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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. 
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Het laatste hoofdstuk betreft de her-
introductie van de donkere tuinhommel 
(Bombus subterraneus) in Dunkeness, Kent. 
Daar was een geschikte leefomgeving 
voor hommels en er waren boeren die 
aan het project wilden meewerken. Ook 
waren er een aantal organisaties en vrij-
willigers bereid om te helpen. De donkere 
tuinhommel zou kunnen worden ver-
zameld uit de ooit naar Nieuw-Zeeland 
gebrachte hommels. Echter, die herintro-
ductie zou tot problemen leiden want de 
Nieuw-Zeelandse populatie was waar-
schijnlijk ontstaan uit een zeer gering 
aantal hommels. De populatie vertoonde 
een gebrek aan genetische variatie waar-
door het vormen van een populatie in 
Dunkeness waarschijnlijk niet mogelijk 
zou zijn. Daarom werd besloten hommels 
te verzamelen in Zuid-Zweden, waar 
donkere tuinhommels het erg goed doen. 
Onder het oog van journalisten en lief-
hebbers werden in 2012 de eerste Zweed-
se donkere tuinhommels losgelaten, en 
in 2013 een volgende groep. De toekomst 
zal het leren of die hommels zich daad-
werkelijk in Dunkeness vestigen. 

Het boek van Goulson is aantrekke-
lijk uitgevoerd en biedt veel interessante 
informatie over hommels. Echter er ont-
breekt informatie over het kunnen ruiken 
door hommels. Uit onderzoek van Tom de 
Jong is gebleken dat hommels goed kun-
nen ruiken. Dit kan eenvoudig worden 
vastgesteld door hommels bloemen te 
laten bezoeken waarin voorzichtig water 
met en zonder honing is gedruppeld. De 
bloemen zonder honing zullen worden 
overgeslagen en die met honing worden 
door hun geur wel opgemerkt. Een ander 
punt betreft het ontbreken van informa-
tie over geurmerken in door hommels be-
zochte bloemen. Die merken zijn belang-
rijk, omdat gemerkte bloemen dan niet 
tevergeefs door andere hommels worden 
bezocht. Het achterlaten van geurmer-
ken heeft voor- en nadelen. Verschil-
lende hommelvolken bezoeken meestal 
de bloemen in hetzelfde gebied. Vanuit 
biologisch oogpunt is het nuttig als het 
hommelmerk van een bepaalde hommel 
leden van het eigen volk attendeert op 
bezochte bloemen. Echter, andere volken 
hoeven daarvan niet te profiteren, in dat 
geval is het nadelig. Overigens schrijft 
Goulson ook dat mannelijke wilgen geen 
nectar maken, dat is onzin; mannetjes 
maken evenveel honing als vrouwtjes. 

Het belangrijkste punt in dit boek is 
de geschiedenis van de oprichting in 2006 
van de Bumblebee Conservation Trust 
(BBCT), een liefdadigheidsorganisatie 
uitsluitend voor hommels. Met de oprich-
ting daarvan heeft Goulson de hommel-
problematiek (de achteruitgang van hom-
mels) behoorlijk op de kaart gezet. Zijn 

eerste daad was het verzinnen van een 
aansprekende naam, de BBCT. Hij opende 
een bankrekening voor deze organisatie, 
zorgde voor een logo voor briefpapier, 
speldjes en posters, een persbericht, enz. 
Betrekkelijk snel kreeg hij contact met de 
milieuredacteur van The Independent. 
De dag na dit contact stond de oprichting 
van de BBCT op de voorpagina van The 
Independent. Dat maakte enorm veel 
reacties los, leidde tot een rijstebrij aan 
werk en hectische jaren. Maar de BBCT 
werd een feit, heeft nu ruim 8000 leden, 
contacten in heel Europa en is betrokken 
bij de aanleg van 2000 hectare bloemen-
weides in het Verenigd Koninkrijk. 

Het boek, ‘Een verhaal met een angel’ 
verdient een brede lezerskring en kan 
een stimulans vormen voor een toename 
van de interesse in hommels!

Rinny E. Kooi 
Instituut Biologie Leiden
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Duitsland is een flink land en dat zal ook 
wel de reden zijn dat een atlas met ver-
spreidingskaarten van loopkeversoorten 
even op zich heeft laten wachten. Het 
heeft in elk geval niets te maken met  
onvoldoende belangstelling voor deze 
diergroep, waarvoor overigens, Europees 
bekeken, helaas de laatste tijd de belang-
stelling wat lijkt te tanen. Reden genoeg 
om elke faunistische bijdrage tot het 
‘completeren’ van de verspreidingsleg-
puzzel toe te juichen. Om te zeggen dat 
Duitsland de bakermat is van loopkever-
studie die wat verder gaat dan de pure 
taxonomie, is misschien en beetje veel ge-
zegd, maar het werken aan deze groep 
was en is daar nog steeds heel populair. 
Zo populair zelfs dat vangen met bodem-
vallen in principe bij wet verboden is, wat 
mijns inziens weer een beetje overdreven 
is. Nog niet zo lang geleden telde Duits-
land zeker tien universitaire vakgroepen 
die zich met zeer uiteenlopende studies 
bezighielden, waarvoor in hoofdzaak 
loopkevers als onderzoeksgroep werden 
gekozen. Ik geloof dat dat thans tot één of 
twee gereduceerd is. Buitenuniversitair 
zijn er echter nog diverse werkgroepen, 
ingenieursbureaus en verenigingen zeer 
actief, zoals het Gesellschaft für Ange-
wante Carabidologie en de Arbeitsgruppe 

für Tierökologie und Planung van Jürgen 
Trautner. De laatste heeft al een flinke lijst 
van publicaties op zijn naam, waaronder 
determineerliteratuur en checklists, maar 
vooral studies op het gebied van natuur-
beheer en bescherming van soorten.

In een federatieve staat kan het niet 
missen dat dit soort activiteiten regionaal 
van start gaan. In de rijke geschiedenis 
van loopkeverstudies in Duitsland is al 
vroeg aandacht geweest voor onderzoek 
naar verspreiding en biogeografie en 
deze hebben zonder twijfel een inspire-
rende basis gevormd. Om te beginnen is 
daar het werk van Schilsky (1909) die een 
eerste systematisch overzicht gaf over de 
verspreiding in het Duits-Oostenrijkse 
faunagebied en de monografie van Breu-
ning (1932-1937) over het genus Carabus 
met tal van (palearctische) verspreidings-
kaartjes. Zeer bekend geworden zijn de 
studies van Holdhaus, deels in samen-
werking met Lindroth in de dertiger jaren 
van de vorige eeuw, over de invloed van 
de ijstijden op de Centraal-Europese 
fauna. Een opvallende studie was ook 
die van Borchert (1938) die eveneens ver-
spreidingsbeelden in een zekere context 
plaatste. Maar de echte grondlegger van 
de faunistiek was toch wel Horion die in 
tal van studies en enkele boeken nauw-
gezet de verspreiding van de Midden-
Europese keverfauna, en eventuele ver-
anderingen daarin, beschreef (o.a. Horion 
1941, 1983). Horion bediende zich ook 
graag van verspreidingskaarten die hij 
met penkruisjes en cirkeltjes op basis- 
kaartjes met de hand vervaardigde. De 
eerste auteur van de hier besproken atlas 
vermeldt nadrukkelijk in het voorwoord 
de grote invloed die het werk van Horion 
had op zijn motivatie om zelf aan de fau-
nistiek van loopkevers te gaan werken.

Deze nieuwe atlas omvat alle 567 


