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De	familie	Scirtidae	of	moerasweek-
schildkevers	is	in	Nederland	vertegen-
woordigd	met	negentien	soorten	in	zeven	
genera.	In	het	algemeen	worden	ze	be-	
schouwd	als	waterkevers,	echter	deson-
danks	ontbreken	ze	vaak	in	determina-
tiesleutels	voor	deze	groep	om	meerdere	
redenen.	Bij	‘normale’	waterkevers	zijn	
larven	en	imago’s	aquatisch,	bij	Scirtidae	
zijn	echter	uitsluitend	de	larven	aqua-
tisch,	zodat	de	gemiddelde	aquatische	
entomoloog	of	waterkwaliteitsbeheerder	
slechts	de	larven	aantreft	in	zijn	mon-
sters.	Deze	larven	waren	niet	verder	te	
determineren	dan	tot	op	genus	en	dat	
verandert	niet	of	nauwelijks	met	het	
nieuwe	boekwerk.	De	imago’s	zijn	onop-
vallende	bruine	of	zwarte	terrestrische	
insecten	met	een	lengte	tussen	de	twee	
en	zes	mm	die	zich	ophouden	in	de	
nabijheid	van	hun	voortplantingsbiotoop.	
De	soorten	zijn	lastig	of	niet	te	onder-
scheiden	op	basis	van	uitwendige	morfo-
logische	kenmerken.	Voor	determinatie		
is	dissectie	van	de	dieren	noodzakelijk,	
waarbij	zowel	mannelijke	als	vrouwelijke	
genitalen	voldoende	uitgangspunten	bie-
den	voor	een	betrouwbare	determinatie.

Onze	kennis	over	de	familie	Scirtidae	
in	Europa	is	vooral	gebaseerd	op	de	wer-
ken	van	Tord	Nyholm	(tweede	helft	20e	
eeuw)	en	Bernhard	Klausnitzer	(1965	–	
heden).	In	talrijke	publicaties	hebben	
beide	auteurs	bijgedragen	aan	deze		
kennis	door	de	beschrijving	van	imago’s	
van	nieuwe	soorten,	met	name	uit	Zuid-
Europa.	Daarnaast	schonken	zij	veel	aan-
dacht	aan	de	geografische	verspreiding	
van	de	Scirtidae-soorten	en	aan	feno-	
logie,	minder	aan	de	beschrijving	van	lar-
ven	en	levenswijze.	Het	belang	van	hun	
onderzoek	blijkt	wel	uit	de	literatuurlijst	
in	dit	boek.	Iets	minder	dan	de	helft	van	
alle	publicaties	(dertien	pagina’s)	kent	
een	van	beide	als	eerste	auteur,	waarbij	
Klausnitzer	de	productiefste	veelschrij-
ver	is.	Het	is	dan	ook	heel	nuttig	dat	deze	
in	tientallen	verschillende	tijdschriften	
verschenen	publicaties	zijn	samen-	
gebracht	in	een	boekwerk	door	de	coleop-	
teroloog	die	voor	deze	familie	het	meeste	
in-	en	overzicht	heeft.

Het	boekwerk	telt	in	totaal	dertien	
hoofdstukken.	Het	eerste	hoofdstuk	is	
een	beetje	een	samenraapsel	van	onder-
werpen,	zoals	een	inleiding,	iets	over	ver-

zamelen	en	prepareren,	een	beschrijving	
van	de	lichaamsbouw	van	imago’s,		
fylogenie	en	geografische	soortencentra,	
in	totaal	40	pagina’s.	In	hoofdstuk	twee	
komen	biologie	en	ecologie	aan	de	orde	
in	slechts	elf	pagina’s;	weinig,	maar	wel	
heel	nuttig.	Het	geringe	aantal	pagina’s	
geeft	aan	dat	op	dit	terrein	nog	veel	
onderzoek	gedaan	kan	worden.	

Hoofdstuk	drie	(tien	pagina’s)	geeft	de	
stand	van	zaken	met	betrekking	tot	de	
determinatiemogelijkheden	van	larven.	
De	genera	zijn	goed	te	determineren,	de	
soorten	daarentegen	vrijwel	nooit.	Het	is	
opmerkelijk	dat	deze	larven	niet	meer	
aandacht	hebben	gekregen	bij	onder-	
zoekers	aangezien	ze	vaak	in	grote	aan-
tallen	voorkomen	en	opmerkelijk	gecom-
pliceerde	monddelen	hebben	met	veel	
borstels	en	uitsteeksels	voor	het	bij	el-	
kaar	schrapen	van	voedsel	(fijn	detritus).	
Dit	lijkt	in	ieder	geval	goede	mogelijk-	
heden	te	bieden	voor	onderscheid	op	
soortsniveau.	Complicerend	hierbij	kan	
echter	het	grote	aantal	larvenstadia	zijn	
met	ieder	een	iets	andere	morfologie	en	
het	samenvoorkomen	van	meerdere	
soorten	in	een	biotoop.	DNA-technieken	
kunnen	echter	tegenwoordig	volop	mo-	
gelijkheden	bieden	om	individuen	op	
soortsniveau	te	kunnen	bepalen.

De	bulk	van	het	boek	bestaat	uit	
determinatiesleutels	voor	de	adulten	tot	
op	genus	(hoofdstuk	vier),	en	vervolgens	
de	afzonderlijke	genera	tot	op	soort	in		
de	hoofdstukken	vijf	tot	en	met	twaalf;	
tesamen	ruim	200	pagina’s.	Binnen	ieder	
genus	wordt	een	uitvoerige	beschrijving	
van	de	morfologie,	de	fylogenie	en	de	
verspreiding	gepresenteerd.	De	soort-	
besprekingen	omvatten	voor	elke	soort	

een	apart	literatuuroverzicht,	de	geo-	
grafische	verspreiding	in	globale	termen	
(maar	geen	verspreidingskaartjes)	met	
daarnaast	een	literatuurreferentie	voor	
het	voorkomen	in	landen	of	grotere	
regio’s	binnen	landen.	De	opmerkingen	
over	ecologie,	fenologie	en	biologie	bij	
elke	soort	zijn	zeer	beperkt.	Hoofdstuk	
dertien	is	de	literatuurlijst.

Het	boek	is	rijk	geïllustreerd	met	
meer	dan	duizend	figuren,	zowel	teke-
ningen	als	foto’s.	Het	merendeel	is	zwart-
wit,	achterin	staan	52	habitusfoto’s	van	
een	aantal	soorten	in	kleur.	Alle	afbeel-
dingen	staan	ten	dienste	van	de	deter-	
minatie	van	genera	en	soorten	en	dus	
zijn	er	afbeeldingen	van	zowel	manne-
lijke	als	vrouwelijk	geslachtsorganen		
van	alle	soorten.	De	kwaliteit	van	de	
tekeningen	en	foto’s	is	redelijk	tot	goed	
te	noemen.	De	foto’s	laten	over	het	al-	
gemeen	goed	zien	welke	structuren	of	
onderdelen	van	structuren	sterk	gechiti-
niseerd	zijn	en	welke	niet,	iets	wat	op	
tekeningen	vaak	minder	duidelijk	is.	Bij	
de	mannetjes	zijn	de	over	elkaar	heen	
liggende	kenmerkende	structuren	als	het	
achtste	en	negende	sterniet,	penis	en	
tegmen	meestal	vrij	geprepareerd	en	
afzonderlijk	afgebeeld.

Een	kritische	noot	is	het	ontbreken	
van	verspreidingskaartjes	in	het	boek.	
Mogelijk	ontbreken	ze	door	een	gebrek	
aan	waarnemingen	en/of	betrouwbare	
determinaties	van	veel	soorten,	waardoor	
eventuele	verspreidingskaarten	veel	
witte	vlekken	zouden	opleveren.	Deson-
danks	geeft	een	verspreidingskaartje	
visueel	een	beter	beeld	dan	een	opsom-
ming	van	landen	en	regio’s,	zoals	nu	het	
geval	is.	Minder	relevant	is	misschien		
het	ontbreken	van	iedere	habitatfoto.	
Minstens	op	genusniveau	zou	een	foto	
gewenst	zijn	vanwege	de	opmerkelijke	
diversiteit	aan	habitats	die	de	genera	
bewonen	(stromend	water,	stilstaand	
water,	phytotelmen).	Tenslotte	zal	de	
prijs	van	het	boek	voor	velen	een	ob-	
stakel	kunnen	vormen,	zoals	eigenlijk	bij	
alle	boeken	uit	de	Süßwasserfauna	von	
Mitteleuropa	reeks.	De	Nederlandse	soor-
ten	kunnen	met	de	sleutels	in	deel	zes	
van	Die	Käfer	Mitteleuropas	(en	aan-	
vullingen	in	de	deel	dertien)	goed	gede-
termineerd	worden	en	dat	zal	voor	de	
gemiddelde	Nederlandse	coleopteroloog	
voldoende	zijn.	Voor	entomologen	met	
een	visie	die	zich	uitstrekt	over	een		
bredere	geografisch	gebied	is	dit	boek	
van	harte	aanbevolen.

Jan	Cuppen
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Nieuwtjes

Fototentoonstelling 
‘Kopstukken – insecten als fotomodel’

De	fototentoonstelling	Kopstukken	staat	
van	23	mei	tot	en	met	31	oktober	in	de	
museumtuin	van	Naturalis.	Wim	van	
Egmond	portretteert	insecten	als	waren	
het	fotomodellen	en	laat	zo	de	verborgen	
schoonheid	van	ze	zien.	Zijn	beelden	
tonen	de	karaktervolle	koppen	van	vlie-
gen,	bijen,	muggen	en	andere	minuscule	
beestjes:	Kopstukken.

Insecten	zijn	de	meest	voorkomende	
organismen	op	aarde.	De	meeste	mensen	
vinden	ze	echter	lastig	en	eng;	onbekend	
maakt	onbemind.	Kopstukken	nodigt		
uit	tot	persoonlijke	kennismaking.	Toe-
schouwers	staan	oog	in	oog	met	de	snor-
zweefvlieg	en	de	goudoogdaas.	De	24	
geportretteerde	Nederlandse	insecten	
zijn	stuk	voor	stuk	persoonlijkheden.

Wim	van	Egmond	is	fotomicrograaf,	
hij	fotografeert	onderwerpen	die	met	het	
blote	oog	niet	of	nauwelijks	te	zien	zijn.	
Met	behulp	van	nieuwe	fotografische	
technieken	maakt	hij	een	wereld	zicht-
baar	die	voor	de	mens	onzichtbaar	is.	
Zijn	foto’s	begeven	zich	op	de	grens	van	
kunst	en	wetenschap.	Op	zijn	website	
www.micropolitan.org/	kunnen	vele	
voorbeelden	bekeken	worden	en	ook	de	
voorkantfoto	van	deze	Entomologische	
Berichten	is	van	zijn	hand.

Een	goudoogdaas,	Chrysops.	Foto:	Wim	van	Egmond

Promotie
Climate warming, plant invasions and 
plant-enemy interactions
Tim Engelkes, Nederlands Instituut voor Eco-

logie (NIOO-KNAW) / Wageningen Universiteit, 

promotiedatum 16 juni 2010

Het	klimaat	verandert	en	gemiddelde	
jaartemperaturen	zullen	naar	verwach-
ting	hoger	zijn	in	de	toekomst.	Planten	
en	dieren	reageren	op	deze	veranderin-
gen	door	zich	aan	te	passen	aan	de	lokaal	
warmere	omstandigheden	en	of	door	
hun	leefgebied	op	te	schuiven	naar	de	
polen.	Sommige	planten	die	succesvol	
hun	areaal	uitbreiden	ontwikkelen	zich	
tot	pestsoort,	net	zoals	sommige	nieuw	
geïntroduceerde	soorten	dat	doen.	Er	is	
dus	een	conceptuele	analogie	tussen	
plantensoorten	die	hun	leefgebied	suc-
cesvol	verschuiven	en	invasieve	planten	
met	een	oorsprong	in	andere	continen-
ten.	‘Intra-continentale’	plantensoorten	
verschuiven	hun	areaal	binnen	het	conti-
nent	waar	ze	van	oorsprong	voorkomen.	
‘Inter-continentale’	soorten	hebben	hun	
oorsprong	in	andere	continenten	van	
waar	ze	zijn	geïntroduceerd,	alvorens	ze	

hun	areaal	uitbreiden	in	hun	nieuwe	
omgeving.	Het	doel	van	dit	proefschrift	is,	
om	meer	inzicht	te	krijgen	hoe	interac-
ties	tussen	planten	en	insecten	kunnen	
bijdragen	aan	het	succes	van	uitheemse	
planten	die	hun	areaal	naar	de	polen	uit-
breiden	als	gevolg	van	een	opwarmend	
klimaat.

De	hypothese	is	getest	dat	inter-	en	
intra-continentale	uitheemse	planten		
en	hun	inheemse	verwante	soorten,	alle	
afkomstig	van	hetzelfde	habitat,	niet		
verschillend	reageerden	op	twee	boven-
grondse	polyfage	herbivoren.	Daarnaast	
is	getest	of	de	plant-bodem	interactie	
minder	negatief	was	voor	de	biomassa	
van	intra-	en	inter-continentale	uit-
heemse	planten	dan	voor	inheemse		
verwanten.	In	dit	experiment	groeiden	
vijftien	plantensoorten	met	en	zonder	
naïeve	polyfage	sprinkhanen	(Schistocerca 
gregaria)	en	cosmopolitische	bladluizen	
(Myzus persicae).	Vervolgens	zijn	alle	plan-
ten	ook	opgegroeid	op	bodem	afkomstig	
van	hun	nieuw	gekoloniseerde	leefgebied	
om	het	effect	van	biota	in	deze	bodem	op	
de	productie	van	plantbiomassa	te	tes-
ten.	De	resultaten	laten	zien	dat	zowel	

inter-	als	intra-continentale	uitheemse	
planten	gemiddeld	beter	waren	verde-
digd	tegen	bovengrondse	en	onder-
grondse	vijanden	dan	verwante	in-	
heemse	plantensoorten.	Dit	duidt	erop	
dat	uitheemse	planten	die	hun	leef	
gebied	succesvol	uitbreiden	mogelijk	
invasieve	eigenschappen	bezitten.	

De	effecten	van	plant-bodeminter-	
acties	voor	uitheemse	planten	kunnen	
neutraal	tot	postief	zijn,	terwijl	inheemse	
planten	negatieve	effecten	van	hun	
bodembiota	ondervinden.	Ondergrondse	
interacties	kunnen	bovengrondse	inter-
acties	beïnvloeden	waardoor	relaties		
tussen	uitheemse	planten	en	hun	boven-
grondse	vijanden	kunnen	veranderen.		
Er	is	onderzocht	hoe	de	prestaties	van	de	
twee	bovengrondse	polyfage	herbivoren	
S. gregaria	en	M. persicae	werd	beïnvloed	
door	interacties	tussen	planten	en	hun	
bodembiota	en	deze	effecten	vergeleken	
tussen	intra-	en	inter-continentale	uit-
heemse	planten	en	verwante	inheemse	
planten.	Het	bleek	dat	het	gewicht	van		
de	sprinkhanen	groter	was	op	planten	
die	groeiden	op	bodem	door	henzelf	
geconditioneerd,	maar	kleiner	op	
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inheemse	dan	op	uitheemse	planten.	De	
overleving	van	sprinkhanen	was	ook	
hoger	op	inheemse	planten,	maar	werd	
niet	beïnvloed	door	plant-specifieke	
bodembiota.	Het	gewicht	van	de	sprink-
hanen,	noch	de	overleving	verschilde	tus-
sen	inter-	en	intra-continentale	planten.	
De	populatiegrootte	van	de	bladluis	was	
niet	beïnvloed	door	plant-specifieke	bo-	
dembiota,	maar	het	grootste	op	de	intra-
continentale	uitheemse	soorten.	Echter,	
de	lichaamsgrootte	van	M. persicae	was	
niet	verschillend	tussen	de	planten	met	
verschillende	oorsprong,	maar	wel	groter	
op	controleplanten	dan	op	planten	die	
groeiden	met	hun	soort	specifieke	bodem-	
gemeenschap.

Of	uitheemse	planten	minder	natuur-
lijke	vijanden	hebben	in	hun	nieuwe	
omgeving	kan	worden	gemeten	door	de	
potentiële	herbivore	druk	te	vergelijken	
tussen	uitheems	planten	en	hun	
inheemse	verwanten.	Deze	potentiële	
druk	kan	worden	beïnvloed	door	preda-
toren	en	parasitoïden	uit	hogere	trofische	
niveaus.	In	het	veld	is	de	potentiële	druk	
van	zowel	herbivoren	op	planten,	als	pre-
datoren	en	parasitoïden	op	de	herbivoren	
vergeleken	tussen	twee	uitheemse	(inter-
continentaal	en	intra-continentaal)	en	
twee	verwante	inheemse	plantensoorten.	
De	potentiële	herbivore	druk	was	lager	
op	uitheemse	dan	op	verwante	inheemse	
planten	en	bovendien	was	de	predatie-
druk	op	herbivoren	op	uitheemse	planten	
ook	hoger.	Deze	resultaten	impliceren	
that	beide	typen	uitheemse	planten	een	
dubbel	voordeel	hebben:	toegenomen	
verdediging	jegens	herbivoren	en	con-
trole	van	herbivoren	door	insecten	uit	
hogere	trofische	niveaus.

Een	veldexperiment	werd	opgezet	om	
het	effect	te	testen	van	herbivorie	op	
gemeenschappen	van	uitheemse	en	
inheemse	plantensoorten.	Dit	experi-
ment	bestond	uit	tien	gemeenschappen	
met	elk	zes	uitheemse	soorten	en	zes	
verwante	inheemse	soorten	die	voor-	
komen	in	het	rivierengebied.	We	lieten	
herbivorie	toe	in	de	helft	van	de	gemeen-
schappen.	De	andere	helft	werd	vrijge-
houden	van	herbivorie	door	het	plaatsen	
van	‘tenten’.	Op	deze	manier	konden	we	
bepalen	of	uitheemse	planten	de	ge-	
meenschap	domineren	wanneer	de	
gemeenschap	is	blootgesteld	aan	herbi-
vorie	en	of	dit	voordeel	voor	uitheemse	
planten	verdwijnt	wanneer	er	geen	her-
bivore	druk	aanwezig	is.	We	vonden	dat	

herbivorie	de	totale	biomassa	van	de	
gemeenschap	met	bijna	de	helft	redu-
ceerde.	Echter,	deze	gemeenschappen	
werden	niet	gedomineerd	door	uit-
heemse	planten.	Er	was	grote	variatie		
in	het	effect	van	herbivorie	op	de	ver-
schillende	plantensoorten	waardoor	de	
hiërarchie	in	dominantie	veranderde.	
Interessant	is	dat	de	relatieve	bijdrage	
van	biomassa	aan	de	gemeenschap	niet	
verschillend	was	tussen	uitheemse	en	
inheemse	planten	en	ook	niet	verschil-
lend	tussen	inter-continentale	en	intra-
continentale	uitheemse	planten.	Hier-
door	kon	geconcludeerd	worden	dat	het	
ontsnappen	aan	bovengrondse	vijanden	
niet	de	enige	verklarende	factor	is	voor	
het	succes	van	invasieve	inter-	en	intra-
continentale	uitheemse	planten.

Planten	die	van	oorsprong	voor-	
komen	op	het	continent	waar	zij,	geïn-	
duceerd	door	klimaatopwarming,	hun	
areaal	uitbreiden,	hebben	mogelijk	ver-	
gelijkbaare	invasieve	eigenschappen	als	
inter-continentale	uitheemse	planten.	
Zowel	in	gecontroleerde	omstandigheden	
als	in	het	veld	waren	inter-	en	intra-	
continentale	uitheemse	planten	beter	
bestand	tegen	bovegrondse	herbivorie	
dan	inheemse	planten.	Uitheemse	plan-
ten	hadden	minder	last	van	herbivoren	
onder	gecontroleerde	omstandigheden;	
dit	was	echter	niet	terug	te	zien	in	een	
onvermengde	dominantie	in	het	veld.	
Verschillen	in	het	effect	van	boven-
grondse	herbivorie	is	dus	niet	de	enige	
voorspellende	factor	voor	het	succes	van	
uitheemse	planten	van	inter-	en	intra-
continentale	origine.	


