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uitscheidt, die op de ter plaatse geteelde 
sperzie- en tuinbonen leven.

De mieren bevinden zich anno 2016 
nog steeds op deze locatie. In 2015 zijn er 
ook werksters gezien die uit een planten-
pot met wijnstok kwamen die in de kas 
stond. Of de kolonie zich gesplitst heeft 
(polygynie treedt op bij de soort) of dat er 
sprake was een nieuwe import is niet be-
kend. De partij waartoe deze wijnstok be-
hoorde, werd een tijd later afgevoerd. Dus 
mogelijk is er zo een nest verplaatst naar 
een balkon of tuin elders in Nederland.
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Summary 

Import of Camponotus vagus (Hymenop-
tera: Formicidae) with potted vines
An import of Camponotus vagus to a 
greenhouse in Monster (province of Zuid-
Holland) is described. A nest arrived with 
potted old vines. Later, it was moved out-
doors in an old railway sleeper next to the 
greenhouse. The colony persists already for 
seven or eight years.
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3. Opgepotte oude wijnstokken met jonge 
wijnplanten, het transportmedium van 
de zwarte reuzenmier naar Monster. Foto: 
André J. van Loon
3. Potted old vines with young grape plants, 
the transport medium of Camponotus vagus to 
Monster (province of Zuid-Holland).

2. Overzicht van de nestlocatie van de 
zwarte reuzenmier in Monster. Op de voor-
grond de stapel oude kasramen waaronder 
in een biels het nest aanwezig was. Foto: 
Jinze Noordijk
2. Overview of the nest location of Camponotus 
vagus in Monster (province of Zuid-Holland). 
In the foreground, piles of greenhouse win-
dows can be seen, under which the nest was 
located in a railway sleeper.
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De titel en het aantal pagina’s doen 
vermoeden dat dit boek heel veel infor-
matie levert over een groot aantal zeer 
uiteenlopende onderwerpen. Dat is in-
derdaad het geval, er wordt een wel-
haast encyclopedische hoeveelheid in-
formatie gepresenteerd. Daarbij gaat het 
vooral over de Braconidae en Ichneumo-
nidae die tezamen de superfamilie Ich-
neumonoidea vormen en de grootste  
superfamilie van de Hymenoptera zijn. 
De familie Ichneumonidae is een van de 
weinige insectenfamilies die hun grootste 

verspreiding in het Palearctisch gebied 
hebben, terwijl de Braconidae hun grootste 
soortenrijkdom in de tropen bereiken, 
zoals dat bij vele andere insecten ook het 
geval is.

Het boek van Donald Quicke is op-
gebouwd uit drie delen die met elkaar 
zeventien hoofdstukken bevatten. Ieder 
hoodstuk bestaat uit een aantal para-
grafen die in een prettig leesbare stijl 
zijn geschreven. Het geheel is ruim geil-
lustreerd met vele foto’s, tekeningen en 
grafieken. Daarbij zijn de foto’s tussen 
de tekst in zwart-wit afgedrukt en de 
belangrijkste ervan ook nog eens in groe-
pen bijeen gebracht op 52 kleurenplaten. 
Dit zal ongetwijfeld om druk-technische 
redenen zo gedaan zijn, maar de zwart-
wit afdrukken maken zo wel een wat 
‘ouderwetse’ en overbodige indruk. Wat 
erger is, is dat de foto’s van nogal wis-
selende kwaliteit zijn. Het lijkt er op of 
daarbij vooral gebruik gemaakt is van 
wat toevallig voorhanden was. Jammer 
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dat bij veel habitusfoto’s sprake is van 
vrij slecht geprepareerde dieren.

Deel 1 ‘Morphology and Biology’ be-
slaat 177 pagina’s en behandelt een groot 
aantal algemene onderwerpen zoals on-
der andere de morfologie van de diverse 
lichaamsdelen, inclusief een uitvoerige 
bespreking van de diverse systemen voor 
de nomenclatuur van vleugelcellen en 
vleugeladeren. Uitvoerig wordt ingegaan 
op de ovipositie en de bouw van de ovi-
positor, vooral als de ovipositor gebruikt 
wordt om in harde substraten zoals hout 
door te dringen. Aan de hand van teke-
ningen wordt uitgelegd hoe veronder-
steld wordt dat dat indringen en het  
eitransport door de ovipositor gebeurt. 
Aan anatomie, reproductie, larvale ont-
wikkeling en de diverse larvale levens-
wijzen – zoals ondere andere koinobiont, 
idiobiont, superparasitisme, kleptopara- 
sitisme – worden zo’n 50 pagina’s besteed. 
Er is een hoofdstuk over seksevorming  
(in het algemeen haploïd-diploïd), paring, 
sekse-gerelateerde klieren, cytogenetica, 
etc, en over hoe de gastheer wordt gevon-
den en associatief leren. Een belangrijk 
hoofdstuk behandelt de immuunreactie 
van de gastheer en hoe die door de pa-
rasitoïd wordt onderdrukt, in sommige 
grote subfamilies zelfs met gebruik  
maken van virussen. Het eerste deel 
wordt afgesloten met een overzicht van 
convergente aanpassingen binnen de 
Ichneumonidae en de Braconidae.

Deel 2 ‘Taxonomic and systematic 
treatment’ behandelt in 260 pagina’s de 
systematiek van de beide families en 
begint met een overzicht van fossiele 
vondsten. Daarna volgt per familie een 
behandeling van de subfamilies – bij de 
Braconidae 47 en bij de Ichneumonidae 
38 – en hun veronderstelde onderlinge 
verwantschappen. Die fylogenie is hier 
uitsluitend gebaseerd op DNA-werk. Dat 
is ‘modern’ en je hoeft niet eens bioloog 
te zijn om er toch leuk mee te kunnen 
knutselen. De auteur heeft er veel over 
gepubliceerd en dit hoofdstuk is daar een 
weerslag van. Aangezien de moleculaire 
technieken en de computerprestaties in 
de loop der tijden steeds geavanceerder 
werden, zal het niet verbazen dat de 
daarop gebaseerde verwantschapsdia-
grammen nogal eens veranderen. Dat 
blijkt ook uit de hier gepresenteerde 
voorbeelden en of de laatste diagrammen 
werkelijk de beste zijn zal de tijd leren. 
Het lijkt er wel op dat de tijd waarin DNA 
alleen zaligmakend was inmiddels voorbij 
gaat en dat voor goede fylogenie ook  
gebruik gemaakt dient te worden van 
informatie met betrekking tot lichaams-
bouw en biologie. Buiten de fylogenie 
wordt er per subfamilie zo veel mogelijk 
informatie verstrekt over levenswijze in 

de ruimste zin van het woord. Daarbij 
blijkt wel dat er nog veel te ontdekken 
valt want over menige subfamilie blijkt 
slechts zeer weinig bekend te zijn.

Deel 3 is getiteld ‘Ecology and Diver-
sity’ en bestaat uit 81 pagina’s. Hierin 
komen allerlei onderwerpen aan bod die 
in het voorgaande nog niet waren behan-
deld zoals bijvoorbeeld voedselopname 
door imagines, vliegtijden, predatie, 
pathogenen, etc. Er is een hoofdstuk over 
lokale en globale patronen van biodiver-
siteit. Tenslotte is er een hoofdstuk over 
verzamelen en kweken van Ichneumo-
noidea, zelfs met tips voor de verzending 
van geprepareerd materiaal.

Het werk wordt afgesloten met een 
hoofdstuk getiteld ‘Epilogue’. Dit bevat 
onder andere achtereenvolgens een ver-
karende woordenlijst van vijf pagina’s, 
een zeer uitgebreide lijst van 85 pagina’s 
met de in het boek genoemde referenties, 
negentien pagina’s index van gebruikte 
auteursnamen, een algemene index 
van zes pagina’s, een index met namen 
van gastheren van vijf pagina’s, een 
alfabetisch overzicht van tribus- en sub-
familienamen (elf pagina’s) en tenslotte 
vijf pagina’s index met soortnamen. Die 
beide laatste indices hadden ook wel 
samengevoegd kunnen worden.

De argeloze lezer zou zich kunnen 
afvragen of er ook nog onderwerpen zijn 
die niet aan bod komen. Die zijn er uiter-
aard en zo wordt er nauwelijks aandacht 
besteed aan determinatie. Er is slechts 
enige aandacht voor determinatie tot het 
niveau van de subfamilie. Al met al geeft 
het boek een prima overzicht van de 
stand van zaken van het onderzoek aan 
een tweetal grote en zeer diverse fami-
lies van sluipwespen. Dankzij de uitvoe-
rige indices is het boek inderdaad goed 
bruikbaar als een moderne encyclopedie 
waarin men antwoorden kan vinden op 
de meest uiteenlopende vragen.
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(Bespreking eerder verschenen in  

Brachytron 18-1)

De afgelopen decennia is de kennis over 
libellen in Europa zeer sterk toegenomen, 
dit heeft onder andere geleid tot een groot 
aantal atlassen voor verschillende (delen 
van) Europese landen. Deze waren tot nu 

echter altijd voor relatief kleine gebieden 
en voor het overzicht van de verspreiding 
van de Europese libellen was je afhanke-
lijk van de meer schetsmatige kaartjes in 
veldgidsen. Met de Europese atlas is daar 
een einde aan gekomen. Eindelijk is het 
voorkomen van alle Europese libellen in 
detail te zien. Op het eerste gezicht lijkt 
dit misschien eenvoudig, maar er zijn veel 
verschillende partners die delen van de 
dataset beheren, met allemaal eigen sys-
temen en coördinaten. Dat bij elkaar bren-
gen en tot een geheel maken is zeker geen 
simpele klus. Voor veel landen is absoluut 
niet zo veel bekend als wij hier gewend 
zijn, maar het is de auteurs wel gelukt om 
ook voor de slecht onderzochte maar zeer 
interessante landen als Albanië, Moldavië 
en Wit-Rusland de beschikbare data op te 
nemen. Waarnemingen uit Noord-Afrika 
en het Midden-Oosten worden ook weer-
gegeven, waardoor voor de vele soorten 
die ook net buiten Europa voorkomen een 
goed overzicht is van de totale versprei-
ding. De kaartjes zijn helder met verschil-
lende kleuren voor waarnemingen voor 
en na 1990. Een minpuntje is dat stippen 
in kustzones snel over het hoofd gezien 
kunnen worden (bij Ceriagrion georgifreyi 
bijvoorbeeld). Daarnaast ontbreekt de 
oostgrens van Europa op de kaart waar-
door niet te zien is welke stippen net wel 
en welke net niet in Europa vallen. Voor  
de soorten die ook buiten Europa voor-
komen, is een extra kaartje opgenomen 
met de wereldwijde verspreiding. Dit geeft 
in zijn geheel een erg goed inzicht in de 
verspreiding van de Europese libellen  
en plaatst de fauna in een breder per-
spectief. 

Naast het voorkomen wordt er in-
gegaan op de fylogenie en classificatie 
in een inleidend hoofdstuk, geschreven 
door K.-D. Dijkstra en V.J. Kalkman. Dit 


