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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 
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staan op bijv. antweb.org uitgebreider) en 
worden de landen (of eilanden) genoemd 
waar ze is vastgesteld. De monografie telt 
1261 soorten, waarvan er 622 in Europa 
(incl. Canarische Eilanden, Madeira en 
Azoren en waarschijnlijk zonder Euro-
pees Turkije) voorkomen. De soorten wor-
den in alfabetische volgorde behandeld. 
Na de soortenlijst, volgt een tabel waar 
alle soorten in staan en waarin wordt 
aangegeven in welke van de zes hoofd- 
regio’s ze voorkomen (35 pagina’s) en  
ten slotte een trefwoordenregister (34 
pagina’s) waarin ook de synoniemen zijn 
ondergebracht, een groot pluspunt! He-
laas is het niet mogelijk om per land na 
te gaan welke soorten er voorkomen, of 
je moet door het hele boek gaan bladeren 
waarna je zelf een lijst kan samenstellen.

De inleidende tekst is summier, telt 
slechts twee pagina’s en is in telegram-
stijl geschreven. De laatste zin daarvan 
vind ik typerend voor de huidige taxo-
nomie in mierenland: “All intraspecific 
names, including subspecies names, are 
treated as synonyms although in future 
studies many of them can be raised to 
species level”. Verschillende malen wordt 
geopperd dat er twijfels bestaan over 
de validiteit van sommige soorten bin-
nen een genus. Helaas staat dit slechts 
eenmaal per genus vermeld en niet bij 
betreffende soorten in het bijzonder. 
Voorbeelden van dergelijke genera zijn 
Solenopsis (met name de soorten die door 
Bernard zijn beschreven) en Tetramorium 
(twijfels over de juistheid van de gegeven 
verspreiding vanwege waarschijnlijk fou-
te determinaties). Ook is nog niet duide-
lijk wat precies het verspreidingsgebied 
is van het draaigatje Tapinoma madeirense; 
een soort die onlangs is opgesplitst in 
twee soorten: T. subboreale (die in Neder-
land voorkomt) en T. madeirense.

Borowiec heeft de soortnamen ge-
bruikt volgens de nieuwste studies, zoals 
die ook gepubliceerd staan op antweb.
org. Met de exoten weet hij kennelijk 
niet goed raad. Zo is bij de vermelding 
van een land bij een behandelde soort 
niet duidelijk of deze in dat land wel of 
geen exoot is. Dit staat alleen in een ta-
bel waarin de verspreiding per soort per 
hoofdregio wordt gegeven. Dan wordt 
onderscheid gemaakt tussen ‘introdu-
ced species’ (exoten) en ‘tramp species’ 
(plaagsoorten). Een merkwaardig on-
derscheid want plaagmieren zijn altijd 
ingevoerd, maar ingevoerde hoeven na-
tuurlijk geen overlast te geven. Overigens 
staan in de lijst maar negen ‘introduced 
species’ vermeld: Brachymyrmex heeri, 
Cardiocondyla britteni, Crematogaster ter-
minalis, Nylanderia bourbonica, N. braueri, 
Strumigenys lewisi, S. rogeri, Tetramorium 
guineense en T. lucayanum. Onduidelijk is 
of deze soorten ergens buiten leven en/
of in gebouwen. Dat laatste geldt ook 
voor de genoemde plaagmieren. Bepaald 
merkwaardig vind ik dat onze compost-
mier Hypoponera punctatissima een plaag-
mier wordt genoemd, terwijl deze soort 
overal in Europa in de vrije natuur wordt 
aangetroffen, zonder dat van enige over-
last sprake is. Verder valt het mij op dat 
de dwergvuurmier Wasmannia auropunc-
tata niet als plaagmier wordt aangeduid,  
terwijl deze als zodanig wereldwijd be-
kend staat. 

Voor Nederland wordt als literatuur-
bron mijn boek uit 2010 genoemd (Boer 
2010). Toch heeft Borowiec later nog op 
antweb.org gekeken, waardoor de nieuw-
ste wijzigingen doorgevoerd konden wor-
den, althans tot en met 2013. Voor zover 
ik dat kan nagaan, geldt dit ook voor de 
andere landen. Helaas worden twee soor-
ten onterecht voor Nederland genoemd: 
de nijptangmier Harpagoxenus sublaevis 
(waarschijnlijk vanwege de onjuiste ver-
melding in Fauna Europaea) en de glim-
mende dikkop Pheidole megacephala, een 
exoot die niet op onze lijst van ingebur-
gerde soorten voorkomt.

In de lijsten op www.antweb.org en 
www.nlmieren.nl wordt aangegeven 
welke exoten in Nederland zijn gevestigd. 
Dat zijn er vijftien en daarvan neemt 
Borowiec er elf op als voorkomend in 
Nederland. Niet vermeld worden de Azia-
tische faraomier Monomorium floricola, de 
gele dikkop Pheidole bilimeki, de tropische 
staafmier Hypoponera ergatandria (was H. 
schauinslandi) en de witvoetmier Techno-
myrmex vitiensis, terwijl de eerste twee 
zelfs geheel onvermeld blijven in deze 
catalogus. 

Al met al is dit toch een belangrijk 
boekwerk dat – als we de exoten buiten 
beschouwing laten – zeer zorgvuldig is 

samengesteld. Als we iets over het ver-
spreidingsgebied van een soort willen 
weten, kunnen we het in dit boek vinden. 
Het is te hopen dat Fauna Europaea en 
Antwiki deze publicatie zullen verwer-
ken, zodat we ook bij die websites per 
land een geactualiseerde soortenlijst te 
zien krijgen.
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Deze uitgave, eigenlijk een soort rapport, 
geeft de resultaten van een zeer uitge-
breid onderzoek naar veranderingen in 
de doodhoutkeverfauna. In de publicatie 
wordt eerst een overzicht gegeven van  
de keverfauna in dood hout van geheel 
Duitsland, waarna wordt ingezoomd  
op de regio Rheinland. Het Rheinland  
bestaat uit de deelstaten Nordrhein-
Westfalen (grenzend aan Nederland) en 
Rheinland-Pfalz (grenzend aan Luxem-
burg, België en Frankrijk). De mogelijke 
effecten van klimaatverandering op de 
keverfauna worden besproken. De laatste 
jaren zijn namelijk niet alleen veel nieuwe 
mediterrane soorten Duitsland binnen-
gekomen, maar er vindt ook een noord-
waartse migratie plaats van de reeds 
aanwezige soorten. De vondsten van 
nieuwe soorten kan behalve met klimaat- 
verandering natuurlijk ook samen- 
hangen met de beschikbaarheid van 
meer dood hout en het uitvoeren van  
intensievere inventarisaties.

De Duitse onderzoeker Frank Köhler 
(1962) is een specialist op het gebied van 
kevers die in dood hout leven en heeft 
daarover vele publicaties op zijn naam 
staan (bijv. Köhler 1996, 2000). Köhler is 
projectleider van Entomofauna Germanica 
– Verzeichnis der Käfer Deutschlands 
(zie bijv. Köhler & Klausnitzer 1998). Zijn 
website www.koleopterologie.de geeft 
toegang tot vele data en fotogalerijen van 


