 
moleculaire analyse – die als basis kan 
dienen voor toekomstig werk aan biologi-
sche bestrijding. 

Geografische populaties van N. paspa-
livorus bleken weliswaar morfologisch 
eender, maar reproductief incompatibel: 
vrouwtjes van elke populatie waren in 
staat om te paren met mannetjes van de 
andere populaties, maar ze legden daar-
na minder eieren, die in meerderheid 
verschrompelden. Genetisch – op basis 
van mitochondriale CO1 sequenties –  
bleken de populaties identiek. Vervolgens 
zijn de drie populaties met behulp van 
16S rDNA primers onderzocht op het 
voorkomen van twee endosymbiontische 
bacteriën, te weten Wolbachia en Cardini-
um, waarvan bekend is dat ze reproduc-
tieve abnormaliteiten bij hun gastheren 
kunnen veroorzaken. Ook zijn de fyloge-
netische relaties geanalyseerd. Diverse 
Wolbachia-stammen werden gevonden  
in de populaties uit Benin en Brazilie,  
terwijl een populatie uit Ghana alleen 
Cardinium-symbionten bleek te bevatten. 
Uitschakeling van de symbionten door 
middel van antibiotica maakte vrouwtjes 
van elke populatie incompatibel met 
mannetjes van de eigen populatie (dat 


