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Het verschijnen van het eerste nummer 
van ZooKeys ligt al enige tijd achter ons. 
Het verscheen in juli 2008 en het tijd-
schrift is als ik dit schrijf (april 2009) al 
toe aan het zevende deel. Er zijn tot nu 
toe 43 artikelen en 2 korte mededelingen 
verschenen. Ik zal verderop nog kort op 
de inhoud van die artikelen ingaan, maar 
beperk me in eerste instantie tot het eer-
ste deel omdat daarin de opzet van dit 
nieuwe tijdschrift is aangegeven.

Het is een Engelstalig tijdschrift 
waarin artikelen over zoölogische sys-
tematiek van alle groepen, van alle 
delen van de wereld en uit alle geologi-
sche perioden aan bod kunnen komen. 
Bij die artikelen moet je denken aan 
beschrijvingen van nieuwe taxa, waarbij 
de beperking opgelegd wordt dat deze 
voorzien moeten zijn van duidelijke 
diagnoses (dat lijkt me overigens vanzelf-
sprekend) en sleutels of revisies van op 
z’n minst het niveau van soortengroepen. 
Daarnaast komen onder andere catalogi, 
fylogenetische analyses en artikelen over 
methodologie in aanmerking. Manus-
cripten waarin determinatietabellen zijn 
opgenomen krijgen prioriteit.

In het redactionele openingsartikel 
wordt kort ingegaan op de traditionele 
manier van het publiceren van nieuwe 
taxa namelijk gedrukt op papier. De laat-
ste jaren zijn daar elektronische moge-
lijkheden bij gekomen en ZooKeys wil 
een brug slaan tussen de huidige werk-
wijze en de toekomstige door het zowel 
elektronisch als gedrukt beschikbaar 
stellen van taxonomische publicaties.

De huidige regels voor zoölogische 
nomenclatuur laten elektronische publi-
catie slechts onder voorwaarde toe: zo 
moeten er in minimaal vijf openbaar toe-
gankelijke bibliotheken gedrukte exem-
plaren van publicaties waarin nieuwe 
soorten beschreven worden, gedepo-
neerd zijn. Er vindt echter momenteel 
volop discussie plaats over de regels met 
betrekking tot dit aspect en het is moge-
lijk dat in een volgende versie deze regels 
anders gesteld zullen worden.

Bij dit tijdschrift zijn de artikelen als 
pdf-bestand kosteloos te downloaden, 
maar betaalt de auteur voor het laten 
publiceren van zijn manuscript. Omdat 
de redactie echter van mening is dat dit 
beleid niet mag leiden tot een barrière 

voor het publiceren van kwalitatief goede 
publicaties, kunnen vrijetijds entomo-
logen of gepensioneerde professionals 
korting krijgen of wordt er mogelijk zelfs 
afgezien van het in rekening brengen van 
kosten.

In de pdf zijn ook ‘cross-references’ 
aangebracht: mogelijkheid om door te 
‘klikken’ naar informatie elders op het 
web. Dit is helaas nu nog beperkt. In ieder 
geval is er een relatie met de databank 
Zoobank waarin informatie over nieuwe 
taxa beheerd wordt. Uiteindelijk moeten 
zulke ‘cross-references’ het beschikbaar 
maken van taxonomische informatie in 
belangrijke mate vergemakkelijken. In 
dit proces is door de uitgever voorzien: 
een bescheiden start met in de loop van 
de tijd een combinatie met andere initi-
atieven zoals onder andere door de ICZN 
worden voorbereid.

De inhoud van de zeven tot nu toe 
verschenen nummers heeft uitsluitend 
betrekking op ongewervelde dieren: de 
insectengroepen Diptera, Hymenoptera, 
Coleoptera en Hemiptera, geleedpotigen 
zoals Chilopoda en Aranea maar ook 
bijvoorbeeld parasitaire platwormen en 
draadwormen. Inmiddels zijn er twee 
themanummers verschenen: in 2008 
over Canadese Coleoptera en in 2009 over 
Diplopoda.

In het eerste nummer staat een inte-
ressant artikel over het loopkevergenus 
Carabus in Israël. Het bevat een sleutel  
tot alle Israëlische soorten en een korte 
aanduiding van de biotopen en de ver-
spreiding van de soorten. Daarnaast  
is er een bijdrage over een mogelijk  

Gondwana-relict: het spinnengenus 
Australutica dat tot nu toe uitsluitend 
bekend was van Australië. In dit artikel 
worden twee Zuid-Afrikaanse soorten 
beschreven. Ook hier wordt een sleu-
tel gepresenteerd tot de soorten van 
Australutica. Een derde artikel gaat over 
parasitaire platwormen van Australische 
vissen en daarin worden acht nieuwe 
soorten beschreven. Ten slotte staat er in 
dit eerste nummer een zeer lezenswaar-
dig artikel over de zeer snelle opmars in 
Noord-Amerika van de Oost-Aziatische 
bij Megachile sculpturalis. 

Zoals aangegeven is de inhoud vrij 
beschikbaar op http://pensoftonline.net/
zookeys. Aanschaffen van de gedrukte 
versie van dit tijdschrift is ook mogelijk. 
Dat is niet kosteloos. De prijs is afhan-
kelijk van het aantal pagina’s. Het eerste 
nummer telt 72 pagina’s en kost € 18, 
exclusief verzendkosten en dit is uitzon-
derlijk laag voor een wetenschappelijk 
tijdschrift. Het gedrukte exemplaar van 
het eerste nummer ziet er goed verzorgd 
uit. Het bestaat uit losse vellen die garen-
loos gebrocheerd zijn.

Het is aan te raden om regelmatig 
op de genoemde website een kijkje te 
nemen of om je aan te melden om op de 
hoogte gehouden te worden over nieuwe 
uitgaven van dit tijdschrift.

Ron Beenen

Stephen Dalton 2008

Spiders, the ultimate predators
A & C Black Publishers, Londen. 208 pp.  

ISBN 978-1-408-10697-6. € 24,99

De titel van dit fotoboek doet wat aan een 
aflevering op National Geographic Chan-
nel denken, want ook op deze zender 
krijgt elke krokodil, panter, haai of arend 
nogal eens de benaming ‘ultimate pre-
dator’. De auteur legt in zijn voorwoord 
uit waarom hij juist spinnen zo ultiem 
vind prederen: het is met name het brede 
scala aan prooivangtechnieken dat zijn 
bewondering krijgt. Dit bepaalt dan ook 
de rode lijn in zijn boek met ruim 180 
prachtige kleurenfoto’s.

Na wat korte inleidende teksten over 
de lichaamsbouw, taxonomie, webbouw, 
voortplanting en spinnenbeten, volgt de 
daadwerkelijke hoofdmoot van het boek: 
pagina’s vol met grote foto’s en korte 
begeleidende teksten. Dit gedeelte wordt 
verspreid over acht hoofdstukken, waarin 
soorten (ietwat kunstmatig en eigenlijk 
onnodig) worden ingedeeld op basis  
van prooivangmethoden. Zo zijn er  
bijvoorbeeld hoofdstukken over  
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nachtelijke jagers, springende spinnen,  
hinderlaagjagers en twee hoofdstuk-
ken over webbouwers. Bij elk hoofdstuk 
wordt eerst in een stukje tekst verteld 
wat de betreffende jachttechniek inhoud 
en welke spinnenfamilies vertegen- 
woordigers hebben in deze groep. Ver- 
volgens worden vijf tot tien soorten 
geportretteerd met een of enkele foto’s. 
De ‘makers van regelmatige webben’ 
hebben echter de voorkeur van de auteur. 
Daarvan staan er 26 soorten in het boek. 

De begeleidende soortteksten geven 
telkens een verklaring voor de Latijnse 
naam, een korte omschrijving van het 
uiterlijk en de jaagtechniek en het voor-
komen in Europa en de Verenigde Staten. 
De foto’s zijn soms ‘keurige’ plaatjes  
van het beest, maar ook veel close-ups 
van de kop. Nog boeiender zijn de foto’s 
van spinnen met prooi, zoals Dysdera  
crocata met een pissebed, Zygiella x-notata 
met een enorme langpootmug, Evarcha 
arcuata met een oorworm, en Atypus  
affinis waarvan alleen de twee kaken te 
zien zijn die door haar zijden buisweb 
een pissebed spiesen. Ronduit specta- 
culair zijn de actiefoto’s van met name  
de springspinnen die in volle vlucht 
meerdere malen zijn gefotografeerd. 

De besproken spinnen zijn afkom-
stig van zowel Europa (Engeland) als de 
Verenigde Staten (de zuidelijke staten). 
Opvallend hierbij is dat eenderde van die 
gefotografeerde soorten op beide conti-
nenten voorkomt. De keuze van de tachtig 
besproken soorten is niet echt verras-
send te noemen en omvat onder andere 
de alom bekende: Argiope bruennichi 
(tijgerspin), Agelena labyrinthica (gewone 
doolhofspin), Tegenaria domestica (grijze 

huisspin), Dolomedus fimbriatus (gerande 
oeverspin), Argyroneta aquatica (water-
spin), Scytodes thoracica (getijgerde lijm-
spuiter), Misumena vatia (gewone kamele-
onspin), Pisaura mirabilis (kraamwebspin), 
Pholcus phalangioides (grote trilspin) en 
Lactrodectus mactans (zwarte weduwe).

Enige foutjes en onvolkomenheden 
zijn er wel te ontdekken; zo staat in de 
inleiding bijvoorbeeld dat alleen soorten 
uit de families Oonopidae, Dysderidae  
en Scytodidae zes ogen hebben (en  
worden dus de vertegenwoordigers uit  
de Segestriidae vergeten), wordt Eresus 
sandaliatus hier E. cinnaberinus genoemd 
(deze laatste soort heet inmiddels  
E. kollari), en zou Phlegra fasciata zeld- 
zaam zijn in Europa. Verder is het een 
beetje storend dat Dalton steeds het 
aantal soorten binnen een genus tussen 
Noord-Amerika en Noord-Europa verge-
lijkt. Ten eerste zijn dit qua oppervlaktes 
onvergelijkbare gebieden en ten tweede 
wordt nergens uitgelegd wat Noord-
Europa inhoudt; op het aantal vermelde 
soorten voor dit gebied valt dus vaak wel 
wat aan te merken.

Het boek wordt afgesloten met een 
hoofdstuk over de moeilijkheden van en 
tips voor het fotograferen van spinnen. 
De Engelsman Stephen Dalton is een uit-
stekende en prijswinnende fotograaf met 
vijftien natuurfotoboeken op zijn naam. 
Zijn website (www.stephendalton.co.uk) 
geeft een aardige indruk van zijn kun-
sten; er wordt op deze site echter maar 
één spin afgebeeld, maar wel weer enkele 
vliegende insecten. Het hier besproken 
werk is een aanrader voor iedereen die 
geïnteresseerd is in spinnen. De leek zal 
geïnspireerd worden om spinnen eens 
van dichterbij te aanschouwen en de 
fotograaf zal inspiratie vinden om zelf 
mooie platen te maken. De spinnen- 
expert vindt weinig inhoudelijke verdie-
ping en de besproken soorten zijn wel 
erg ‘standaard’. Voor hem of haar zal het 
echter toch ook genieten zijn om – naast 
de verkleurde of natte spinnen onder de 
binoculair en de schematische tekeningen 
van de determinatietabellen – dit soort 
grote full colour platen te bekijken.

Jinze Noordijk

Nico M. van Straalen 2009

Het meisje met caleidoscopische ogen
Ipskamp, Enschede. 191 pp. 

ISBN 978-90-9023911-8. € 9,50

Vanzelfsprekend kent iedereen Nico van 
Straalen van zijn columns in het tijd-
schrift dat u nu leest. De aanleiding voor 

de redactie om hem destijds te vragen 
de eerste pagina van EB te vullen waren 
de columns die hij vanaf 2007 in de dag-
bladen van HDC media schrijft (onder 
andere Noordhollands Dagblad, Haar-
lems Dagblad en Leidsch Dagblad). Deze 
columns staan allemaal in het kader van 
evolutie, de leer waarover Nico college 
geeft aan de Vrije Universiteit. De teksten 
uit 2007 en 2008 zijn nu gebundeld in 
een boek. De titel is afkomstig van het 
beroemde mensenfossiel ‘Lucy’, dat is 
vernoemd naar het lied van de Beatles 
‘Lucy in the sky with diamonds’, over een 
meisje met caleidoscopische ogen.

De 91 verhalen van telkens twee 
pagina’s vinden hun oorsprong in vra-
gen of opmerkingen van zijn studenten, 
nieuwsberichten uit de krant en gebeur-
tenissen uit het dagelijks leven. Deze 
vormen een leidraad om evolutionaire 
principes uit te leggen aan geïnteres-
seerde lezers. Voor de absolute leek op 
het gebied van de biologie, dus waar-
schijnlijk enkele krantlezers, zijn som-
mige columns misschien iets lastiger te 
volgen. Door de actualiteit van de onder-
werpen wordt prima weergegeven wat 
een enorm belangrijke en boeiende dis-
cipline evolutie is en het is natuurlijk ook 
een mooie bijdrage aan het ‘Darwinjaar’.

De columns nemen ons mee van de 
collegezaal, via de achtertuin van Darwin  
in de buurt van Londen, tot aan het mu- 
seum voor de Javamens in Trinil, Indo-
nesië. Sprankelende voorbeelden zijn de 
column waarin Nico het bouwplan van 
de mens ten opzichte van de aap uitlegt 
aan de hand van zijn trainingsklasje 
onder leiding van juf Frieda, de column 
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over het evolutionaire nut van opa’s en 
hoe sms’en de evolutie van de duim 
bevordert. In ‘Mijn schimmel en ik’ wordt 
klimaatverandering afgemeten aan de 
frequentie van Nico’s terugkerende  
huidschimmel. Het privatiseren van 
vroegere staatsbedrijven wordt aange-
stipt in ‘Concurrentie kost wat’ waarin 
wordt uitgelegd dat vrije marktwerking 
volgens ecologische principes zeker geen 
hogere winsten zal geven, waarbij wordt 
opmerkt dat het nog niet zo’n gek idee 
zou zijn om economen verplicht een aan-
tal colleges ecologie te laten volgen.

Hoewel de EB-lezers Nico vooral  
kennen van zijn grondige inlevings- 
vermogen in de psyche van ongewer-
velden, passeren er in de hier gepresen-
teerde columns maar weinig entomo-
logische onderwerpen de revue. Er zijn 
wel teksten te vinden over de florerende 
hoofdluis maar uitstervende schaamluis, 
het wilde liefdesleven van bidsprink- 
hanen, spinnenfobie, hoe onze samen-
leving eruit zou zien als we sociale 
insecten waren, en jaloersmakende 
nachtvlinders.

Het is een boeiend en prettig leesbaar 
boek en de verschillende teksten sluiten 
goed op elkaar aan. VU-ers (en andere 
academici) zullen bovendien een ris  
aan bekenden langs ‘zien’ komen.  
Geïnteresseerden kunnen het boek  
voor een schappelijke prijs bestellen via 
www.boekenvandekrant.nl. Rest nog 
de vraag, wanneer zal het boek ‘Nico 
van Straalen kruipt in de huid van ...’ 
verschijnen?

Elly Morriën

Dennis Paulson 2009

Dragonflies and Damselflies of the West
Princeton Field Guides. 535 pp.

ISBN 978-0-691-12281-6. $ 29.95

The flow of new odonate field guides is 
impressive worldwide, but nowhere more 
so than in North America. However, most 
of the production has had strong regional 
or taxonomic limitations. For instance, 
possibly the finest (Lam 2004) and cer-
tainly the most psychedelic (Acorn 2004; 
Flying Neon Toothpicks in the Grass) odo-
nate guides ever, dealt with Zygoptera 
only. Also the only comprehensive North 
American guide so far, the classic Drag-
onflies through Binoculars (Dunkle 2000), 
treated just a single suborder (Anisop-
tera). Even a region like Northeast Ohio, 
smaller than The Netherlands, boasts a 
sublime field guide, uniquely combi- 
ning stunning photos and plates of all  

species (Rosche et al. 2008). This example 
shows why the ‘field’ of so many ‘guides’ 
is so small: there are 71 Dutch species, 
this corner of the Midwest is home to 
the exact double. The guide for Europe, 
Northwest Africa and western Turkey 
includes only 20 species more (Dijk-
stra & Lewington 2006). The majority of 
European genera are shared with North 
America, but while we deal with single 
species of Enallagma, Ophiogomphus and 
Epitheca, Americans have 37, 19 and 10 to 
learn. Not to mention 38 vs. 6 Gomphus, 
26 vs. 7 Somatochlora and 23 vs. 3 Libellula 
(s.l.) species. Altogether, North America 
(north of Mexico) is home to 453  
species of Odonata. Imagine acquiring  
photographs of both sexes of all of them 
and elaborating on all the distinguishing 
details...

But change is coming, and Dennis 
Paulson is making it happen. Even Paul-
son has had to split the continent in two 
to handle all species, but the areas cov-
ered and their species overlap is so great, 
that his Dragonflies and Damselflies of the 
West is the first truly comprehensive 
North American guide. It treats all 348 
species occurring from Texas to Califor-
nia and Alaska, between Hudson Bay and 
the Pacific. D’n’D’ies of the East will cover 
334 species. That Paulson’s West has 
almost double the area of his East stems 
from the East’s much greater diversity 
and the desire to produce two similarly 
thick volumes. The present book has 535 
pages and the maximum weight one 
wishes to carry: a continent-wide book 

would approach 700 pages. The book 
has forty pages of introductory chapters. 
Highlights are the sections on anatomy, 
explained with annotated photographs, 
and collecting. In Europe, collectors are 
increasingly treated as sadistic freaks, a 
trend that may develop in America also. 
Paulson argues that our current knowl-
edge would not exist without collections 
and that much remains to be learnt. 
He therefore provides the guidelines to 
responsibly collect, preserve, label and 
store dragonflies: a rare but commend-
able feature for a field guide. 

The remaining nine-tenths of the 
book is devoted to the species texts: just 
under three pages for every two species. 
There are short family and genus texts, 
introducing their diversity and main  
characteristics, but no tools (such as 
keys) are provided to guide the user 
to them. Instead, a more organic (and 
probably more popular) identification 
process is anticipated. Flipping through 
the pages, users will recognise their can-
didates by their general appearance and 
distribution. This is facilitated by two or 
three excellent photographs of each spe-
cies, crystal-clear maps and the strongly 
comparative texts. Each species has a 
brief description, but more important is 
the section that indicates exactly which 
species are most similar and how those 
should be separated. For the larger com-
plexes, summary tables of key features 
and detailed line-drawings of important 
structures (like appendages) are given. 
The drawings by Natalia von Ellenrieder 
and Rosser Garrison are renowned for 
their accuracy, as demonstrated in their 
indispensible handbook (Garrison et al. 
2006). Most photographs show the ani-
mals in natural poses, which is remark-
able considering the over 800 images 
used. Some individuals were posed, but 
this is indicated, and while their posture 
may not be natural, coloration is. 

For a European, it is intriguing to 
compare the Holarctic faunas. Not eve-
rything is ‘bigger and better’ in America! 
For instance, while there are twice as 
many American Aeshna species, it strikes 
me how homogeneous they appear. None 
have the startling coloration of such 
distinctive Eurasian species as A. cyanea, 
A. grandis, A. isoceles and A. viridis. Spe-
cies like Lestes dryas, Aeshna juncea and 
Sympetrum danae have long been known 
to occur on both sides of the Atlantic, but 
looking in this guide I wondered if ‘their’ 
Coenagrion angulatum and Leucorrhinia 
hudsonica differed much from ‘our’  
C. lunulatum and L. dubia. A synonym  
of the former is even C. luniferum! For  
the sake of widening your odonatological 
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horizon alone, I recommend this book, 
but its real impact will be in accelerat-
ing the already growing North American 
interest for Odonata. Knowing what to 
expect, we may now eagerly await The 
East. Only the almost surreal prospect of 
a guide of all North American Odonata 
painted by Ed Lam (see http://homepage.
mac.com/edlam/) can trump this!

Klaas-Douwe B. Dijkstra
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John R. Haslett 2007

European strategy for the conservation 
of invertebrates
Nature and Environment, no 145. Council of 

Europe Publishing / Editions du Conseil de 

l’Europe, Strasbourg. 91 pp.

ISBN 978-92-871-6359-2. € 13,-

Deze publicatie uit 2007 was me even 
ontgaan, hetgeen niet zo verwonderlijk 
is omdat er mijns inziens te weinig aan-
dacht wordt gegeven aan de publicaties 
uit de ‘Nature and environment’ serie 
van de Raad van Europa. Toch heeft deze 
reeks, met bijna 150 verschenen boeken, 
iedereen met een hart voor natuur- 
behoud wel iets te bieden, zo ook de 
entomoloog. Een dozijn delen richt  
zich namelijk op de bescherming van 
geleedpotigen, waarbij onder andere 
(Maculinea-)vlinders, saprofage soorten, 
libellen, aculeaten en geleedpotigen van 
de Europese Habitatrichtlijn in aparte 
boeken worden behandeld. Daarnaast 
zijn er veel delen die een biotoop als 
onderwerp hebben, waarbij natuurlijk 
ook de insecten die er leven langskomen. 
Een overzicht van beschikbare werken is 
te bekijken, en te bestellen, op de website 
van de Council of Europe.

In het hier besproken boek worden 
in zo’n 70 pagina’s de basisprincipes van 
invertebratenbescherming besproken 
voor de staten die de Bern-conventie 

hebben getekend (naast alle lidstaten 
van de EU zelf ook enkele Oost-Europese 
en Noord-Afrikaanse landen). Auteur 
John Haslett is onderzoeker en docent 
aan de universiteit van Salzburg, en doet 
veel onderzoek aan insecten (en vis-
sen) in de Oostenrijkse Alpen. In korte, 
bondige hoofdstukken wordt steeds een 
thema aangepakt, in de tekst wordt de 
basiskennis hierover besproken en boxen 
illustreren relevante case-studies. Zo zijn 
er hoofdstukken over het belang van de 
bescherming van ongewervelden, het 
inventariseren van de soortsdiversiteit, 
de effecten van habitatvernietiging en 
uitheemse soorten, effecten van bos-
bouw, landbouw en recreatie, duurzame 
oogst (van onder andere wijngaardslak-
ken en parelmossels), en de noodzaak 
van voldoende wetenschappelijk onder-
zoek, educatie en voorlichting. Een, soms 
tamelijk lang, lijstje met ‘sleutelacties’ 
om het probleem aan te pakken sluit  
telkens het hoofdstuk af. De onder- 
werpen zijn behoorlijk compleet en het 
boek lijkt daardoor wat op een samen- 
vatting van een wetenschappelijk hand-
boek over ongewerveldenbescherming. 
Zulke wetenschappelijke handboeken 
zijn vaak dik, uitgebreid en duur, dit 
boekje is dun, to-the-point en goedkoop.

Op de achterflap van het boek staat 
een aanbeveling zoals we die op veel  
boeken tegenkomen, namelijk dat het 
werk voor vrijwel iedereen geschikt is: 
‘de strategie biedt passende begeleiding 
aan Europese regeringen, beleidsmakers, 
terreinbeheerders, wetenschappers en 

leraren die een potentiële invloed hebben 
op de bescherming van evertebraten’. 
Daar kan ik het toch niet helemaal mee 
eens zijn; met name terreinbeheerders, 
wetenschappers, leraren en natuurlijk 
ook doorgewinterde entomologen zullen 
wel degelijk een flinke mate van verdie-
ping waarderen. Dit boek heeft dan ook 
vooral zijn waarde als basisdocument ter 
begeleiding van het beschermingswerk 
door politici en beleidsmakers. Voor deze 
doelgroep staan er zeker zeer zinnige 
onderwerpen in, bijvoorbeeld waarom 
ongewervelden eigenlijk beschermd 
dienen te worden, maar ook praktische 
zaken zoals de noodzaak van goed  
opgeleide taxonomen en de enorm  
schadelijke effecten van ski-banen in 
alpiene biotopen. Het is te hopen dat de 
autoriteiten veel tips ter harte nemen.

Ikzelf vond met name de wijze 
waarop zeer compact allerlei aanbeve-
lingen voor daadwerkelijke bescherming 
worden gepresenteerd een uitstekend 
voorbeeld van hoe beleidsmakers te 
bereiken zijn. Grondige entomologische 
kennis over taxonomie, biologie en bio-
indicatie, zoals die in dikke handboeken 
over insecten te vinden is, blijft absoluut 
noodzakelijk. Deze wetenswaardig- 
heden zullen echter niet vaak leiden 
tot een effectief behoud van diverse of 
bijzondere evertebratenfauna’s. Juist het 
vertalen van zulke kennis naar relevante, 
bondige beleidsstukken is de sleutel  
tot mogelijke natuurbeschermings- 
successen. Om hier wat meer inzicht  
in te verkrijgen is dit boek een aanrader 
en een inspiratiebron.

Jinze Noordijk

M.R. Wilson, J.A. Turner & S.H. McKamey 2009

Sharpshooter leafhopers (Hemiptera: 
Cicadellinae). An illustrated checklist. 
Part 1: Old World Cicadellini
Studies in terrestrial and freshwater bio-

divesity and Systematics from the National 

Museum of Wales. BIOTIR Reports 4: 1-228.

ISBN 978-0-7200-0595-0. £ 50,- / ca. € 60,-

The subfamily Cicadellinae comprises 
the largest and most colourful species of 
the leafhoppers. The name ‘sharpshoo-
ters’ for this group has increasingly been 
used especially in the USA. This name 
probably refers to either the feeding 
damage caused by the piercing-sucking 
mouthparts of the Cicadellinae, or  
their hiding behaviour: disturbed sharp- 
shooter leafhoppers quickly hide behind 
branches and stems to avoid predators, 
not unlike the behaviour of army  
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sharpshooter rifflemen hiding behind the 
trunks of trees.

The present book is a very well illus-
trated checklist of the sharpshooter 
leafhoppers from the Old World. A short 
history of the study of the Cicadellinae, 
preceding the checklist, describes the 
work of the hemipterists who contri- 
buted to the knowledge of this subfamily  
by the description of species and the 
classification of species and genera. 
Seven individuals described 65% of the 
around 2290 currently valid species of 
the subfamily. A very interesting chapter 
on ‘Who described the species’ provides a 
more detailed insight in the life and work 
of these seven scientists: Francis Walker, 
Victoire Antoine Signoret, William Lucas 
Distant, W.W. Fowler, Leopold Melichar, 
Arnold Jacobi and David Allan Young. 
Young’s monographs on the Cicadellinae, 
published in 1968 (tribe Proconiini), 1977 
(New World Cicadellini) and 1986 (Old 
World Cicadellini) provided excellent 
taxonomic revisions of the subfamily. 
Wilson and co-authors rely upon Young’s 
work to a great extent and also adopt his 
tripartition of the subfamily. The present 
volume on Old World Cicadellini will be 
followed by two more volumes, one on 
the New World Cicadellini and one on the 
tribe Proconini. 

The book is not just a checklist, but 
also presents very good pictures of the 
Old World Cicadellinae, that remind me 
of the beautiful colour illustrations in 
Signoret’s ‘Revue iconographiques des 
Tettigonides’ (= Cicadellinae) (1853-
1855). For most species one specimen 
is depicted but pictures of two or three 
specimens are presented for species with 
a variable colour pattern. All specimens 
are depicted without legs. The excellent 
digital images resulting from combined 
multiple images of one specimen are  
perfectly focussed for the whole body. 
The specimen depicted is often the holo-
type or a paratype, but in case the types 

are in poor condition another specimen 
has been depicted. None-type specimens 
were chosen from well-preserved speci-
mens mainly identified by the cicadelline 
expert D.A. Young. Though this approach 
is quite understandable this remains a 
potential source of misidentification.

The book is easily accessible by the 
arrangement of the species in subre-
gions: West Palaearctic, tropical Africa, 
Madagascar, Asia + East Palaearctic, 
New Guinea, and Australasian + Pacific. 
The species of a subregion are arranged 
alphabetically on genus and species 
name; those occurring in two or more 
subregions are listed and depicted two or 
more times. For each genus and species 
is given the name and the author, the 
names and authors of all synonyms, the 
references to the original descriptions 
and, most important, a reference for a 
proper identification of the species. For 

most species one or more digital images 
are provided, together with the label data 
of the specimen, the depository of the 
specimen and the name of the specialist 
who identified the depicted specimen. 
This all means that future students of 
the Cicadellini can easily trace back the 
specimen depicted for further study.

The authors did a great job in finding 
the types and/or other material of a total 
of around 2400 species of Cicadellinae 
in more than 30 institutions all over the 
world. Several of these institutions were 
visited for the loan types and other speci-
mens. The Leverhume Trust facilitated 
this study by funding the employment of 
co-author James Turner for imaging the 
specimens

The present volume is published, and 
certainly in place, in a biodiversity book 
series of the National Museum of Wales. 
This and the forthcoming sharpshooter 
books indeed provide an excellent tool 
for biodiversity studies, because sharp-
shooters as a group are easily recognized 
by their very similar external morphol-
ogy, and because many species are 
identifiable based on the colour pattern. 
The species of some groups with similar 
colouration can only be identified by 
the study of the male genitalia and the 
female pregenital sternite. Certainly in 
those cases the reader is advised to use 
the reference for identification as given 
for each species.

This book is also a kind of present 
to managers of Hemiptera collections, 
as well as owners of private Hemiptera 
collections, who always have been fasci-
nated by boxes full of unidentified large 
and brightly coloured cicadellines.  
They will enjoy using this book for the 
identification of specimens in their  
collection. Needless to say that every 
entomological library should buy this 
book. 

Hans Duffels
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Nieuwtjes 
Promotie

Tailor-made memory. Natural differ- 
ences in associative olfactory learning 
in two closely related wasp species
Michaël van den Berg, Wageningen Univer- 

siteit, promotiedatum 12 juni 2009

Leervermogen wordt vaak gezien als 
een eigenschap met louter voordelen, 
maar er zijn ook fysiologische kosten 
aan verbonden. Het gemak waarmee 
een stabiel langetermijngeheugen (LTM) 
wordt gevormd zal daarom per diersoort 
verschillen. Als een dier gedurende zijn 
leven te maken heeft met een voorspel-
bare omgeving is ‘snel’ leren een goede 
strategie. Als de omgeving onvoorspel-
baar is, loont het om tijd te investeren 
in het evalueren van informatie en om 
meerdere ervaringen op te doen alvorens 
informatie op te slaan in de vorm van 
LTM. Dit concept noemen we ‘geheugen 
op maat’: elk dier leert op de manier die 
onder de heersende omstandigheden het 
meest voordelig is. Sluipwespen kunnen 
door middel van associatief leren de geur 
leren onthouden van een plant waarop 
ze één of meerdere eitjes hebben gelegd 
in een geschikte gastheerrups. Sommige 
sluipwespen leren snel en hebben maar 
één ‘ervaring’ nodig, terwijl andere, ver-
wante, soorten meerdere ‘ervaringen’ 
nodig hebben. In dit onderzoek hebben 
we laten zien dat de expressie van een 
gen dat essentieel is voor de vorming 
van LTM verschilt tussen de langzaam 

lerende en de snel lerende sluipwespen, 
zodra ze een leerervaring ondergaan. 
Daarnaast hebben we door middel van 
kustmatige selectie twee lijnen gekweekt 
van de snel lerende soort: een langzaam 
lerende variant en een extra snel lerende 
variant. Een vergelijking tussen deze lij-
nen liet zien dat een hoog leervermogen 
gepaard gaat met een kortere levensduur 
en met relatief grote hersenen (die ‘duur’ 
zijn in het onderhoud). Dit betekent dat 
het concept van ‘geheugen op maat’ 
inderdaad hout snijdt, en dat het een 
evolutionair gezien belangrijke eigen-
schap is.

Plant protection in post-Soviet  
Kazakhstan: The loss of an ecological  
perspective
Kazbek Toleubayev, Wageningen Universiteit, 

promotiedatum 27 mei 2009

Kazbek Toleubayev examined why and 
how plant protection issues are embed-
ded in political, economic and social con-
texts. He analysed the domain of plant 
protection in Kazakhstan under two dif-
ferent socio-economic and political for-
mations, namely the Soviet period before 
1991 and the post-Soviet period. The 
study of plant protection in a country in 
transition demonstrates how the wider 
political and socio-economic structures 
shape this particular field of agrarian sci-
ence and practice. 

The study illustrates how Integrated 
Pest Management (IPM)/ecology-based 
pest-control approaches were broadly 
developed and practised in the USSR, 
including Kazakhstan. It identifies a 
shift from a knowledge system aiming 
at sustainable pest control in the Soviet 
era to an exclusive focus on pesticides in 
post-1991 Kazakhstan. This shift – which 
contradicts the global trend towards sus-
tainability – leads to the central question 
of the study: Why did such a shift occur 
in Kazakhstan after 1991? Toleubayev 
argues that the transformation of the 
agrarian structure, the destruction of the 
state-led/public organization of pest con-
trol, the neglect of research and exten-
sion and the aggressive promotion cam-
paigns of the pesticide industry changed 
the plant protection perspectives in 
Kazakhstan. Toleubayev describes in his 
thesis how, and explains why, thinking 
about pest-control changed within the 
wider knowledge system, including farm-
ing, research, extension and policymak-
ing. As a result, essential elements of sus-
tainable pest-management approaches 
were abandoned in Kazakhstan after 1991. 

In conclusion, the thesis points to an 
urgent need to rethink and rebuild the 
role of the government in pest control. 
Without stronger policy, less afraid to 
embrace positive aspects of the former 
Soviet plant protection system, highly 
destructive pest organisms will continue 
to threaten national food security, and 
indiscriminate and injudicious pesticide 
use will continue to pose considerable 
hazards for human health and the en- 
vironment. The study shows that plant 
protection is more than just ‘getting rid 
of pests’ at the farm level. Pest-control 
issues are deeply embedded in political-
economic-social contexts, through which 
the development and use of ecologically 
sustainable approaches and collective ac-
tion for pest control can be either  
promoted or hindered. The government 
of Kazakhstan has a key function in sup-
porting this long-term endeavour and 
creating conducive conditions for this to 
happen, as this will ultimately contribute 
to a more sustainable system of agricul-
tural production and thus benefit society 
as a whole. 

Ecotypic variation in phenotypic  
plasticity. Evolution and ecological  
consequences of thermal plasticity
Maartje Liefting, Vrije Universiteit, Amster-

dam, promotiedatum 27 mei 2009

Variatie in abiotische factoren, zoals tem-
peratuur, licht en vochtigheid, komt voor 
in alle natuurlijke omgevingen, in zowel 
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ruimte en tijd. Deze factoren kunnen ver-
volgens onder andere voedselaanbod en 
overleving beïnvloeden. Zowel flexibili-
teit in het omgaan met variatie als buffe-
ring tegen fluctuaties kunnen succesvolle 
strategieën zijn. Het genotype van een 
organisme is de genetische blauwdruk. 
Het fenotype is hetgeen we uiteindelijk 
zien, dus hoe deze genen tot expressie 
komen. Dit hangt deels af van de omge-
ving en de interactie tussen deze facto-
ren. Fenotypische plasticiteit verwijst 
naar de verschillende vormen die vanuit 
eenzelfde genotype tot stand kunnen 
komen in verschillende omgevingen. Hoe 
sterker de fenotypen verschillen, des te 
plastischer het organisme. Tijdens mijn 
promotie onderzoek heb ik gevonden dat 
populaties springstaarten (Orchesella  
cincta) uit een omgeving met veel tem-

peratuurvariatie (in dit geval heide), 
bepaalde kenmerken zoals groeisnelheid, 
beter stabiel kunnen houden dan popu-
laties uit veel stabielere omgevingen (in 
dit geval bos). Deze populaties verschil-
len dus op kleine schaal in mate van 
fenotypische plasticiteit. Vervolgens heb 
ik mate van plasticiteit ook vergeleken 
tussen populaties op een grotere geo-
grafische schaal. Langs de oostkust van 
Australië komt een endemische fruitvlieg 
(Drosophila serrata) voor over een gradiënt 
van het gematigde zuiden (met variatie 
in temperatuur tussen de seizoenen) tot 
het tropische noorden (met weinig tem-
peratuurvariatie tussen de seizoenen). De 
populaties uit het variabele zuiden ble-
ken wederom beter in staat fitness gere-
lateerde kenmerken stabiel te houden 
onder verschillende temperaturen dan 

populaties uit meer stabielere milieus. 
Echter, morfologische kenmerken zoals 
onder andere vleugelgrootte vertoonden 
een tegenovergesteld patroon: populaties 
uit het zuiden reageerden plastischer. 
Deze variatie tussen verschillende ken-
merken lijkt elkaar aan te vullen. Zo zijn 
grotere vleugels onder lagere tempera- 
turen gunstig, maar uiteraard alleen 
wanneer lage temperaturen ook daad-
werkelijk onderdeel van de leefomgeving  
zijn. De patronen beschreven in dit proef-
schrift tonen aan dat fenotypische plas- 
ticiteit kan evolueren onder omgevings- 
variatie en dat sommige kenmerken  
meer gebufferd en andere juist plastis- 
cher zijn onder fluctuerende omstandig- 
heden.


