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In de serie Flora en Fauna van Rhein-
land-Pfalz van het genootschap voor  
Natuurbehoud en Ornithologie ver-
scheen dit jaar een fraai boekwerk boor-
devol informatie over mierkevers (Cleri-
dae). De Nederlandse benaming mier- 
kevers verwijst naar de algemeen voor-
komende Thanasimus formicarius. De 
naam is echter niet representatief voor 
deze zeer interessante keverfamilie. In 
Nederland zijn 12 soorten van deze fa-
milie bekend. Niehuis had voor zijn boek 
de beschikking over 2731 openbare en 
niet openbare data-, en vondstgegevens 
en kwam uit op 19 soorten voor het on-
derzoeksgebied.

Evenals de eerdere uitgaven over 
boktorrren (Cerambycidae), prachtkevers 
(Buprestidae) en oliekevers (Meloidae) is 
dit nieuwe boek ook zeer uitgebreid. De 
opzet heeft veel overeenkomsten met de 
vorige werken. Met bijna 700 pagina’s is 
het vooral een naslagwerk met een schat 
aan gegevens en rijkelijk voorzien van 
fraaie en bijzondere kleuropnamen. Je 
blijft er in lezen en ontdekken. In deze 
uitgave behandelt de auteur ook een aan-
tal soorten dat, gezien hun verspreidings-
gebied in Europa, nochtans in theorie, te 
verwachten is. Uitgebreid wordt ingegaan 
op etymologie, systematiek en taxono-
mie, Europese verspreiding, morfologie, 
voortplanting, parasitisme en fenologie. 
Ook op onderwerpen als voedselopname, 
natuurlijke vijanden, ethologie, mimicry, 
de relatie tot andere insecten en hun 
larven én de betekenis voor de economie 
wordt uitvoerig ingegaan. Enkele tekst-
bijdragen zijn bewerkt door medeauteurs 
van naam, zoals de actuele systematiek 
door Roland Gerstmeier. Gerstmeier ver-
woordt de stand van zaken treffend met 
de opmerking: ‘die heutige Klassifikation 
ist die Historie von Morgen….’!. U als le-
zer zal deze opmerking ongetwijfeld her-
kennen in de dagelijkse praktijk. 

Manfred Niehuis levert weer een 
prestatie van formaat. Ik heb dit infor-
matieve boekwerk met plezier gelezen en 
met de omvang van deze publicatie is dat 
op zich al een prestatie. Het is een uitste-
kende aanvulling op het geïllustreerde en 
van determinatietabellen voorziene werk 
van Roland Gerstmeier (1988). Het deter-
mineren van larven tot op geslacht en op 
soort was al mogelijk met de publicatie 

van Bernard Klausnitzer (1996). Die Bunt-
käfer in Rheinland-Pfalz und im Saar-
land is vooral ook een studieboek en een 
aanwinst voor elke liefhebber en profes-
sionele entomoloog die geïnteresseerd is 
in deze fraaie kleurrijke en interessante 
keverfamilie.
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In de periode 2003-2006 inventariseerden 
wij tijdens allerlei excursies in Noord-
Holland met regelmaat dagvlinders, met 
name in Purmerend en Zaandam, maar 

ook op andere plekken. De eerste stip-
penkaartjes kwamen beschikbaar in de 
reeks ‘Waarnemingenverslagen libellen, 
dagvlinders en sprinkhanen’ en delen 
van onze regio bleken ‘witte plekken’. Dat 
stimuleert natuurlijk om waarnemingen 
door te geven. Bijna alle dagvlinders zijn 
dermate makkelijk op naam te brengen 
dat ze tijdens excursies zonder veel extra 
moeite genoteerd kunnen worden. Onze 
‘stippen’ verschenen in de Atlas van Ne-
derlandse dagvlinders (Bos et al. 2006) en 
nu dus eindelijk ook in deze provinciale 
atlas. ‘Eindelijk’, omdat het de bedoeling 
was om de uitgave veel eerder uit te 
brengen, maar het bleek een hele klus  
de provincie vrijwel dekkend te inventa-
riseren.

Over die dekking: dat is goed gelukt. 
Slechts voor enkele gebieden bleek geen 
waarnemer te porren te zijn (de Wierin-
germeerpolder en Haarlemmermeer- 
polder, zoals te verwachten). Vlinders 
van duin tot dijk wil een aanvulling zijn 
op de landelijke atlas uit 2006, waarin 
alle dagvlinderwaarnemingen tot en met 
2003 zijn opgenomen. Daaruit bleek na-
melijk het grote aantal witte plekken in 
de poldergebieden van Noord-Holland. 
De in deze nieuwe uitgave gekozen weer-
gave van de vindplaatsen op kilometer-
hokniveau maakt een veel gedetailleer-
der verspreidingsbeeld mogelijk dan het 
uurhokniveau (hokken van 5×5 km) van 
de landelijke atlas.

Enkele hoofdstukken gaan vooraf aan 
de soortbesprekingen. Geïllustreerd met 
vele foto’s wordt uitgelegd welke eisen 
dagvlinders stellen aan hun omgeving 
en hoe het terreinbeheer hierop kan 
inspelen, wat de trends zijn van enkele 
soorten, en hoe het onderzoek voor deze 
atlas is uitgevoerd. Van de in totaal 60 uit 
Noord-Holland bekende soorten, worden 
er 40 uitgebreid behandeld. Soorten die 
niet of slechts sporadisch (zwervers) in 
de periode 2000-2009 zijn gezien, worden 
achteraan kort toegelicht. Voor de uitge-
breid behandelde soorten zijn meestal 
twee pagina’s gereserveerd. Hierop wordt 
een beschrijving gegeven van voorkomen, 
leefgebied, trend en gedrag van de soort, 
vergezeld van enkele foto’s, een vliegtijd-
diagram en een trenddiagram voor de pe-
riode 1992-2009 op basis van de gegevens 
uit de monitoringsroutes in Noord-Hol-
land. Hierna worden de 20 incidentele en 
verdwenen soorten kort aangestipt. Een 
korte analyse van de gegevens resulteert 
in een kaartje met de soortenrijkdom per 
kilometerhok. Rijke hokken, met 25 tot 
32 soorten, zijn te vinden over de gehele 
duinlinie en één keer in het Gooi. In het 
laatst hoofdstuk worden vijf regio’s en 
hun dagvlinders besproken.


