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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 



80 entomologische berichten
 75 (2) 2015

kevers in Duitsland. Verder is er een  
website over Coleoptera met een knip 
oog naar de naam van de auteur: www. 
koehleroptera.de.

Er zijn verschillende definities van 
dieren die in dood hout leven. Xylobionte 
(houtbewonende) kevers zijn niet echt af-
hankelijk van dood hout, maar maken er 
op verschillende manieren gebruik van. 
Voorbeelden zijn sommige lieveheers-
beestjes en loopkevers die alleen maar in 
dood hout zitten om er te overwinteren. 
Xylofage (houtvretende) kevers worden 
soms verward met de mycofage kevers 
die zich voeden met koolhydraat- en 
eiwitrijke schimmels die het hout (cel-
lulose) enzymatisch afbreken. Een mooi 
voorbeeld hiervan zijn ambrosiakevers 
(enkele genera binnen de Scolitinae) die 
in de larvengangen hun eigen schim-
mels kweken. Saproxyle kevers zijn, voor 
een deel van hun levenscyclus, afhan-
kelijk van dood hout, stervende bomen, 
houtschimmels of de aanwezigheid van 
andere saproxyle soorten. De saproxyle 
soorten omvatten dus niet alleen de bast- 
en houteters maar ook de schimmeleters, 
detritivoren, predatoren en parasitoìden 
die obligaat afhankelijk zijn van andere 
soorten in het dode hout. 

In deze uitgave wordt eerst gesteld 
dat alleen de saproxyle kevers worden 
besproken, maar later worden de termen 
xylobiont en saproxyl op een verwarren-
de manier door elkaar gebruikt. Het rap-
port bevat omvangrijke en zeer handige 
tabellen waarin de kevers zijn gelabeld 
met biotoopvoorkeur, bostype, type dood 
hout, voedselpreferentie, geografische 
verspreiding, lichaamslengte en of het 
bloembezoekers zijn. Er is ook een tabel 

met het jaartal wanneer soorten voor het 
eerst in het zuidelijk of in het noordelijk 
deel van het Rheinland zijn gevonden. 
Sinds 1911 zijn in het Rheinland maar 
liefst 352 nieuwe keversoorten van dood 
hout gemeld. Als oorzaken voor dit hoge 
aantal worden klimaatverandering, de 
moeilijke detectie van soorten kleiner 
dan 2 mm, het lange tijd ontbreken van 
determinatietabellen en andere proble-
men met de determinatie (soorten die  
alleen met genitaalpreparaten zijn te  
onderscheiden) genoemd. 

Volgens de laatste checklist van 2009 
heeft Duitsland totaal 6.620 keversoorten, 
waarvan er ongeveer 1.000 een saproxyle 
levenswijze hebben. Van deze saproxyle 
soorten zijn maar liefst 450 soorten in de 
rode lijst opgenomen. Dit grote aandeel 
van zeldzame kevers heeft te maken met  
de vaak sterk gespecialiseerde levens- 
wijzen in bijzondere biotopen. Daarnaast 
heeft een deel van de saproxyle kevers 
specifieke micro- en macroklimaateisen. 
Met deze eigenschappen kunnen ze als 
natuur- en klimaatindicatoren worden 
gebruikt. 

In 1998 werden in Duitsland op lan-
delijk niveau gestandaardiseerde inven-
tarisaties uitgevoerd met een indrukwek-
kende verscheidenheid en veelvoud van 
methodes en apparaten zoals bodemval-
len, venstervallen, lokvallen, lijmringen, 
klopvangsten en handvangsten (Köhler 
& Klausnitzer 1998). Deze inventarisaties 
werden 20 jaar later (in 2009) herhaald. In 
deze periode van 20 jaar zijn in Duitsland 
op landelijk niveau 122 nieuwe kevers 
gevonden, waarvan 29 saproxyle soorten. 
Het zijn kleine aantallen, maar bijzonder 
hieraan is dat de nieuwkomers vooral 
mediterrane soorten zijn. De noordwaart-
se migratie lijkt vooral via de dalen van 
de Rijn en Elbe te verlopen. Dit verklaart 
dat de toename van mediterrane soorten 
in Noord- en Centraal-Duitsland tot 20% 
hoger is dan verwacht. 

Om de lokale effecten van klimaat-
verandering vast te stellen werden de 
keverinventarisaties van 1998 en 2009 
vergeleken voor drie bosreservaten  
(Naturwaldzellen) in de regio Rheinland. 
Uit de gepoolde analyse van de drie bos-
reservaten, bleek dat in de laatste 20 jaar 
per bosreservaat slechts één tot negen 
soorten waren verdwenen. Daar staat een 
toename van 55-95 soorten tegenover 
met een relatieve toename van 24-27%. 
Daarvan hebben 26-41 soorten ten ge-
volge van klimaatverandering naar de 
bosreservaten hebben kunnen migreren. 
Het gaat hierbij vooral om zeldzame en 
bedreigde soorten. Hun migratie is het 
resultaat van klimaatverandering, maar 
ook van veranderingen in de kwantiteit 
en kwaliteit van het dood hout in de 

bosreservaten. Zo zijn enkele nieuwe 
keversoorten toe te schrijven aan de im-
migratie van nieuwe houtschimmelsoor-
ten. In het rapport worden vele grafieken 
gewijd aan de correlatie tussen tempera-
tuurstijging en de toename van nieuwe 
keversoorten. De statistische methodes 
voor het bewijzen van klimaateffecten 
zijn niet gemakkelijk te doorgronden. De 
conclusie is dat de effecten van klimaat-
verandering ongeveer even groot zijn als 
de effecten van het aanbod (kwantiteit 
en kwaliteit) van dood hout. Er zijn in 
ieder geval wel sterke aanwijzingen 
voor een klimaateffect, omdat veel van 
de nieuwkomers als thermofiel bekend 
staan en oorspronkelijk uit het mediter-
rane gebied komen.

In het Rheinland laten de meeste 
boomsoorten een positieve reactie op 
klimaatverandering zien. In de komende 
decennia zal de lengte van het groeisei-
zoen waarschijnlijk continu toenemen 
en zullen de bomen sneller groeien. De 
noordwaartse migratie van kevers en hun 
reproductie zullen daarvan profiteren. 
Maar in het rapport wordt die toekomst-
visie niet goed onderbouwd. Toch zouden 
de analyses in de toekomst gebruikt kun-
nen worden om het bosbeheer, indien 
nodig aan te passen met betrekking tot 
doodhoutvoorraden, boomsoortkeuze en 
leeftijdsopbouw van bomen.

Samenvattend kan worden gezegd 
dat in de bosreservaten veranderingen in 
de keverfauna zijn vastgesteld, waarbij er 
meer soorten zijn bijgekomen dan er zijn 
verdwenen. De grootste veranderingen 
zijn te zien bij de hout-, bast-, en schim-
meleters. Vermoedelijk zijn de verande-
ringen gelegen in het grotere aanbod van 
dood hout dat in de ouder wordende bos-
reservaten is te verwachten. Niet alle ver-
anderingen hebben dus een relatie met 
klimaatverandering. Langdurige observa-
ties zijn noodzakelijk om de vastgestelde 
trends te bevestigen of te weerleggen.

Ook in Nederland is er sinds enkele 
decennia meer aandacht voor de aan-
wezigheid van dood hout (Moraal 2014). 
Er is tegenwoordig wellicht meer dood 
hout aanwezig dan de laatste eeuwen het 
geval was. We kunnen ervan uitgaan dat 
een groot deel van de doodhoutkever-
fauna al heel lang uit onze bossen is ver-
dwenen. De vraag is of kolonisatie vanuit 
onze buurlanden nog wel kan plaatsvin-
den bij een geringe dispersiecapaciteit 
van insecten en een ruimtelijke isolatie 
van bossen. Een gedegen en systematisch 
onderzoek van doodhoutinsecten zou 
ook in Nederland nuttig zijn. Nederland 
grenst deels aan het door Köhler onder-
zochte Rheinland en zijn informatie is 
dan ook erg relevant voor ons land. 

Het rapport bevat veel schitterende 
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foto’s (66), maar ook een overvloed aan 
tabellen (61), afbeeldingen en grafieken 
(54). Daardoor kost het moeite om de 
belangrijkste informatie te overzien 
en daarmee lijkt de publicatie vooral 
bedoeld voor wetenschappelijk georiën-
teerde keverspecialisten. Daarnaast zijn 
er omvangrijke soortenlijsten met infor-
matie over inventarisatiemethodieken en 
biotoop- en habitatseisen van kevers. Het 
bos is door de vele bomen niet makkelijk 
te zien maar met al die informatie is er 
wel een schat in te vinden.
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Twee jaar na de succesvolle ‘Fotogids lar-
venhuidjes van libellen’ (Brochard et al. 
2012) komen de twee hoofdschrijvers van 
dat boek met een vervolg. Konden de  
fantastische foto’s van die eerste gids  
– die met behulp van stacking-technie-
ken waren samengesteld – nog worden 
overtroffen? Het antwoord is ja. Larven-
huidjes van libellen zijn vaak een relatief 
saai mengsel van allerlei bruintinten.  
De nu gefotografeerde larven zijn in een 
aquarium gezet met elementen uit de 

microhabitat waar ze leven. De mensen 
die libellenlarven eerst vangen en dan 
bekijken, zullen de meeste op de foto’s 
vastgelegde kleurnuances en details niet 
goed zien; de larven worden dan name-
lijk buiten het water bekeken in een  
hybienet of in de hand. Daarentegen 
straalt de frisheid van de in dit boek ge-
presenteerde foto’s af: de larven zijn echt 
heel erg fraai in beeld gebracht. Dit blijkt 
ook mede te komen door de gekozen 
drukker, die met veel zorgvuldigheid is 
uitgezocht en tot de hoge kwaliteit van 
het boek heeft bijgedragen.

Het boek is verder geen herhaling  
van het larvenhuidjesboek. Deze gids 
gaat namelijk dieper in op het gedrag en 
de biologie van de larven. Hieraan wor-
den de eerste 60 bladzijden van het boek  
besteed. Hoe kunnen de verschillende 
soorten larven worden ingedeeld (gra-
vers, klauteraars en verstoppers), hoe is 
hun foerageergedrag, hoe voorkomen 
ze dat ze gepredeerd worden en tot slot 
hoe kun je libellenlarven kweken en fo-
tograferen. Daarnaast hebben de auteurs 
ervoor gekozen de determinatietabellen 
uit het eerste boek niet te herhalen. Lar-
venhuidjes en de laatste stadia van de 
libellenlarven, waar deze nieuwe foto- 
gids over gaat, zijn namelijk doorgaans 

met dezelfde kenmerken op naam te 
brengen. Daarmee komt dan echter wel 
een nadeel van het boek naar voren: het 
is niet zelfstandig te gebruiken, maar 
om de soorten via tabellen op naam te 
brengen is het eerste boek noodzakelijk. 
Wel is er in dit larvenboek per soort een 
uitgebreide beschrijving van kenmer-
ken opgenomen, die aan de hand van 
pijltjes worden geïllustreerd op de zeer 
gedetailleerde foto’s. Hierdoor is het 
ook met dit boek mogelijk ze op naam 
te brengen, alhoewel dit niet voor elke 
soort geldt. De zorgvuldige nuances die 
bijvoorbeeld bij de determinatie van de 
larvenhuidjes van de zuidelijke en de 
bruinrode heidelibel (Sympetrum meri-
dionale en S. striolatum) in de tabel van 
het larvenhuidjesboek zijn opgenomen, 
ontbreken juist in het larvenboek. Daarbij 
wordt gezegd dat beide soorten ‘niet of 
nauwelijks van elkaar te onderscheiden 
zijn’. De oorzaak daarvan blijkt te zijn dat 
er bij een deel van de larvenkenmerken 
meer variatie aanwezig blijkt te zijn dan 
die bij de larvenhuidjes. Aan de andere 
kant blijken larven soms overtuigende 
determinatiekenmerken te bezitten die 
bij de larvenhuidjes zijn verdwenen. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de larven van de 
dwergjuffer (Nehalennia speciosa) die een 
uiterst karakteristieke lichtbruine streep 
tussen de ogen blijken te hebben, die bij 
de larvenhuidjes ontbreekt.

De schrijvers werken op dit moment 
aan een Franstalige fotogids, waarin deze 
twee boeken samen zijn geïntegreerd. 
Verder zijn de auteurs de afgelopen jaren 
Turkije en half Europa doorgereisd om 
larven en larvenhuidjes te verzamelen 
om uiteindelijk in de toekomst een En-
gelstalig boek over alle Europese soorten 
te laten verschijnen. Ongetwijfeld zullen 
deze boeken dezelfde hoge kwaliteit heb-
ben als de hier besproken fotogids. Ik kijk 
er naar uit!
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