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de vorm van het halsschild gekarakteri-
seerd wordt, zijn Nederlandse exempla-
ren van deze soort goed te determineren 
met dit Britse boek. Voor de bij ons zeer 
algemene lisaardvlo (Aphthona nonstriata) 
geldt dit echter niet. In de tabel van Hub-
ble wordt als onderscheidend kenmerk 
de kleur van de femur van het voorste en 
middelste pootpaar gebruikt. Die kleur is 
donkerbruin tot blauw bij Britse dieren, 
maar bij de exemplaren van het vaste 
land is deze geel. 

Het onderscheid tussen Chaetocnema 
picipes en C. concinna is lastig. Gebruikten 
we tot voor kort alleen het verschil in 
aedaeagusvorm en werden vrouwtjes als 
ondetermineerbaar beschouwd, sinds 
Döberl (1994) ook gewezen heeft op het 
verschil in vorm van het laatste antenne-
lid, wordt dit ook wel als ondersteunend 
kenmerk gebruikt. Het verschil is name-
lijk gering en eigenlijk alleen bij man- 
netjes echt duidelijk. In de tabel van Hub-
ble wordt de nadruk gelegd op de vorm 
van de antenneleden en wordt voor de 
aedaeagusvorm verwezen naar twee 
uitermate onrealistische afbeeldingen. 
Hiermee kunnen deze twee soorten echt 
niet op een betrouwbare manier onder-
scheiden worden.

Bij het genus Altica worden A. longi-
collis en A. ericeti als synoniem beschou-
wd. Dat is niet in overeenstemming met 
de opvatting in het Alticinae-deel van het 
standaardwerk Catalogue of the Palae-
arctic Coleoptera (Döberl 2010). Mogelijk 
bedoelt de auteur dat Britse dieren die 
voorheen als A. ericeti gedetermimeerd 
zijn eigenlijk tot A. longicollis behoren. 

Niet alle Nederlandse soorten komen 
ook in Groot-Brittannië of Ierland voor. 
In het genus Chrysomela ontbreken  

C. saliceti, C. vigintipunctata, C. laponnica, 
C. collaris en C. cuprea, bij de Galerucinae 
bijvoorbeeld Galeruca pomonae, Luperus 
luperus en Calomicrus pinicola.

Het boekje is goed bruikbaar voor een 
eerste verkenning van de blad- en zaad-
kevers. Ik kan het iedereen die een start 
wil maken met de studie van blad- en 
zaadkevers aanraden. Indien gebruikt 
voor het determineren van Nederlandse 
dieren dient er wel rekening gehouden te 
worden met ontbrekende soorten en met 
interpretatieverschillen tussen Britse on-
derzoekers en die van het vaste land van 
Europa. Voor een meer serieuze studie 
van deze kevers is het boekje echter ze-
ker niet toereikend. Het biedt volgens mij 
dan ook zeker niet de oplossing voor het 
determineren van deze moeilijke groep 
van kevers. Maar wie, na het bestuderen 
van blad- en zaadkevers met behulp van 
dit boekje, enthousiast is geworden en 
verder wenst te gaan, zijn er goede deter-
minatieboeken te koop. Die zijn helaas 
wel veel duurder in de aanschaf dan dit 
boekje. 
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Ik heb de juiste datum even in mijn veld-
boekje en databank moeten terugzoeken. 
Het was in mei 1993 dat ik op de Raam-
steeg in Leiden Michael Archer en zijn 
vrouw ontmoette. Zij bezochten Neder-
land en brachten tijdens hun reis ook een 
bezoek aan de collectie van het museum. 
Samen met Roy Kleukers hebben we er-
gens in de zon op een terras gezeten en 
gepraat over vanalles, wellicht ook over 
sociale wespen. Een of enkele dagen later 
op 21 mei hebben we nog een excursie 

gemaakt en samen aculeaten gevangen 
in Zanderij Maarn, aan de voet van de 
Grebbeberg en in De Stikke Trui. De ge-
sprekken heb ik niet meer paraat, maar 
de uitstraling van deze kleine, zeer vrien-
delijke man zijn tot op de dag van van-
daag een levende herinnering gebleven. 
Vanaf dat moment stuurt hij me regel-
matig separaten van zijn publicaties, 
vaak artikelen in Naturalist of Entomolo-
gist’s Monthly Magazine. Onlangs kreeg 
ik op eigen verzoek zijn boek over de so-
ciale wespen van de wereld toegestuurd 
met de vraag of ik dit wilde bespreken. 
Welnu, het is me een genoegen hier tege-
moet te komen aan zijn genereusheid en 
wens.

Michael Archer bestudeert al meer 
dan 40 jaar sociale wespen en van de 
historie van zijn passie geeft hij in het 
voorwoord een korte impressie. Daarna 
volgen tien degelijke hoofdstukken en 
het boek eindigd met een literatuurlijst, 
een taxonomische index plus een index 
op onderwerp.

Het eerste hoofdstuk geeft een over-
zicht van de verschillende subfamilies, 
genera en groepen in de familie van 
de plooivleugelwespen (Vespidae). Het 
tweede hoofdstuk schetst de levenscycli 
plus de afwijkingen daarvan, zoals over-
name van nesten door conspecifieke en 
niet conspecifieke soorten van sociale 
wespen. In hoofdstuk drie passeren de 
verschillende gedragingen van sociale 
wespen de revue. De auteur onderscheidt 
veertien hoofdcategorieën (paring, nest-
bouw, agressie, vliegen, etc.) die verder 
onderverdeeld zijn in 61 gedragingen. 
In het daaropvolgende hoofdstuk wor-
den nog drie onderwerpen van gedrag 
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en organisatie van gedrag uitgebreid 
behandeld: trophallaxis (uitwisseling 
van vloeistoffen tussen larven en adul-
ten), broedsterfte en de invloed van de 
koningin op het gedrag van de werksters. 
In hoofdstuk 5 wordt de ontwikkeling 
van wespenvolken besproken waarbij 
voor Vespa (hoornaars), Dolichovespula 
(langkoppen) en Vespula (kortkoppen) 
drie fasen worden onderscheiden: het 
koninginnestadium van het volk, het 
kleine en grote broedcelstadium van het 
volk. Hoofdstuk 6 vervolgt met de pro-
ductie van volwassen dieren (werksters, 
mannen en koninginnen) van succes-
volle volken waarbij ook de modellen die 
hiervoor zijn bedacht aan de orde komen. 
Op het eind worden uit de biologische 
eigenschappen van twee sociale wes-
pensoorten twee overlevingsstrategieën 
gedestilleerd: ‘large colony size strategy’ 
(Vespula vulgaris) en ‘summer advantage 
strategy’ (Dolichovespula sylvestris). Hoofd-
stuk 7 beschrijft uitgebreid het foerageer-
gedrag van sociale wespen. Hoofdstuk 8 
behandelt de populatie-ecologie waarin 
meer (zoals regenval, koninginnen-
sterfte, voedselaanbod, nestovername) 
en minder (zoals predatoren, parasito-
iden, nestaanbod, menselijk ingrijpen) 
belangrijke factoren die de populatie-
grootte beïnvloeden aan de orde komen. 
Theorieën en modellen die de jaarlijkse 
variatie van sociale wespen proberen te 
verklaren passeren en dit hoofdstuk ein-
digd met (slechts) twee pagina’s ecologie 
over nestplaatskeuze en levenscycli van 
wespensoorten.

Hoofdstuk 9 begint met een korte his-
torie van de digitome determinatiesleu-
tels van de Vespinae. De tabel van Guiglia 
(1972) ontbreekt en ook Nederland komt 
er in dit overzicht bekaait af want alleen 
de sterk verouderde sleutel van Willemse 
(1945) wordt genoemd. Helaas heeft 
de auteur onze jeugdbondstabellen en 
wespenatlas (Peeters et al. 2004) gemist! 
Daarna volgen geïllustreerde determi- 
natietabellen met eigen tekeningen  
tot vijf genera en 67 soorten: Provespa  
(3 soorten), Vespa (22), Dolichovespula (19) 
en Vespula (23 soorten). In hoofdstuk 10 
worden de historie van de taxonomie  
van de soorten, hun verspreiding en 
nestplaatsen opgesomd en zijn deter-
minatietabellen tot de ondersoorten en 
kleurvormen opgenomen.

Het boek heeft een harde kaft, meet 
24×16.5 cm en is zeer eenvoudig vormge-
geven. De pagina’s bevatten slechts smal-
le marges waardoor papier is gespaard.  
In de verschillende hoofdstukken is be-
halve cursief, vet en inspringen van ali-
nea’s nauwelijks opmaak gebruikt om de 
tekst te verduidelijken of bepaalde kop- 
jes of tekstdelen meer te benadrukken. 

Voor de lezer zijn de pagina’s zeer eenvor-
mig, maar de tekstdelen zijn goed gestuc-
tureerd en dus vrij makkelijk te onder-
scheiden; slechts een enkele keer verloor 
ik het overzicht. De enige illustraties zijn 
116 figuren, veelal diagrammen, grafieken 
en tekeningen bij de determinatietabel-
len. En achterin het boek zijn 131 kleuren-
foto’s van opgeprikte koninginnen en een 
enkele werkster opgenomen die de vari-
atie in kleurvormen weergeven.

Na Spradbery (1973) en Edwards 
(1980) hebben de Engelsen nu dus weer 
een nieuw standaardwerk over sociale 
wespen. Voor mij was ‘t een genot om 
dit zeer informatieve boek te lezen. Voor 
de leek heeft het wellicht teveel weg van 
een saai studieboek. Samen met de hoge 
prijs, schat ik dat dit nieuwe naslagwerk 
dan ook alleen gekocht gaat worden door 
(entomologische) bibliotheken en door de 
echte liefhebbers van deze interessante 
en ecologisch belangrijke groep van so-
ciale insecten. Michael thanks for this 
wonderful overview and view into your 
passion: the life of social wasps.
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In deze verspreidingsatlas worden de  
76 mierensoorten van België besproken. 
Myrmecologie zit in de lift bij onze zui-
derburen. Een aanzienlijk deel van de  

gegevens is in de laatste twintig jaar ver-
zameld, hoewel natuurlijk alle vind-
plaatsgegevens zijn gebruikt om de stip-
penkaarten te maken. Tijdens deze 
laatste twee decennia zijn twintig nieuwe  
mierensoorten voor het land gevonden! 
Zeven soorten zijn niet meer gevonden 
na 1950; deze worden als ‘verdwenen’ be-
schouwd. In België wordt weing aandacht 
besteed aan exotische mieren: in totaal 
zijn achttien vindplaatsen bekend van 
negen exotische soorten, tegen honder-
den waarnemingen van 83 soorten in  
Nederland (Boer & Vierbergen 2008, Boer 
2010).

Aan elke soort wordt een pagina 
besteed, wat resulteert in een prettig 
en makkelijk raadpleegbaar overzicht. 
Telkens komen zeven punten aan de 
orde en dat staat in het Nederlands en 
Frans naast elkaar in twee kolommen. 
(i) Bovenaan de pagina staat een foto, 
meestal van een werkster, maar soms 
een geslachtsdier of een koningin met 
werksters; onderschriften ontbreken 
helaas zodat het voor sommigen on-
duidelijk zal zijn wat bepaalde afbeel-
dingen voorstellen. (ii) Daarnaast is een 
verspreidingskaart afgebeeld. De stip-
pen hierin (van 5×5 km-hokken) zijn  
onderverdeeld in twee categoriën:  
voor en vanaf 1980. De kaartjes zijn in 
duidelijke kleuren onderverdeeld in elf 
‘eco-regio’s’: biogeografische regio’s on-
derverdeeld in streken en bodemtypen,  
zoals de duinen, zandleem, leem, Kem-
pen, De Polders, Ardennen, Gaumme 
en Lorraine. Dit geeft al een eerste 
idee van de ecologische eisen van een 
soort. Actuele kaarten van de Belgi-
sche atlas zijn overigens te vinden op 


