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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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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 
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is zeer lezenswaardig en geeft een goed 
beeld van de huidige inzichten in de evo-
lutionaire geschiedenis en verwantschap 
van de libellen in Europa. Wanneer dat 
relevant is wordt ook bij de soortteksten 
de taxonomie besproken, met aandacht 
voor eventuele varianten en ondersoorten. 
Hierbij wordt ook onderbouwd waarom 
vormen wel of niet als (onder)soort  
beschouwd worden. Vaak veranderen dit 
soort ideeën schijnbaar willekeurig, maar 
er is wel degelijk goede onderbouwing 
voor de naamsveranderingen die we over 
ons heen krijgen. Als je je bijvoorbeeld 
afvraagt waarom wat je vroeger Lestes 
viridis parvidens noemde ineens Chalcolestes 
parvidens is geworden, kun je hier het 
antwoord vinden.

Er is ook veel aandacht voor trends en 
bedreiging van libellen. De libellenfauna 
is sterk in beweging met winnaars en 
verliezers. De veranderingen worden in 
de soortteksten besproken met mogelijke 
verklaringen. Waar nodig worden ook de 
huidige bedreigingen besproken. In een 
inleidend hoofdstuk wordt dieper inge-
gaan op de bedreigingen voor Europese 
libellen in het algemeen en de (inade-
quate) wetgeving. De wetgeving verschilt 
zeer sterk tussen landen, waarbij de  
landen die de meest bedreigde soorten 
huisvesten vaak totaal geen specifieke 
wetgeving hebben. Ook de Europese  
wetgeving schiet tekort doordat de  
beschermde soorten niet de soorten  
zijn die bescherming het meest nodig 
hebben. Er worden voorstellen gedaan 
hoe dit te verbeteren is, onder andere 
door het aanpassen van de soortenlijsten 
van de Habitatrichtlijn aan de huidige 
kennis. Hiervoor kan deze atlas een zeer 
solide basis zijn.

Zeer beperkt wordt er ingegaan op 
habitats, met een nadruk op het belang 
voor het verspreidingspatroon. Deze be-
knoptheid is hier naar mijn mening geen 
gemis, aangezien dat al uitvoerig in an-
dere bronnen is beschreven. Voor  
sommige soorten zijn ook verhelderende 
habitatfoto’s opgenomen. Uiteraard zijn 
van de meeste soorten zelf ook foto’s  
van goede kwaliteit opgenomen. Ze zijn 
allemaal van dezelfde fotograaf, Fons 
Peels, waardoor de soortbesprekingen 
nog eens een extra uniformiteit krijgen 
qua stijl en kleur. Alleen de erg ‘obscure’ 
soorten, die bijvoorbeeld net aan deze 
kant van de Oeral voorkomen, ontbreken. 

Voor mensen die willen weten welke 
libellen in hun omgeving voorkomen, hoe 
je die kan herkennen en wat hun basale 
ecologie is, is dit boek niet bedoelt. Wil 
je meer weten over de bredere context, 
zowel ruimtelijk als de fylogenetische 
geschiedenis, dan is het een intrigerend 

boek dat zeker een aanvulling is op de  
al bestaande boeken. Daarnaast is het 
natuurlijk erg leuk om te lezen over soorten 
als Coenagrion ecornotum, Ischnura aralensis, 
I. intermedia en Somatochlora graeseri die 
stiekem gewoon in Europa voorkomen. 
Verspreidingspatronen veranderen  
natuurlijk continu, zeker bij libellen.  
Een atlas is daarom al snel achterhaald 
als je naar de details kijkt. Dit boek zal, 
juist omdat de nadruk ligt op de groter 
patronen en de gedegen onderbouwing, 
voor de komende decennia wel een be-
langrijke bron blijven voor verspreidings-
gegevens en inzicht in de fylogenie en 
faunistiek van Europese libellen. 
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Wie aan Cadier en Keer in het Limburgse 
heuvelland denkt, denkt al snel aan 
groeves, hellingbossen en de bloemen-
pracht in graslanden en bermen. De  
bekendste natuurgebieden zijn hier de 
Wolfskop, de Julianagroeve, groeve  
’t Rooth en het Savelsbos. De omgeving is 
hier bijzonder en de bewoners weten dat. 
Bij de ‘Vereniging tot Natuurbehoud,  
Cadier en Keer’ (VTN) zijn maar liefst 350 
gezinnen aangesloten. Een gemiddeld  
gezin in Nederland bestaat uit 2,2 per- 
sonen en in Cadier en Keer wonen onge-
veer 3700 mensen – een snelle bereke-
ning leert dat ruim 20% van de bewoners 
lid moet zijn van deze natuurclub! Dit 
jaar bestaat de vereniging een halve 
eeuw en daarom is een dik en fraai geïl-
lustreerd boek gemaakt.

De ruim vierhonderd pagina’s zijn 
opgedeeld in twee delen. Het eerste deel 
gaat over de vereniging zelf. Hier staan 
de mensen centraal, en het is duidelijk 
dat dit vooral geschreven is voor de ver-
enigingsleden zelf. Na voorwoorden van 
de burgemeester en de pastoor volgen 
bijdragen over de activiteiten, het eigen 
tijdschriftje (’t Wiet Klieëf), de vele werk-
groepen en enkele bijzondere monu-
menten of landschapselementen in de 
omgeving. Dit deel bevat ook teksten van 

andere organisaties die samenwerken 
met de VTN, zoals Staatsbosbeheer, Het 
Limburgs Landschap, IVN en het IKL. Een 
opsomming van bijzondere momenten 
en gebeurtenissen beslaat 25 pagina’s en 
laat goed zien hoe actief deze vereniging 
is. Deze sectie van het boek bevat veel 
foto’s van de actievelingen en moet bij 
het doorbladeren een waar feest van  
herkenning zijn voor de leden.

Het tweede deel van de publicatie 
gaat over de natuur in het werkgebied. 
Bioloog en NEV-lid Jan Moonen heeft 
hierin hoofdstukken over de geologie, 
vlinders en het vliegend hert geschreven. 
Verder zijn er teksten over schrale gras-
landen, libellen, bijzondere bomen, pad-
denstoelen, bijzondere terreintjes als de 
Wolfskop, varens, zoogdieren, etc. Door 
het gehele boek staan fotocollages van 
landschappen, planten en dieren. Ook 
de ongewervelden horen daar gelukkig 
bij, zoals spinnen, wantsen, lieveheers-
beestjes, andere kevers, sprinkhanen en 
slakken. 

De teksten zijn vooral bedoeld als een 
fraai geïllustreerde schets van de bijzon-
derheden rondom Cadier en Keer. Lange 
inventarisatielijsten, analyses van trends 
of grafieken worden niet gegeven. Wat 
betreft de kleine diertjes zijn er wel wat 
foutjes te vinden: de (alleen Nederlandse) 
namen bij de foto’s kloppen niet allemaal 
en ten onrechte wordt geschreven dat het 
vliegend hert de enige beschermde kever 
in ons land is. 

De waarde van dit boek voor niet 
VTN-leden ligt dan ook met name in 
de beschrijvingen van het ontstaan en 
beheer van bijzondere, minder bekende 
plekjes zoals bronnen, groeves, bossen 
en graslanden, die zich uitstekend lenen 
voor entomologische excursies. Dat er 
een gedetailleerde kaart van het werk- 
gebied (1:9.000) wordt meegeleverd bij de 
uitgave is dan ook erg handig. Het boek is 
te bestellen bij Jürgen Mingels, telefoon 
043 407 27 00.

Jinze Noordijk
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