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Voor faunistisch onderzoek aan een be-
paalde diergroep kan informatie uit om-
liggende landen erg handig zijn. Informa-
tie uit buurlanden over de aanwezigheid 
van soorten en hun verspreiding en 
trends, is waardevol om de status van de 
‘eigen’ soorten te interpreteren. Een ver-
andering in de nationale fauna – bijvoor-
beeld de komst van een nieuwe soort – 
kan vaak beter worden verklaard als deze 
informatie erbij betrokken kan worden. 
Een verspreidingsatlas is daarom niet  
alleen nuttig voor het land in kwestie, 
maar ook voor de buren.

In Noordwest-Europa is de informatie 
over het voorkomen van de meeste spin-
achtigen (Arachnida) vrij schaars, met 
uitzondering van enkele spinnenfamilies 
en … hooiwagens. Dit komt voornamelijk 
door het overzichtelijke aantal soorten. 
Voor België is er een recente versprei-
dingsatlas (Vanhercke 2010). In het Ver-
enigd Koninkrijk is er een verouderde 
atlas (Sankey 1988), maar oude en nieuwe 
records worden gepubliceerd op de web-
site ‘Spider and Harvestman Recording 
Scheme’ (British Arachnological Society 
2014). Voor Duitsland is er een soort- 
gelijke website: ‘Nachweiskarten der 
Spinnentiere Deutschlands’ (Staudt 
2014). Ook de publicatie van Martens 
uit 1978 blijft een belangrijke bron voor 
Duitsland en Midden-Europa. Voor andere 
Noordwest-Europese landen is de fauna 
ook degelijk beschreven, maar niet in 
atlassen: Frankrijk (Delfosse 2004, 2014), 
Nederland (Wijnhoven 2009), Denemar-
ken (Stol 2003, 2007, Enghoff et al. 2014) 
en Fenno-Scandinavië (Stol 2003, 2007). 

Müller (1962) en Schneider (1986) 
sommen de tot dan toe bekende soorten 
van Luxemburg op, met als eindscore 
slechts achttien soorten. Hierna zijn er 
vele hooiwagens gedetermineerd tijdens 
faunistisch onderzoek van het Musée na-
tional d’histoire naturelle Luxembourg, 
hetgeen leidde tot de ontdekking van een 
aantal nieuwe soorten. Christoph Muster 
(een freelance arachnoloog uit Duitsland) 
en Marc Meyer (Musée national d’histoire 
naturelle Luxembourg) hebben nu alle 
kennis bijeengebracht in een nieuwe 
verspreidingsatlas met 31 soorten, een 
indrukwekkende hoeveelheid informatie 
en veel details. Tijdens vijftien projecten 

zijn 3091 records van 226 locaties ver-
zameld. Deze lagen goed verdeeld over 
het land, hoewel plekken in beek- en ri-
vierdalen wel wat oververtegenwoordigd 
zijn. De eigenschappen van alle locaties, 
inclusief exacte aantallen gevangen indi-
viduen per soort, worden gegeven in twee 
bijlagen.

Voor elke hooiwagensoort wordt 
informatie gegeven over areaal, vind-
plaatsen in Luxemburg, habitats, verde-
ling van de individuen over monsters die 
door verschillende methoden verzameld 
zijn, geslachtsverhouding en fenologie. 
De beschrijvingen eindigen met opmer-
kingen over status en trend. Ze worden 
geïllustreerd met een foto van de soort 
(niet altijd), vindplaatsenkaart, fenologie-
diagram (van de adulten) en diagram met 
de verdeling over zestien biotopen; soms 
wordt nog een biotoopfoto gegeven. Zo 
beslaat elke soort twee of drie pagina’s. 
Na de soortbeschrijvingen volgen een 
korte discussie over de veranderingen 

in de hooiwagenfauna door de tijd heen, 
een vergelijking met België en Nederland, 
en een Europees zoögeografisch perspec-
tief.

Voor deze atlas is het meeste mate-
riaal verzameld met bodemvallen (57%), 
waardoor de gepresenteerde kwantita-
tieve verdeling van het materiaal over 
verschillende vangsttechnieken verte-
kend is. Er had beter een relatieve maat 
gebruikt kunnen worden, die duidelijk 
maakte met welke techniek een soort het 
best te vangen is. ‘Handvangsten’ (gericht 
zoeken of kloppen van de vegetatie) zijn 
weinig uitgevoerd (10%), waardoor de 
kaarten voor enkele vegetatiebewonende 
soorten – zoals Paroligolophus agrestis, 
Dicranopalpus ramosus en Leiobunum 
blackwalli – wat magertjes gevuld zijn. 
Daarentegen zijn soorten van de familie 
Trogulidae zo goed gecamoufleerd dat ze 
vaak alleen gevonden kunnen worden 
met bodemvallen. De vier vertegenwoor-
digers van deze familie in Luxemburg 
hebben weer wel relatief goed gevulde 
verspreidingskaarten.

De hooiwagenfauna van Luxemburg 
‘heeft het allemaal’ en lijkt behoorlijk op 
die van Nederland. Onder de 31 soorten 
bevinden zich zeer algemene soorten 
(bijvoorbeeld Oligolophus tridens, Pha- 
langium opilio), absolute generalisten  
(Paroligolophus agrestis, Rilaena triangularis), 
specialistische soorten (Trogulus nepaefor-
mis, Amilenus aurantiacus), zeer zeldzame 
soorten (Lacinius horridus, Nelima silvatica), 
een sterk achteruitgaande soort (Opilio 
parietinus), een exotische soort (Leiobu-
num sp. A), en nieuwe, areaaluitbreidende 
soorten (Nemastoma dentigerum, Nelima 
sempronii). Muster en Meyer hebben een 
atlas gemaakt die al deze patronen en 
processen goed beschrijft. Het is daarom 
een waardevolle uitgave, niet alleen voor 
Luxemburg, maar zeker ook voor Ne-
derland en andere Noordwest-Europese 
landen. 

Nelima sempronii heeft 
pas recentelijk het 
noordwestelijke deel 
van Europa bereikt; 
hij werd in 2004 in 
Nederland aange-
troffen en in 2009 in 
Luxemburg. Foto: Jinze 
Noordijk
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Dave Goulson heeft een grote fascinatie 
voor hommels. Dat ontdek je in zijn boek. 
In de proloog vertelt Goulson hoe hij op-
groeide en als zevenjarig jongetje zijn om-
geving al begon te verkennen. In tegen-
stelling tot zijn ouders, die nauwelijks 
biologische belangstelling hadden, ver-

diepte de kleine Dave zich al tijdens zijn 
jeugd in de flora en fauna. Die achter-
grond deelt hij met veel andere veldbiolo-
gen. Op een uiterst klungelige wijze pro-
beerde hij dieren te verzamelen en te 
bestuderen. Uiteraard ging dat met vallen 
en opstaan, maar hij deed dat liever dan 
naar school gaan. Gaandeweg ging hij zich 
steeds meer in hommels interesseren. Die 
fascinatie behield hij zijn hele leven; met 
name tijdens zijn studie en werk bij uni-
versiteiten waar hij veel studenten en 
promovendi begeleidde en meesleepte in 
zijn enthousiasme voor onderzoek aan 
hommels. Hij nam hen mee op allerlei ex-
cursies naar verre oorden. 

Het boek laat zich lezen als een au-
tobiografie van een echte ‘hommeloog’. 
Daarnaast wordt het bestaan van hom-
mels vanuit allerlei gezichtspunten uit-
voerig beschreven. Dat gebeurt met talloze 
verhalen en anekdotes met veel feiten 
en feitjes over smeerwortel en geurende 
pootjes, hommelsnuffelhonden, koekoek-
hommels, bijenvijanden, bloemetjes en 
bijtjes... te veel om op te noemen. Zo ver-
telt Goulson dat hij zich pas na vele jaren 
realiseerde dat de omgeving met nog enige 
natuurlijke elementen, waar hij was op-
gegroeid, langzaamaan veranderde in een 
landbouwareaal. Die verandering vond 
overal in Groot-Brittannië plaats en had 
als gevolg dat het aantal insecten sterk af-
nam of dat sommige zelfs verdwenen. 

Dat hommels een belangrijke functie 
kunnen vervullen, blijkt uit de beschrij-
ving van de pogingen van boeren in 
Nieuw-Zeeland rond 1870 om over vol-
doende rode klaver te kunnen beschik-
ken dat kon dienen als veevoer. Er waren 
onvoldoende geschikte insecten om de 
klaver te bevruchten. Klaver heeft voor 
die bevruchting hommels nodig. Daarom 
ging men – ongeacht de soort – bevruchte 
hommelkoninginnen verzamelen en 
in Nieuw-Zeeland invoeren. Daarvoor 
moesten dan wel voorzorgsmaatregelen 
worden genomen in relatie tot klimaat  
en seizoenverschil, zoals goede koeling 
tijdens de reis, zorgen dat de koningin-
nen actief werden op het gepaste mo-
ment, en dergelijke. Uiteindelijk deed 
een aantal soorten het heel goed en zelfs 
beter dan in Groot-Brittannië. Men werd 
zelfs bang voor ‘hommelplagen’. 

Een ander verhaal gaat over een po-
ging van Goulson om snuffelhonden in te 
zetten om hommelnesten op te sporen. 
Het trainen van honden blijkt echter 
moeilijker dan hij had gedacht. Uiteinde-
lijk had hij zelfs een studente die op dit 
punt betere prestaties kon leveren dan 
honden. 

In 1992 werden voor het eerst hom-
mels in Australië aangetroffen. Hoe ze in 
daar terecht zijn gekomen is onbekend. 

De lange afwezigheid in Australië is op-
merkelijk, omdat ze reeds sinds de 19e 
eeuw in Nieuw-Zeeland waren. Kennelijk 
konden ze de afstand naar Australië niet 
overbruggen. Het is reden voor Goulson 
om naar Australië te gaan. In de buurt 
van Canterbury (Nieuw-Zuid-Wales) 
deed de omgeving hem erg denken aan 
Groot-Brittannië; hij zag zelfs puttertjes 
voorbij vliegen en hoorde veldleeuweri-
ken. Goulson onderzocht daar de invloed 
van hommels en honingbijen op de 
Australische insecten en flora. Hij ont-
dekte dat hommels voor veel ingevoerde 
Europese planten, onder andere lupine, 
belangrijk kunnen zijn voor de zaadzet-
ting en verspreiding. Door de aanwezige 
Europese hommels konden die planten 
weer tot plagen leiden. Ook voor som-
mige inheemse planten van Australië is 
de aanwezigheid van hommels nadelig. 
Voor hun bevruchting zijn zij afhankelijk 
van lokale insecten of vogels als de  
kolibrie. Europese hommels roven de 
honing uit die planten zonder aan hun 
bevruchting, en dus verspreiding, mee te 
werken. Uiteindelijk concludeerde Goul-
son, ook gebaseerd op andere warnemin-
gen, dat we uiterst zorgvuldig moeten 
zijn met zo maar hommels los te laten. 

Een andere ervaring speelt zich af in 
Frankrijk. Goulson had daar een boer-
derijtje gekocht met een stuk land er 
omheen, een rijk bemest bouwlandveld. 
Hij deed zijn uiterste best om daarvan 
een bloemenweide te maken die geschikt 
zou zijn voor hommels. Dat bleek minder 
eenvoudig te zijn dan hij dacht en het zal 
volgens hem nog minstens dertig jaar 
duren voordat dat bouwland in een mooi 
hommelgebied is veranderd. 


