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deel 2 als een volume van een tijdschrift, 
met slappe kaft en afwijkende lay-out. De 
reden voor deze verandering wordt niet 
gegeven: een acknowledgement ontbreekt. 
Ik weet het, het gaat om de inhoud, maar 
het oog wil ook wat. Desalniettemin, dit 
tweede deel bevat weer een schat aan 
informatie en is het gratis, en dus voor 
iedereen beschikbaar als pdf op de web-
site van het tijdschrift. Met spanning kijk 
ik uit naar het resterende derde deel, die 
de orde Chordeumatida zal behandelen. 
Voor een ieder met een interesse in de 
verspreiding van miljoenpoten, hun over-
eenkomst of verschillen in verspreiding 
met andere diergroepen of biogeografie 
in het algemeen, is deze atlas wederom 
een aanrader.

Literatuur

Kime RD & Enghoff H 2011. Atlas of European 
millipedes (Class Myriapoda). Volume 1, 
Orders Polyxenida, Glomerida, Platydes-
mida, Siphonocryptida, Polyzoniida,  
Callipodida, Polydesmida. Fauna Europaea 
Evertebrata 3: 1-283.

Hopkin SP & Read HJ 1992. The biology of  
millipedes. Oxford Science Publications.

Matty P. Berg
Vrije Universiteit, Amsterdam

Peter Boer, Jinze Noordijk & André J. van Loon 

2018

Ecologische atlas van Nederlandse  
Mieren (Hymenoptera: Formicidae)

EIS Kenniscentrum Insecten en andere  

ongewervelden, Leiden. 125 pp.  

ISBN 978-90-76261-14-0. € 15,-

Na mijn verhuizing in december naar 
Sappemeer (Groningen) was ik zo druk 
met klussen dat de mieren een tijdje on 
hold stonden. Echter, daar het voorjaar 
eindelijk in volle hevigheid losbarstte 
lonkte de tuin meer en meer. Zodra het 
warm genoeg was kwamen de eerste 
mieren tevoorschijn tussen de tegels.  
Uiteraard kon ik het niet laten even te 
controleren welke soorten zich tussen 
mijn tegels bevonden. Het bleek een  
alleenheerschappij van wegmieren (Lasius  
niger). Helaas niet afgewisseld door zwarte 
zaadmieren (Tetramorium caespitum) zoals 
bij mijn vorige huis. Een week of twee  
later bleek de alleenheerschappij toch 
een duobaan. Tussen de wegmieren liepen 
flink wat grauwzwarte renmieren (Formica 
fusca), voor mijn een nieuwe ‘tuinsoort’. 
Toen ik vorige week ook nog eens boom-
mieren (Lasius brunneus) tegenkwam kon 
mijn dag niet meer stuk. Zoveel zie je die 
niet hier in het noorden. 

Toen ik een paar dagen terug gevraagd  
werd een stukje te schrijven over de pas 
uitgekomen Ecologische atlas van de  
Nederlandse mieren, geschreven door  
de heren Boer, Noordijk en Van Loon,  
was het eerste wat ik deed natuurlijk het 
bekijken welke soorten er allemaal in  
‘mijn’ nieuwe uurhok gezien waren. Ik  
kwam er achter dat ik in een compleet  
leeg uurhok ben komen wonen. Werk aan 
de winkel dus! En hieruit blijkt gelijk het 
nut van atlassen: je wordt gestimuleerd 
om nog onverkende gebieden te gaan  
inventariseren. De vraag is alleen wat 
kan ik hier allemaal verwachten? Om 
deze vraag te beantwoorden blijkt de 
nieuw atlas uitkomst te bieden: van elke 
soort worden de vindplaatsen gepresen-
teerd en achterin is er ook een overzicht 
van de soorten per provincie. In de atlas 
zijn de gegevens van ruim 70.000 waar-
nemingen verwerkt van meer dan 700 
waarnemers! Deze waarnemingen zijn 
verwerkt in overzichtelijke stippenkaarten 
met de waarnemingen gesplitst tussen 
voor en na 1990. 

Wie denkt met deze atlas een simpele 
verspreidingsatlas te hebben aangeschaft, 
zal verrast worden door de inhoud. Naast 
de verspreidingskaarten is namelijk voor 
elke soort bondige, maar overzichtelijke 
informatie over de ecologie opgenomen. 
Dit is puntsgewijs weergegeven met de 
onderwerpen kolonieopbouw, zwerm-
vluchten, gedrag in ruimte, voedings-
wijze en voedsel, relaties met andere 
organismen en leefomgeving en bevat 
informatie als ‘koloniestichting onafhan-
kelijk’, ‘actieradius werksters 10-25 m’, 
‘symbiose met bladluizen’, et cetera. 

Naast de 64 inheemse soorten die 

in ons land voorkomen, wordt in deze 
atlas ook nog een flink aantal gevestigde 
uitheemse soorten (exoten) besproken. 
Dat zijn er maar liefst 36, waarvan een 
deel ook in het buitengebied leeft, maar 
de meeste alleen in verwarmde gebouwen 
worden aangetroffen. Ook wordt er in- 
gegaan op de soorten die bedreigd zijn 
in ons land, zodat ook natuurbeheerders 
en terreineigenaren weten met welke  
soorten rekening gehouden kan worden. 
Al met al is deze ecologische atlas van de 
Nederlandse mieren een rijke aanvulling  
voor iedereen die interesse heeft in 
mieren.
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De gids ‘Zweefvliegen van Nederland en 
België’ van André Schulten sluit aan bij 
de huidige trend van fotodeterminatie-
gidsen. Alle in het gebied voorkomende 
soorten worden besproken, 361 als ik 
goed heb geteld. Alle soorten? De ver- 
borgen driehoekzweefvlieg (Melanostoma 
mellarium), waarvan pas recent is komen 
vast te staan dat deze lokaal in de Ar- 
dennen in aantal voorkomt, is ook voor 
de auteur verborgen gebleven. In de gids 
staan ruim 550 foto’s afgebeeld, aan- 
gevuld met ruim 300 detailtekeningen, 
die van pas komen bij het uitsplitsen van 
genera en het op naam brengen van 
soorten. Omdat niet alle in de gids op- 
genomen kenmerken op een foto goed 
zichtbaar zijn, denk hierbij aan bijvoor-
beeld vleugeladering of oogbeharing, zal 
je in een aantal gevallen de zweefvlieg 
moeten vangen en volstaat in de regel 
een loep om nader te determineren.  
Microscopische kenmerken, zoals die van 
de genitaliën, worden in deze gids niet 
behandeld waardoor je onder andere een 
aantal mannetjes van langlijven (Sphae-
rophoria) en langsprietplatbekken (Pipizella) 
niet op naam kan brengen. Hiervoor zal 
je de ‘Hoverflies of Northwest Europe’ 
(Van Veen 2004) moeten raadplegen of  
de binnenkort te verschijnen ‘Veldgids 
Zweefvliegen’ van Sander Bot en Frank 
van de Meutter die naar verwachting in 
december uitkomt.

De gids van Schulten begint met 
uitleg van de morfologische kenmerken 
van zweefvliegen die verderop in de gids 
gebruikt worden bij de determinatie-
sleutels. Deze morfologische kenmerken 
worden ook aan de binnenkant van de 
kaft afgebeeld, handig maar soms wel in 


