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Scali	onderzoekt	welke	soorten	er	
bestaan	en	hoe	deze	aan	elkaar	verwant	
zijn.	Hij	gebruikt	daarvoor	klassieke	
methoden,	zoals	het	bepalen	van	het	
aantal	en	de	vorm	van	chromosomen,	
maar	combineert	dit	met	moderne		
DNA-technieken.	Vanaf	1968	heeft	hij	
nauw	samengewerkt	met	Laas	Pijnacker.

Twee aparte groepen

Scali	splitst	het	wandelende	takken	
genus	Leptynia,	bestaande	uit	de	soorten	
Leptynia attennuata	en	Leptynia hispanica,	
nu	op	in	twee	aparte	groepen	(genera).	
Leptynia hispanica	heet	nu	Pijnackeria 
hispanica	(Bolívar,	1878).	De	soorten	ver-
schillen	in	morfologie	van	het	volwassen	
stadium,	maar	ook	van	de	eieren,	als-
mede	in	het	aantal	chromosomen.	Het	
nieuw	opgerichte	genus	Pijnackeria	bevat	
voorlopig	zes	soorten.	Ze	komen	voor	aan	
de	Franse	zuidkust	en	Spaanse	oostkust.	
De	soort	Pijnackeria hispanica	is	het	best	
bekend,	maar	er	zijn	ook	vier	nieuwe	
soorten	die	nog	verder	beschreven	moe-
ten	worden	voor	de	wetenschap.	Voor-	
lopig	heten	die	Pijnackeria	A	tot	en	met	D.

Hiermee	lost	professor	Scali	een	
belofte	in	die	hij	elf	jaar	geleden	deed		

bij	de	pensionering	van	Laas	Pijnacker.	
Het	gebeurt	nog	wel	regelmatig	dat	een	
nieuw	ontdekte	soort	naar	iemand	wordt	
vernoemd,	maar	dat	een	heel	nieuw	
genus	wordt	opgericht	is	wel	heel	bijzon-
der.	Het	lijkt	mij	een	fantastische	eer	als	
een	diergroep	je	naam	krijgt.	Het	is	een	
waardering	voor	een	heel	leven	hard	wer-
ken	aan	het	ophelderen	van	de	voort-
plantingsbiologie	van	een	aansprekende	
groep	van	insecten.

Literatuur
Marescalchi O, Pijnacker LP, Scali V 1991.  

Cytology of parthenogenesis in Bacillus 
whitei and Bacillus lynceorum (Insecta, 
Phasmatodea). Invertebrate Reproduction 
& Development 20: 75-81.

Marescalchi O, Pijnacker LP, Scali V 1993.  
Automictic parthenogenesis and its  
genetic consequence in bacillus atticus 
atticus (Insecta, Phasmatodea). Inver-
tebrate Reproduction & Development  
24: 7-12

Pijnacker LP 1966. The maturation divisions  
of the parthenogenetic stick insect Carau-
sius morosus Br. (Orthoptera, Phasmidae). 
Chromosoma 19: 99-112.

Pijnacker LP 1969. Automictic parthenogenesis 
in the stick insect Bacillus rossius rossi 
(Cheleutoptera, Phasmidae). Genetica 40: 
393-399.

Scali V 2009. Revision of the Iberian stick  
insect genus Leptynia Pantel and descrip-
tion of the new genus Pijnackeria. Italian 
Journal of Zoology 76: 381-391.

Leo	W.	Beukeboom
Evolutionary Genetics Group

Centre for Ecological and Evolutionary Studies

Rijksuniversity Groningen

Postbus 14

9750 AA Haren

L.W.Beukeboom@rug.nl

Summary

Stick insects (Phasmatodea) named  
after Groningen biologist Laas Pijnacker
The Italian biologist Prof. Valerio Scali has 

revised the biological classification of stick 

insects found on the Iberian peninsula.  

In the Italian Journal of Zoology, he writes  

that a number of species have been misclassi-

fied and actually constitute a group of their 

own. He decided to name the new group  

after his colleague Dr Laas Pijnacker, from 

Paterswolde, with whom he often collaborated 

in the past.
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Het	vliegend	hert	is	één	van	de	weinige	
beschermde	kevers	in	Europa.	De	soort		
is	opgenomen	in	de	Europese	Habitat-	
richtlijn	en	wordt	vermeld	in	annex	3		
van	de	Bern	Conventie.	Dit	houdt	in	dat	
iedere	Europese	lidstaat	regels	moet	
vaststellen	die	ervoor	moeten	zorgen	dat	
het	vliegend	hert	beschermd	wordt.	In	
Nederland	is	op	basis	van	de	Europese	
status	tevens	de	doelstelling	geformu-
leerd	dat	er	in	2020	levensvatbare	Neder-
landse	populaties	van	deze	soort	zouden	
moeten	zijn	(Smit	2004).

Helaas	is	de	kennis	over	de	ecologie	
van	het	vliegend	hert	nog	fragmenta-
risch.	Jan	Krikken	en	Henk	Pijpers	schre-
ven	in	1982	al	dat	niet	precies	bekend		

is	wat	de	voorwaarden	zijn	die	het		
voortbestaan	van	het	vliegend	hert	in	
Nederland	zouden	kunnen	garanderen.	
Twintig	jaar	later	komt	Hans	Huijbregts	
(2002)	in	zijn	literatuurstudie	tot	vrijwel	
dezelfde	conclusie.	Aan	literatuur	is	geen	
gebrek	maar	veel	bestaat	uit	het	repro-	
duceren	en	samenvatten	van	oude	

gegevens.	
Ook	nu	kan	worden	gesteld	dat	de	

laatste	jaren	weinig	is	toegevoegd	aan	de	
kennis	over	de	ecologie	van	het	vliegend	
hert.	Afgezien	van	de	ecologische	studies	
van	Sprecher-Uebersax	in	Zwitserland	
(samengevat	in	Klausnitzer	&	Sprecher-
Uebersax	2008),	en	die	van	Rink	(2006)	in	
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Duitsland	wordt	in	Europa	hoofdzakelijk	
faunistisch	onderzoek	gedaan	om	aan		
de	Europese	regelgeving	te	voldoen.		
De	publicatie	van	een	boek	van	654	pagi-
na’s	met	bovenstaande	eerste	titel	wekte	
daarom	hoge	verwachtingen.	Helaas	kon-
den	deze	echter	niet	worden	ingelost.	Het	
eerste	boek	is	een	vertaling	èn	uitbrei-
ding	van	het	hierboven	genoemde	Duits-
talig	boek,	dat	ook	dit	jaar	is	verschenen.	
Omdat	het	Engelstalige	boek	qua	inhoud	
meer	omvat	dan	het	Duitstalige	boek,	zal	
hier	verder	alleen	het	Engelse	boek	
beschreven	worden.	Overigens	is	één	van	
de	drie	inhoudelijke	hoofdstukken	van	
dit	boek	in	het	Duits,	waarom	is	een	
raadsel.

‘Moon-related	population	dynamics	
and	ecology	of	the	stag	beetle	Lucanus cer-
vus,	other	beetles,	butterflies,	dragonflies	
and	other	insects’	is	saai	en	leest	erg	las-
tig.	Het	boek	bevat	654	pagina’s	tekst	zon-
der	enige	tabel,	grafiek	of	illustratie.	Het	
deel	literatuurverwijzingen	beslaat	bijna	
60	pagina’s.	Daaronder	verwijzingen	naar	
alle	krantenartikelen	waarin	oproepen	
zijn	gedaan	om	waarnemingen	op	te	stu-
ren.	In	de	tekst	worden	identieke	lijsten	
met	verwijzingen,	inclusief	die	naar	de	
krantenartikelen,	soms	tot	wel	drie	maal	
toe	in	dezelfde	alinea,	tot	vervelens	toe	
herhaald.	Ook	in	de	andere	tekstdelen	is	
herhaling	regelmatig	eerder	regel	dan	
uitzondering.

Het	grootste	deel	van	het	boek,	het	
hoofdstuk	‘Correlation	of	swarm	phases	
of	the	stag	beetle	Lucanus cervus,	other	
beetles,	butterflies,	dragonflies	and	other	
insects	with	the	new	moon	and	full	
moon	phases	of	the	lunar	cycle’,	bestaat	
uit	een	500	pagina’s	lange	droge	opsom-
ming	van	waarnemingen	van	insecten	en	
hun	relatie	tot	de	verschillende	fases	van	
de	maan.	De	auteur	formuleert	op	basis	
van	deze	waarnemingen	zijn	hoofdcon-
clusie.	Volgens	hem	bestaat	er	een	relatie	
tussen	het	zwermgedrag	van	het	vlie-
gend	hert	en	vele	andere	insecten,	en		
de	maancyclus.	Welke	relatie	dit	is	blijft	
onduidelijk.	Een	(statistische)	analyse		
die	de	conclusie	toelicht	of	zou	kunnen	
onderbouwen	ontbreekt.	Veel	van	de	
waarnemingen	zijn	bovendien	anekdo-
tisch,	meerdere	zonder	exacte	datum,		
en	de	spreiding	is	in	sommige	gevallen		
zo	groot	(bijvoordbeeld	5-6	dagen	rond		
de	nieuwe	en	volle	maan)	dat	dit	eerder	
bewijs	lijkt	voor	de	afwezigheid	dan	de	
aanwezigheid	van	een	specifieke	maan-
gerelateerde	dynamiek	van	de	genoemde	
soorten.

Het	derde	(Duitstalige)	hoofdstuk	
geeft	een	overzicht	van	natuurbeheer-
maatregelen	die	de	overlevingskansen	
van	het	vliegend	hert	zouden	kunnen	

bevorderen,	dit	deels	gebaseerd	op	de	
eigen	ervaringen	van	Mader.	Hier	zijn	
naast	trivialiteiten	nog	wel	enkele	inte-
ressante	wetenswaardigheden	te	vinden.	
Helaas	is	dit	hoofdstuk	slechts	44	pagi-
na’s	dik,	waardoor	het	niet	de	moeite	
waard	is	om	het	boek	hiervoor	aan	te	
schaffen.

Samenvattend	kan	worden	gesteld	
dat	voor	degene	die	interesse	heeft	in	een	
dataset	van	zo’n	2,5	kg	met	waarnemin-
gen	van	zwermende	insecten	in	relatie	
tot	de	fases	van	de	maan	dit	boek	een	
schat	aan	informatie	herbergt.	Anderen	
biedt	dit	boek	weinig	nieuws,	en	zeker	
geen	leesplezier.
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Dit	is	een	boek	over	muggen	dat	niet	
alleen	licht	verteerbaar	is	voor	de	door-	
gewinterde	entomoloog,	maar	bovendien	
goed	leesbaar	is	voor	een	veel	breder	
publiek.	Geen	glossy	muggenencyclo-	
pedie	met	schitterende	foto’s,	maar	een	
leesboek	met	hier	en	daar	een	zwart-	
wit	plaatje,	voor	iedereen	die	wat	meer	
wil	weten	over	muggen,	de	ziektes	die		
ze	overbrengen	en	het	onderzoek	hier-	
naar.	

In	de	eerste	hoofdstukken	wordt	kort	
de	levenswijze	van	muggen	uit	de	doe-
ken	gedaan.	Veel	aandacht	wordt	besteed	
aan	hoe	de	vrouwtjesmuggen	er	in	slagen	
je	slaapkamer	te	vinden	en	waarom	ze	
het	altijd	op	jou	gemunt	hebben	in	plaats	
van	op	de	stinkvoeten	van	je	partner.	De	
titel	van	het	eerste	hoofdstuk	‘muggen-
leed’	verwijst	dan	ook	niet	naar	het	lijden	
der	muggen	maar	naar	het	leed	dat	deze	
wezens	bij	anderen	kunnen	veroorzaken.	

Het	mag	duidelijk	zijn	dat	dat	leed	groter	
is	dan	nachtelijk	gezoem	en	jeukende	
bultjes.	Al	vroeg	in	het	boek	wordt	de	
overstap	gemaakt	van	de	fascinerende	
wereld	van	een	volksvijand	naar	de		
fascinerende	rol	die	de	mug	speelt	in	
ónze	wereld,	die	van	de	mens.

De	huidige	malariaproblematiek	
komt	uitgebreid	in	het	boek	aan	bod,	
maar	tevens	is	een	groot	aantal	gebeur-	
tenissen	uit	de	geschiedenis	op	een	rij	
gezet	waarin	één	van	de	vele	ziektes		
die	muggen	kunnen	overbrengen	van	
invloed	was	op	de	afloop	ervan.	Zo	zou	
bijvoorbeeld	Napoleon	in	1809	muggen	
hebben	ingezet	om	op	Walcheren	koorts	
over	het	Engelse	leger	uit	te	storten,	en		
in	1623	laat	bij	het	kiezen	van	een	nieuwe	
paus	de	witte	rook	lang	op	zich	wachten	
omdat	de	één	na	de	andere	kardinaal	in	
conclaaf	bezwijkt	aan	malaria.	Knols		
filosofeert	zelfs	over	de	bijdrage	van	één	
enkele	muggenbeet	aan	de	eeuwige	roem	
van	Darwin.	

Duidelijk	wordt	gemaakt	dat	nu	en		
in	het	verleden	de	risico’s	die	een	mug-
geninvasie	in	een	schoon	gebied	met		
zich	meebrengen	niet	altijd	door	iedere	
deskundige	even	hoog	worden	ingeschat.	
Het	boek	beschrijft	een	aantal	succes-
volle	uitroeiingprogramma’s,	maar	
belicht	tevens	dat	deze	wellicht	veel	
kleinschaliger	uitgevoerd	hadden	hoe-	
ven	worden	wanneer	eerder	was	inge-	
grepen.	Een	heel	hoofdstuk	wordt	gewijd	
aan	de	introductie	en	vestiging	van	tij-
germuggen	in	Nederland,	een	soort	die	
veel	verschillende	virussen	kan	over-	
dragen,	onder	meer	het	dengue-	en	chi-
kungunyavirus.	Een	voorzichtig	kijkje	in	


