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III.B Een nieuwe benelux determineertabel

Marten Zijlstra, 2010

(eerder verschenen in Entomologische Berichten)

Het is al weer 24 jaar geleden, dat Van Boven en Mabelis hun ‘Mierenfauna van de

Benelux’ publiceerden. In die jaren is er heel veel gebeurd op mierengebied. Dit is

deels terug te voeren op het minutieuze onderzoek van de Duitser Seifert, die met

evenveel geduld (hijzelf omschrijft dat trouwens ook nog als ‘zitvlees’) als precisie

een aanzienlijk aantal nieuwe Westeuropese mierensoorten heeft beschreven. Een

aantal daarvan is ook in Nederland gevonden. Bovendien hebben de Nederlandse en

Belgische myrmecologen al die tijd niet stil gezeten. Talrijke inventarisaties de

afgelopen 25 jaar, zowel in delen van België als in Nederland, hebben niet alleen een

schat aan nieuwe verspreidingsgegevens opgeleverd, maar ook een aantal nieuwe

soorten voor de Benelux.

Peter Boer 2010

Mieren van de Benelux

Stichting Jeugdbondsuitgeverij, ’s Graveland. 183 pp.

ISBN 978-90-5107-043-9. € 10,-

Hoe combineerje in één compact boekje een schat van wetenswaardigheden over een

prominente diergroep met een complete set determinatietabellen voor de

vertegenwoordigers van die diergroep in drie landen? Het antwoord is te vinden in het

nieuw verschenen ‘Mieren van de Benelux’ van Peter Boer.
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Eigenlijk het enige dat zowel in deze nieuwe publicatie als in die van Van Boven en

Mabelis een beetje onderbelicht blijft, is de mierenfauna van Luxemburg. Hier ligt

duidelijk nog een schone taak voor de hedendaagse en toekomstige myrmecologen. De

grote vooruitgang die met name de afgelopen kwart eeuw is geboekt bij het in kaart

brengen van de Hollandse en Belgische mierenfauna, is een rode draad die door dit

boekwerk loopt. Een andere rode draad is het consequent vermelden van Nederlandse

naast wetenschappelijke namen.

In ‘Mieren van de Benelux’ is ervoor gekozen elke soort tweemaal de revue te laten

passeren: allereerst in een soort algemeen biologische staalkaart in het eerste deel van

het boek, daarna als onderdeel van de determinatietabellen.Dat is even wennen. In de

meeste vergelijkbare boekwerken worden zowel de morfologische als de overige

(oecologische, ethologische) kenmerken van de soort onder één noemer behandeld.

Aan de andere kant is hier wel een goed argument voor op te voeren: bij het

determinerenkom je nu alleen de daarvoor relevante gegevens tegen, voor de rest kun

je altijd voor in het boek kijken. En het moet gezegd worden: de auteur is er in

geslaagd om de beschikbare gegevens van de soorten zo trefzeker en geconcentreerd

samen te vatten, datje al heel snel weet wat voor vlees je met een bepaalde
mierensoort in de kuip hebt.

Van al even grote waarde is het derdedeel van het boek, te weten de bijlagen. Een

ware schatkamer aan informatie, die begint met een korte literatuurlijst en vermelding

van diverse internetsites op mierengebied. Een opsomming van alle soorten met hun

voorkomen in diverse gebieden, ook buiten de Benelux, een oecologische lijst van

biotopen met daarin voorkomende soorten en een uitgebreide begrippenlijst, het is

eigenlijk moeilijk te geloven dat dit allemaal past in een kleine20 pagina’s.

De auteur merkt zelf op dat bij de (vele) afbeeldingen de nadruk is gelegd op die zaken

die van belang zijn voor een juiste determinatie. Die afbeeldingen, bewerkt door

Jadranka Njegovan, zijn van een prima kwaliteit en ook nog eens voorzien van nuttige

pijltjes die de gebruiker extra attent maken op de wezenlijke zaken. In tegenstelling tot

veel anderemierendeterminatiewerkenwordt er weinig gewerkt met morfometrie,

maar veelal met de vorm van allerlei lichaamsdelen. Hierdoor kunnen veel soorten in

het veld gedetermineerd worden. Het lettertype is aan de kleine kant maar de regels

zijn aangenaam gespatieerd. Wie echter rond de avondschemering ineens die ene

spectaculaire mierenvondst wil gaan determineren, doet er wel verstandig aan om

naast de goede loupe ook voor goede verlichting te zorgen.

Om een lang verhaal kort te maken: ‘Mieren van de Benelux’ is een bedrieglijk

compact, uitermate handzaam boekje dat zich in elke rugzak waarschijnlijk beter zal

thuisvoelen dan weggestopt in een boekenkast. Elke student, geïnteresseerde leek of

doorgewinterde myrmecoloog die zich nu en de komende jaren met de mierenfauna

van de Benelux wil gaan bezighouden, zal aan dit boek een waardevolle bron van

informatieen inspiratie hebben.


