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wikkelingen op het gebied van citizen
science, met name invoerportalen zoals
Waarnemingen.be, en inventarisaties
door werkgroepen zoals Aculea. Hierdoor
geeft deze atlas nu een zeer goed beeld
van de actuele verspreiding van hommels
in België. Een vergelijking met de site
Atlas Hymenoptera (Rasmont & Pauly
2010) laat zien wat de ontwikkelingen
van de iaatste twintig jaar hebben opge-
leverd. Zo wordt hier voor de moshommel
Bombus muscorum gemeld'Cette espèce
a maintenant disparu de Belgique'. Hoe-
wel de soort het waarschijnlijk niet lang
meer zal volhouden in België, blijkt uit de
nieuwe atias dat de soort nog voorkomt
iangs de Maas bij Dinant. De boshommel
B. sylvarum, een soort die vroeger in heel
België voorkwam, is voigens Atlas Hymeno-
ptera bijna verdwenen en er zouden
in de laatste twintig jaar slechts vier
exemplaren zijn gevonden. Volgens de
nieuwe atlas is de soort sinds 2000 uit
twintig voornameiijk in de Ardennen en
Beigisch-Lotharingen gelegen 5x5 km-
hokken bekend.

Bijzonder aan deze Belgisch-Franse
publicatie is dat er een Nederlandstalige
versie beschikbaar is. Tot nu toe \Maren
de publicaties over hommels en andere
bijen van de Waalse onderzoeksgroep
van hommelonderzoeker Pierre Rasmont

- zoais de hommeltabel van Rasmont en
Terzo (2017) of de website Atlas Hymen-
optera (Rasmont & Pauly 2010) - slechts
in het Frans beschikbaar. Heiaas is het
duidelijk te merken dat het om een ver-
taling gaat. Zinnen zoals'Het opmer-
kelijk hoge kennisniveau van hommeis
in België maakt het mogelijk om over
een exact overzicht te beschikken van
de evolutie van het aantal soorten door-
heen de tíjd' zijn geen uitzondering en
dit maakt het lezen nogal moeizaam.
Deze slechte vertaling is merkwaardig,
aangezien de werkzaamheden voor
deze atlas financieei zijn ondersteund
door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling in het kader van Interreg
France-Wallonie-Vlaanderen. Interreg
is een programma dat zich inzet voor
grensvervaging in Europa en dat probeert
de samenwerking tussen regionale ge-
bieden in verschillende landen te bevor-
deren. Het lijkt mij vanzeifsprekend dat
het product van een project dat gefinan-
cierd wordt door dit EU-programma in
beide talen gelijkwaardig is.

De kern van de atlas, de'soorten-
kaarten' (soortbesprekingen) bevatten
naast een verpreidingskaart en een
foto van de soort, de wetenschappeiijke
naam, namen in het Frans, Nederlands
en Duits, de Europese rode lijstcategorie,
Belgische rode lijstcategorie en klimaat-
risico. Deze worden gevolgd door de

kopjes beschrijving, verspreiding, ecologie,
inquilinisme, plantenvoorkeur en status-
beoordeling. De stippenkaartjes geven
voor een raster met hokken van 5x5 km
in hetzeifde kaartje de verspreiding voor
de periodes voor 1950, 1950-1999 en
2000-20L8, in respectieveiijk rood, geel
en groen. Omdat de stippen alleen in
kleur verschillen, is voor een hok met
groene of gele stip helaas niet te zien of
er in dat hok ook vondsten uit vroegere
perioden zijn. Over koekoekshommels
staan er onder het kopje'lnquiiisme'
enige onjuistheden over gastheren of er
worden aannames gedaan waar geen
bewijs voor is. Zo staat er bij de gewone
koekoekshommel B. campestris dat deze
soort naast de akkerhommel B. pascuorum
ook aile andere soorten van de subgenera
Thoracobombus en Subterraneobombus als
gastheer heeft. Opmerkelijk, want voor
Subterraneobombus zi)n mij geen gege-
vens bekend en voor Thoracobombus is er
verder alleen sluitend bewijs voor heide-
hommel B.humilis en Limburgse hommel
B.pomorum (Lhomme & Hines 2019).

Het is jammer dat niet van de grote
dataset gebruik gemaakt is om fenologie-
diagrammen te maken. De vliegtijd wordt
zelfs helemaai niet aangegeven. Dit Ís
toch wel nuttige informatie die hier zeker
op zljn plaats was geweest.

De overige hoofdstukken voor en na
de soortbesprekingen zoals Context,
Inleiding, Methode, Resultaten en car-
tografische analyse, Bespreking en Con-
clusie nemen erg veel pagina's in beslag
zonderbíjzonder informatief te zijn of
nieuwe inzichten te bieden. Daarnaast
zljn de teksten vaak nogal iang van stof
en maken een wat ongestructureerde
indruk. Het lijkt er ook niet echt op dat
ze met de gebruikers van de atlas in
gedachten zijn geschreven. Zo wordt er
bijvoorbeeld in het hoofdstuk Bespreking
zeer uitgebreid ingegaan op de bedrei-
gingen waar hommeis bloot aan staan en
hoe het tij te keren. Deze verpreidings-
atlas zal waarschijnlijk niet ter hand
worden genomen om een algemene
tekst over bedreigingen en bescherming
van hommeis te lezen. Alleen al omdat
de meeste lezers daar waarschijnlijk
meer dan gemiddeld over u/eten. In
plaats van de praktische tips voor hoe
iedereen in eigen tuin een bijdrage kan
leveren aan de bescherming van hom-
mels, waren de gebruikers van de atlas
meer gebaat geweest bij een praktische
inventarisatiehandleiding.

Ondanks enkele mankementen zullen
de op een solide dataset gebaseerde ver-
spreidingskaartjes zeker mensen weten
te motiveren om meer waarnemingen
te doen. Deze atias vormt zo een basis
voor verder onderzoek aan de Belgische

en Noord-Franse hommels in een tijd dat
bijenfauna's aan grote veranderingen
onderhevig zijn.
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Trots als een pauw was ik toen mijn
dreumesdochter de bedrijvigheid op
de mierensnelweg dwars door onze
woonkamer (van de achterdeur naar
het keukenkastje met zoet broodbeleg)
aandachtig bekeek, met haar vingertje
wees en zei'mier!' .Toegegeven, met haar
anderhalf jaar noemde ze alle insecten
'mier', maar als myrmecoioog vond ik dit
natuurlijk een fantastisch begin. Onder-
tussen keek ik uit naar het moment dat
ik haar kon gaan vertelien hoe prachtig
het Ís dat mieren zo'n spoor overnacht
kunnen organiseren en zo mijn verwon-
dering en liefde voor mieren met haar
kon delen. Nu, een dikjaar later, onder-
scheidt ze als een pro vlieg van wesp en

lieveheersbeestje van mier. De mieren-
snelweg was er ook dit jaar weer en ik
deed een eerste poging haar uit te leggen
wat hier nu gaande was. Dat viel toch
echt nog niet mee!

Gelukkig schoot Philip Bunting met
zijn prentenboek'De wereldse wijsheid
van de mier' mij te hulp. Met kinderlijke
eenvoud legt hij het zelf-organiserend
vermogen van mieren uit aan de har::.
van discodip. Eén mier stuit buite:-, - 

-=,

nest op een bergje discodip ... .,.,. :: .

ook enthousÍast een geur;'- - . : .--.-'-=:
op de route naar het :.::- .---: ..-=-=- -,': --

gen er veel meel ::'..:: =:. ::-.:. :. -r eigen
geulspolen zc::a:: -.-: a: :a'.','erbekende
positieve----..1r .;.i . ::- :: nierensnelweg.
Ais de Crsc;:-: =:::::aal op is volgt er
in het r-:es: n=:::rtijk een weiverdiend
disco oio- iees tje I
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Ook andere facetten van de mier
passeren de revue, zoals koioniegroei,
taakverdeling, voedsel en bruggen bou-
wen. Alle onderwerpen worden heel
toegankelijk en begrijpelijk uitgelegd.
De opzet en doelgroep van het boek
bieden ulteraard geen ruimte voor het
bespreken van alle (natuurhistorische)
details, en daarom combineert het boek
eigenschappen van uiteenlopende mieren-
soorten tot een beschrijving van de
biologie van mieren in het algemeen.
Dat stoort de lezer echter niet. Als
zelfbenoemd mierenliefhebber weet
de Brits-Australische schrijver én illus-
trator Bunting van ieder onderwerp de
essentie over te brengen in dit prachtig
vormgegeven boek. De (woord)grapjes
hier en daar zorgen er ook voor dat het
boek blijft amuseren en boeien, ook voor
volwassenen.

Mijn peuterdochter is misschien nog

wat te jong (het boek richt zich op 1uis-
teraars vanaf 4 jaar), maar ook zij bekijkt
de piaatjes aandachtig. Het boek is zo
toegankelijk voor jonge lezers omdat er
op iedere pagina voor hen herkenbare
elementen te vinden zíjn.}r/ri)n dochter
herkende de'mierenbaby's' die een
flesje krijgen, donuts en natuurlijk de
discodip.

Samen leren we zo van alles en het
boek geeft daarvoor de nodige hand-
vatten. Het geeft zélfs handvatten voor
misschien wel één van de beiangrijkste
lessen die ik mijn dochter wil meegeven:
Iaat de aarde mooier achter dan hij was
toen je hier kwam. Ook al is de overgang
naar deze levensles in het boek wat ge-
kunsteld, mieren bieden bij monde van
dit boek zeker inspiratie. Inderdaad een
wereidse wijsheid voor jong en oud!

Aniek lvens
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Odours from friends and foes: ecolo-
gical consequences of volatiles from
soil-borne fungi on plant growth and
defence against herbivores

Kay Moisan, Wageningen Universi§, promotie_
datum: 16 oktober 2020, (co)promotoren:
Marcel Dicke, Jos Raaijmakers, Viviane Cordovez,
Dani Lucas-Barbosa

The main aims of my thesis were to in-
vestigate the effects of plant exposure to
odours (volatiles) emitted by soil-borne
fungi on plant growth and defense to
herbivores (mainly insects), and to assess
whether plants distinguish between

voiatiles from pathogenic and non-
pathogenic fungi.

Eleven different fungi were selected.
Half of these fungi are plant root patho-
gens, whereas the other half are harmless
to the plant.\Me developed two-compart-
ment pot system set-ups to expose roots
of Brassica rapa (wild turnip) plants to
volatiles of these fungi while preventing
physicai contact. Subsequently, we in-
fested plants with herbivores, either pieris
brassicae (large cabbage white butterfly)
whose caterpillars feed on leaves and
flowers or root herbivores such as 1arvae
of the cabbage root fly, Deli a radicum, or the
beet ryst nematode, Heterodera schachtii.

We showed that volatiles from fungi,
regardiess of whether they are pathogens

or not, can positively affect plant growth
and accelerate fl owering. Additionaliy,
exposure of plant roots to these volatiies
influenced subsequent plant interactions
with (insect) herbivores. Upon exposure
to volatiies from certain fungai species,
plants became better defended against
caterpiliars and/or against insects and
nematodes feeding on roots. Interes-
tingly, we also showed that root directional
growth can be influenced by the fungal
volatiles right after seed germination.

Together, the findings of this study
provide fundamental information on
plant-fungus interactions, and highlight
the ecological importance of such in-
teractions for plant health. In the quest
for sustainable agriculturai practices,
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Schematic representatlon of the
two-compartment pot system
used in this study to expose roots
of Brassica rapa, growing in soil in
the top compartment, to volatiles
emitted by a lungus growing 1n the
bottom companment. piants were
subsequently infested with either
Pieris brassicae caterpillars on the
leaves, or with larvae of the insect
root herbivore, Delia radicum; or
remained uninfested (no insects).
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