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De serie Fauna van België is bij Neder-
landse entomologen misschien minder 
bekend maar kent enkele zeer waarde-
volle delen. Het eerste deel dateert van 
1947 en behandelde zeevissen. In 1991 
verscheen ‘de Verlinden’, over zweef- 
vliegen. Dit deel viel op door de prachtige 
tekeningen en werd snel populair onder 
de Nederlandse zweefvliegenonder- 
zoekers. In 2013 verscheen het 14e deel 
uit de serie, over water- en oppervlakte-
wantsen. Vijf auteurs droegen zorg voor 
dit boek.

De uitgave is fors, van A4-formaat, 
telt 256 glanzende pagina’s en weegt 
ruim 1,2 kilo. Het boek is zeer praktisch 
en gericht op een vlotte determinatie van 
de wantsen. Er staan ruim 450 originele 
foto’s in die bijna alle van uitstekende 
kwaliteit zijn. 

Het boek is opgebouwd uit inleidende 
hoofdstukken en determineertabellen. 
De beschrijving van de lichaamsbouw 
is uitvoerig en duidelijk. Hierbij is het 
ontbreken van een degelijke beschrijving 
van de Micronectidae een gemis, vooral 
omdat bij deze groep de genitalia moeten 
worden uitgeprepareerd. De beschrijving 
van de levenswijze is aangenaam om te 
lezen en dient tevens tot een beter begrip 
van de bouw van de verschillende soor-
tengroepen. De verhandeling over de  
biotoopkeuze is interessant. Hierbij wor-
den habitatfoto’s gegeven, maar ik mis 
welke soorten er in de afgebeelde wate-
ren werden aangetroffen; er wordt in de 
tekst ook niet naar verwezen. Foto’s uit 
Wallonië ontbreken overigens helemaal. 

Na dit hoofdstuk wordt uitgelegd,  
hoe kevers en wantsen te onderschei-
den zijn. Voor entomologen misschien 
overbodig, maar het is een sympathieke 
handreiking naar een minder gespecia-
liseerd publiek. Het hoofdstuk Methode 
is zeer goed en compleet met foto van 
de uitrusting. Na deze inleidingen volgt 
de tabel, die vooraf wordt gegaan door 
twee zoekplaten en een pagina met de-
termineertips. De sleutel tot de families 
is prima, alleen ontbreken de Micron-
ectidae als aparte familie; in 2002 was 
deze voormalige subfamilie immers al 
tot familie verheven (Nieser 2002). Het is 

ook even zoeken waar de tabel voor deze 
groep begint: pas op pagina 70, bij cou-
plet 28, terwijl ze op basis van lichaam-
slengte al veel eerder hadden kunnen 
worden uitgesleuteld. Er zijn ook nog en-
kele schoonheidsfoutjes te vinden in het 
boek. Zo is het bijvoorbeeld jammer dat 
de linkerparameren van M. griseola en  
M. scholtzi naast de rechterparameren 
van M. poweri en M. minutissima worden 
afgebeeld. Hier missen we een over-
zichtsfoto van het complete genitaal en 
positie in het achterlijf.

De determineertabellen zijn conse-
quent op de linkerpagina’s geplaatst, met 
de foto’s op de rechterpagina. Prachtig, 
want dit bespaart veel geblader. Meestal 
zijn kenmerken gebruikt die ook in de 
jeugdbondstabel (Tempelman & Van 
Haaren 2009) al werden benut. Er worden 
echter ook nieuwe kenmerken toege-
past, zoals de vlekjes op het halsschild 
van Micronecta poweri. Met de weelde aan 
foto’s is het nauwelijks voor te stellen 
dat je verkeerd uitkomt bij het determi-
neren. Alsof dit nog niet voldoende is, 
wordt na het tabelgedeelte voor elke van 
de 64 soorten een uitgebreide beschrij-
ving gegeven die wordt voorzien van 
foto’s. Soms is deze wat onevenwichtig. 
Zo wordt de middenpoot van Notonecta 
maculata afgebeeld, die een grote stekel 
heeft. Deze stekel is bij alle Notonecta-
soorten aanwezig en het is daarom ver-
warrend, dat bij de beschrijving van de 
middenpoot van onder andere Notonecta 
obliqua wordt vermeld ‘zoals bij Notonecta 
glauca’. Verder wordt van elke soort een 
recent en historisch verspreidingskaartje 
afgebeeld en wordt de status van de 
soort in Vlaanderen gegeven (niet van 

Wallonië). Van de Corixidae worden zo-
wel de linker- als rechterpalae afgebeeld 
met spectaculaire foto’s; van de manne-
tjes Micronectidae worden de linker- en 
rechterparameren afgebeeld. De nimfen 
worden niet behandeld in het boek. Deze 
zullen dus met de jeugdbondstabel moe-
ten worden gedetermineerd. 

Weinigen zullen het boek in het veld 
meenemen, maar alleen al door de tal-
loze foto’s – gemiddeld ruim zeven per 
soort – is dit werk een must voor aquati-
sche ecologen in heel Noordwest-Europa. 
Het is onder andere te koop in de web-
shop van Naturalis en kost daar € 49,50, 
wat een redelijk bedrag is voor dit fraaie 
deel uit de Fauna van België. 
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De belangstelling voor vlinders gaat voor-
al uit naar determinatie van imago’s en 
het voorkomen. Dit weerspiegelt zich in 
de beschikbare literatuur: daaronder zijn 
veel determinatiewerken en boeken ge-
richt op de verspreiding. In ieder geval 
zijn er sinds de Ecologische Atlas van de 
dagvlinders van Noordwest-Europa (Bink 
1992) geen Nederlandstalige werken 
meer verschenen specifiek over de biolo-
gie en ecologie van dagvlinders. 

Dit nieuwe boek start met een synop-
sis waarin verteld wordt wat het doel van 
de uitgave is: een format te bedenken 
(en aan te dragen) waarin biologische 
eigenschappen en ecologische relaties 
met de directe omgeving en het wijde 
landschap eenduidig en overzichtelijk 
kunnen worden vastgelegd. Het resultaat 
is een ecologisch profiel van een soort. 
Aan de hand van zo’n ecologisch profiel 
zou men in staat moeten zijn om in te 
schatten met welke soorten het goed zal 
gaan en voor welke soorten de (nabije) 
toekomst er somber uitziet. Kortom het 
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boek stelt de lezers in staat om te begrij-
pen waarom een vlinder ergens (nog) wel 
of (nog) niet voorkomt. Het is daarmee 
een welkome aanvulling op de bestaande 
literatuur.

In het boek wordt van 120 soorten het 
ecologisch profiel paginavullend weerge-
geven. Aan deze soortbesprekingen gaan 
boeiende hoofdstukken vooraf, die alle-
maal betrekking hebben op de biologie en 
ecologie van dagvlinders. De informatie 
is overweldigend en stelt je in staat om 
zelf een ecologisch profiel (deels) in te 
vullen en daagt lezers uit om op een an-
dere manier naar vlinders te gaan kijken. 

Het eerst inleidende hoofdstuk start 
met het beschrijven van de verschillende 
landschappen die de Benelux rijk is. En 
begint, voor mij, gelijk met een eyeope-
ner; ik was altijd in de veronderstelling 
dat de Benelux arm is aan vlindersoor-
ten. Echter, met slechts 0,6% oppervlakte 
van het Europese continent is in de 
afgelopen eeuw maar liefst 26% van het 
totaal aantal in Europa voorkomende 
soorten waargenomen in de Benelux.

Hierna volgt een hoofdstuk over Ne-
derlandse namen van vlinders en wordt 
een pleidooi gehouden om bij de Neder-
landse namen uit te gaan van biologisch 
relevante namen. De auteur houdt vast 
aan de namen, die ook in de Ecologische 
Atlas zijn gebruikt. Er wordt bijvoorbeeld 
helder onderbouwd waarom vlinders van 
de tribus Melitaeini beter melitea’s ge-
noemd kunnen worden dan parelmoer-
vlinders. Parelmoervlinders behoren tot 
de onderfamilie Heliconiinae en de biolo-
gische verschillen tussen beide groepen 
zijn immers zo groot dat het belangrijk 
is om dit in de naamgeving tot uiting te 
laten komen. 

Hierna volgen informatieve hoofd-
stukken over gedrag en ontwikkeling. 
Steeds worden duidelijke voorbeelden 
gegeven en is de tekst verrijkt met af-
beeldingen en tabellen die de tekst goed 
ondersteunen. Een ecologisch profiel is 
een samenvatting van gegevens over (1) 
het gedrag door de tijd, (2) het gedrag in 
de ruimte, (3) het vermogen tot afweren 

van bedreigingen en (4) het vergaren van 
voedsel. Een verzameling van ecologische 
onderwerpen die inzicht geeft waarom 
de ene soort wel in een bepaald land-
schap kan leven en de andere niet. Naast 
een algemeen hoofdstuk over het eco-
logisch profiel zijn er ook aparte hoofd-
stukken die dieper ingaan op de vier 
‘onderdelen’ van het profiel. Vervolgens 
wordt er ruimschoots aandacht geschon-
ken aan het fenogram en beschreven 
welke informatie allemaal uit een feno-
gram gehaald kan worden.

Een erg interessant hoofdstuk, zeker 
gezien de actualiteit met de huidige ver-
anderingen in het klimaat, behandelt de 
klimaatmatrix. De relatie tussen klimaat 
en vlinder gaat in de eerste plaats om 
de hoeveelheid warmte die minimaal 
nodig is voor de ontwikkeling van ei tot 
vlinder, de tijd die hiervoor nodig is en de 
hitte in de zomer die nog net verdragen 
wordt. Om het verband tussen deze drie 
variabelen in één oogopslag te overzien 
is een klimaatmatrix ideaal. De inlei-
dende hoofdstukken sluiten af met een 
hoofdstuk over habitatkarakteristieken 
en familietrekken. Hierna volgen de 
monografieën van de 120 soorten, die de 
afgelopen eeuw in de Benelux zijn waar-
genomen. 

Dan worden de dagvlinders behan-
deld, iedere soort op een aparte pagina 
volgens een vaste opbouw. Bovenaan de 
pagina staat de soortnaam (wetenschap-
pelijke en Nederlandse naam) en de 
familie en onderfamilie waarbinnen de 
soort thuishoort. Ook eventuele alterna-
tieve Nederlandse namen en de Duitse 
en Franse namen worden weergegeven. 
Daarna volgt een beschrijving van de 
vlinder en wordt in een soort tabelvorm 
het gedrag door de tijd, gedrag in de 
ruimte, afweren van bedreigingen, ver-
garen van voedsel en de waardplanten 
weergegeven. Bij iedere soort is ook een 
duidelijk figuur van de klimaatmatrix, 
een fenogram en een overzicht van welke 
habitats benut worden. Ook staan er 
kleine afbeeldingen van het imago (veelal 
boven- en onderzijde), de rups en het 
overwinteringsstadium.

Het boek heeft een liggend A4-
formaat; iets dat ik als minder prettig 
ervaar bij het lezen van de inleidende 
hoofdstukken, maar bij de monografieën 
juist wel erg goed uitpakt. Deze publicatie 
daagt uit om op een andere manier naar 
vlinders te kijken. Persoonlijk word ik 
enthousiast van de aanpak en ben ik van 
mening dat ecologische profielen voor 
veel meer soortgroepen gebezigd kunnen 
én zouden moeten worden en dat maakt 
het een boek dat niet alleen een must is 
voor iedere professionele en amateuren-
tomoloog, maar zeker ook voor natuur-

beheerders of iedereen die wil begrijpen 
waarom soorten ergens wel of niet voor 
(kunnen) komen.
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Er zijn verschillende bronnen om te we-
ten te komen welke mierensoorten in 
welke Europese landen voorkomen. Be-
kend is Fauna Europeaans (www.fau-
naeur.org), maar deze bron is niet erg ac-
curaat. Als laatste update staat augustus 
2013 genoemd, maar ik kan al jaren geen 
wijzigingen ontdekken. Bekijk ik als 
voorbeeld wat er van Nederland staat, 
dan ontbreken er veel soorten, worden 
soorten met oude namen aangegeven 
(bijv. Formica candida in plaats van F. picea 
en Leptothorax in plaats van Temnothorax) 
en staan er soorten op die helemaal niet 
in Nederland voorkomen (o.a. Harpaxoge-
nus sublaevis). Een nieuwere mogelijkheid 
(voor alle landen van de wereld) is Ant 
Wiki (www.antwiki.org/wiki/Category: 
Regional_Taxon_List). De laatste update 
is hier ook augustus 2013. Deze lijst is 
voor (onder andere) Nederland vollediger, 
maar kent dezelfde problemen: soorten 
die niet in Nederland voorkomen, oude 
in onbruik geraakte namen en er ontbre-
ken nog al wat soorten.

Beide digitale bronnen noemen als 
enige Nederlandse exoot de faraomier 
Monomorium pharaonis en daar zijn er heel 
wat meer van (Boer & Vierbergen 2010)! 
Een beperkte lijst van Europese landen, 
maar wel met gegarandeerde up-to-date-
lijsten, vinden we op Antweb (antweb.org 
> regions > eurasian).

De nieuwste bron is samengesteld 
door Lech Borowiec: een catalogus van 
340 pagina’s, die ook online is te bekijken. 
Hij benoemt alle mierensoorten die voor-
komen in Europa, Noord-Afrika, Midden-
Oosten, Turkije, Kaukasus, Iran en het 
Arabisch Schiereiland. Het samenstellen 
moet een gigantisch werk zijn geweest. 
Alleen al de literatuurlijst neemt 63 
pagina’s in beslag. Per soort wordt een 
beperkt aantal synoniemen gegeven (die 


