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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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Mug - De fascinerende wereld van 
volksvijand nummer I. 
Nieuw Amsterdam Uitgevers. 256 pp.  

ISBN 978-90-468-0654-8. €16,95

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	
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Nieuwtjes

EIS-Nederland start met digitale 
nieuwsbrief over ongewervelde dieren

EIS-Nederland	is	in	juli	gestart	met	het	
publiceren	van	een	digitale	nieuwsbrief	
over	ongewervelde	dieren.	Tentakel	
zal	onregelmatig	verschijnen	naast	de		

reguliere	papieren	nieuwsbrief	van	EIS.		
De	nieuwsbrief	is	opgezet	als	Internet-	
pagina	(in	HTML)	en	kan	in	de	meest	
gangbare	email-programma’s	worden	
gelezen.	Via	de	links	kan	eenvoudig	
alleen	dat	nieuws	er	uit	gepikt	worden	
dat	u	interesseert.	

In	Tentakel	is	plaats	voor	allerlei	korte	
berichten	die	het	onderzoek	aan	on-	
gewervelde	dieren	in	Nederland	aangaan:	
berichten	van	het	EIS-bureau,	oproepen,	
bijzondere	en	fenologische	waarne-	
mingen,	aankondiging	van	rapporten		

en	boeken	en	een	activiteitenagenda.	
Ook	bijdragen	van	andere	organisaties	
zijn	van	harte	welkom.	U	kunt	deze		
sturen	naar	eis@ncbnaturalis.nl	

De	1e	Tentakel	is	online	te	bekijken	
op	http://www.redcube.nl/~colijn/eis/	
tentakel1.html.	Aanmelding	voor	de	
nieuwsbrief	is	mogelijk	door	een	e-mail	
te	sturen	naar	eis@ncbnaturalis.nl.	

Ed	Colijn	

de	keuken	van	risico-inschattend	Neder-
land	maakt	duidelijk	dat	ook	in	ons	land	
geen	unanimiteit	bestaat	over	hoe	er	op	
zo’n	introductie	gereageerd	moet	
worden.

Het	boek	eindigt	met	tips	om	muggen-
beten	te	voorkomen	voor	zowel	in	Neder-
land	als	op	reis	en	vervolgens	een	over-
zicht	van	door	muggen	overgedragen	
ziekten.	Ikzelf	heb	Mug	gelezen	in	eigen	
land,	maar	na	het	omslaan	van	de	laatste	
pagina	toch	die	klamboe	maar	eens	van	
zolder	gehaald.	Ik	heb	er	prima	onder	
geslapen,	ondanks	dat	duidelijk	is	dat	
Knols	met	zijn	boek	mensen	probeert	
wakker	te	schudden.

Tjarda	Everaarts

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 

2010

Natuurhistorisch Maandblad digitaal 
Jaarboeken 1911-1923 Maandbladen 
1912-2009.
DVD, € 11,50.-

In	2010	bestaat	het	Natuurhistorisch	
Genootschap	in	Limburg	honderd	jaar!	
Dit	genootschap	werd	op	27		november	
1910	opgericht	door	de	heren	Cremers	
(oud	leraar	in	de	plant-	en	dierkunde),	
Van	Therm	(hoofdredacteur	van	de		
Limburger	Koerier)	en	De	Wever	(arts		
en	botanicus).	Aanvankelijk	bestaat	dit	
genootschap	vooral	uit	notabelen,	maar	
daar	is	in	de	tweede	helft	van	de	vorige	
eeuw	verandering	in	gekomen	en	tegen-
woordig	zijn	leden	uit	alle	lagen	van	de	
bevolking	vertegenwoordigd.	Het	jarige	
genootschap	is	weliswaar	oud,	maar	
bloeit	als	nooit	te	voren:	er	zijn	veel	des-
kundige	en	actieve	leden,	die	voor	een	
deel	in	studiegroepverband	hun	onder-
zoek	doen.	Het	Natuurhistorisch	Genoot-
schap	kent	maar	liefst	vijftien	studie-
groepen,	waarvan	er	drie	zich	met		
insecten	bezighouden:	de	vlinder-,	de	

sprinkhanen-	en	de	libellenstudiegroep.	
In	het	jubileumjaar	is	er	in	het	maand-
blad	iedere	maand	speciale	aandacht	
voor	zo’n	studiegroep.	In	mei	was	dat	de	
vlinderstudiegroep,	in	augustus	de	
sprinkhanenstudiegroep	en	in	september	
kregen	de	libellen	extra	aandacht.	Iedere	
maand	wordt	er	in	het	Natuurhistorisch	
Maandblad	een	historisch	artikel	naast	
een	artikel	met	recente	informatie	over	
een	bepaald	onderwerp	geplaatst.	Zo	
werd	er	in	het	augustusnummer	de	hui-
dige	stand	van	de	rosse	sprinkhaan		
vergeleken	met	de	eerste	melding	voor	
Nederland	door	Willemse	in	het	Natuur-
historisch	Maandblad	van	september	
1949.	Naast	de	aandacht	voor	de	studie-
groepen	in	het	maandblad	worden	er	
excursies	en	lezingen	gehouden.	Ook	
worden	er	twee	algemene	evenementen	
door	de	jarige	vereniging	georganiseerd:	
een	feestdag	en	een	symposium.	Op	de	
website	www.nhgl.nl	kun	je	informatie	
over	deze	activiteiten	nalezen.

Het	jarige	genootschap	heeft	de	leden	
een	heel	bijzonder	cadeau	aangeboden,	
namelijk	een	DVD	met	alle	jaarboeken		
en	maandbladen	digitaal	in	combinatie	
met	een	indexbestand	en	een	uistekende	
zoekmogelijkheid	via	Acrobat	reader.		
De	DVD	wordt	ook	te	koop	aangeboden	
voor	een	bijzonder	aantrekkelijke	prijs:	
slechts	€	11,50	inclusief	verzendkosten.	
Deze	DVD	is	heel	nuttig	voor	leden	van	
onze	vereniging	omdat	er	nogal	wat	
bekende	entomologen	gepubliceerd		
hebben	in	het	Natuurhistorisch	Maand-
blad.	Veel,	vooral	Limburgse,	leden	van	
onze	entomologische	vereniging	waren	
(of	zijn)	ook	lid	van	het	Natuurhistorisch	
Genootschap.	Sommige	daarvan	hebben	
dankbaar	gebruik	gemaakt	van	de	moge-
lijkheid	om	in	het	Natuurhistorisch	
Maandblad	te	publiceren,	maar	velen	
hebben	dat	niet	gedaan.	Omdat	deze	
leden	tijdens	de	maandelijks	vergade-	
ringen	wel	meldingen	deden	van	bijzon-
dere	vondsten	of	waarnemingen	zijn	die	

terug	te	vinden	in	de	verslagen	van		
die	vergaderingen.		Zo	heeft	de	bekende	
kever-,	wantsen	en	spinnenkenner	Piet	
Poot	maar	enkele	keren	een	artikel	in		
het	Natuurhistorisch	Maandblad	gepubli-
ceerd,	maar	hij	heeft	wel	tijdens	25	ver-
gaderingen	melding	gedaan	over	voor-	
namelijk	bijzondere	kevervondsten.	

Tijdens	100	jaar	onderzoek	door	leden	
van	het	Natuurhistorisch	Genootschap		
is	er	zo	veel	nieuwe	natuurhistorische	
informatie	beschikbaar	gekomen,	dat		
het	onmogelijk	is	om	daar	een	beeld	van	
te	vormen.	Er	is	veel	gepubliceerd	over	
mieren	(bijvoorbeeld	door	Schmitz)	en	
sprinkhanen	(vooral	Willemse).	Maar	
eigenlijk	zijn	er	maar	heel	weinig	groe-
pen	waar	niets	over	te	vinden	is.	Ik	kan	
iedereen	die	zich	bezig	houdt	met	studie	
van	insecten	in	Limburg	aanraden	om	
deze	DVD	aan	te	schaffen.

Ron	Beenen


