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Kevers	vormen	de	omvangrijkste	orde	op	
de	aardbol	met	naar	schatting	meer	dan	
een	miljoen	soorten	waarvan	er	momen-
teel	zo’n	360.000	beschreven	zijn.	Om	
voor	deze	groep	een	boek	te	maken	over	
hoe	ze	bij	natuurbescherming	te	betrek-
ken	zijn,	moet	je	van	behoorlijk	goeden	
huize	komen.	Tim	New	doet	in	dit	boek	
een	poging.

De	auteur	is	emeritus	professor	aan	
de	La	Trobe	University	in	Melbourne	
(Australië)	en	een	entomoloog	met		
een	brede	interesse.	Hij	is	geen	coleop-	
teroloog,	maar	heeft	al	wel	een	boeken-
plank	vol	geschreven	en	geredigeerd	met	
werken	als:	‘Conservation	biology	in		
Australia:	an	introduction’,	‘Invertebrate	
surveys	for	conservation’,	‘Butterfly	con-
servation’,	‘Insect	species	conservation’,	
en	zijn	twee	belangrijkste	werken	‘An		
introduction	to	invertebrate	conservati-
on	biology’	en	‘Insect	conservation,	a	
handbook	of	approaches	and	methods’.		
Tevens	is	hij	de	hoofdredacteur	van	het	
zeer	informatieve	wetenschappelijke	
tijdschrift	Journal	of	Insect	Conservation,	
waarmee	hij	in	2007	het	special	issue	
‘Beetle	conservation’	maakte	met	negen	
artikelen	over	dit	onderwerp.

Zijn	nieuwe	boek	van	237	pagina’s	
biedt	tien	hoofdstukken,	26	figuren,		
21	tabellen	en	25	pagina’s	literatuurver-
wijzingen.	In	de	lange	introductie	wor-
den	allerlei	algemene	zaken	beschre-
ven:	soortenrijkdom,	determinatie,	
vangstmethoden,	omgang	met	zeld-	
zame	soorten	en	het	bepalen	van	de	
status.	In	het	tweede	hoofdstuk	wordt	
een	algemene	context	van	keverbe-
scherming	besproken	aan	de	hand	van	
lukraak	gekozen	voorbeeldsoorten.		
Hier	wordt	het	belang	van	kevers	geïl-
lustreerd	aan	de	hand	van	zogenaamde	
hoeksteensoorten,	wordt	iets	verteld	
over	functionele	groepen	en	dispersie-
vermogen	en	komt	het	mogelijke	belang	
van	de	bescherming	van	ondersoorten	
aan	de	orde.	Belangrijke	zaken	hier	zijn	
de,	helaas	korte,	tekst	over	de	bescher-
ming	van	kevergemeenschappen	in	
plaats	van	afzonderlijke	soorten,	en		
een	praktisch	overzicht	van	het	be-
sluitsvormingproces	om	tot	de	bescher-
ming	van	terreinen	met	bedreigde	soor-
ten	te	komen.	

In	enkele	volgende	hoofdstukken	
wordt	uit	de	doeken	gedaan	wat	de	be-
dreigingen	zijn	voor	kevers.	Natuurlijk	
te	beginnen	met	de	rol	van	de	habitat		

en	het	landschap.	Habitatvernietiging,	
gradiënten	in	de	leefomgeving,	en	bij-
zondere	biotopen	komen	hier	aan	de		
orde.	Dan	volgen	zeer	korte	hoofdstuk-
ken	over	verzamelen,	exoten,	en	ver-	
vuiling	en	klimaatsverandering.	Hierna	
wordt	het	ex situ	kweken	van	kevers	
behandeld.

In	het	hoofdstuk	‘Threats	or	mana-	
gement;	the	conservation	manager’s		
dilemma’	worden	de	effecten	van	beheer	
–	kapbeheer,	maaien,	grazen,	brand,	her-
stel	van	habitats	–	geïllustreerd.	In	het	
hoofdstuk	‘Conservation	lessons	from	
beetles’	worden	zeven	kevergroepen		
besproken,	maar	hier	komen	eigenlijk	
dezelfde	thema’s	als	in	de	rest	van	het	
boek	weer	eens	dunnetjes	voorbij.	Het	
laatste	hoofdstuk	besluit	met	wat	mij-	
meringen	over	de	moeilijkheid	om	kevers	
te	betrekken	bij	natuurbescherming	en	
dat	er	meer	taxonomen	en	veldbiologen	
nodig	zijn.

In	het	boek	zijn	–	vanzelfsprekend	–	
met	name	de	loopkevers	(Carabidae)	
goed	vertegenwoordigd,	evenals	bast-	
kevers	(Scolitinae),	mestkevers	(Geotru-
pidae),	vliegende	herten	(Lucanidae)	en	
boktorren	(Cerambycidae).	Veel	van	de	
voorbeelden	komen	–	ook	vanzelfspre-
kend	–	uit	West-Europa,	Noord-Amerika,	
Australië	en	Nieuw-Zeeland.	Het	is	leuk	
om	te	zien	dat	behoorlijk	wat	Neder-
lands	en	Belgisch	onderzoek	geciteerd	
wordt.

Bij	een	eerste	doorbladersessie	komt	
het	boek	erg	saai	over	met	maar	weinig	
illustraties	en	tabellen	en	lange	stukken	
tekst	zonder	duidelijke	structuur.	Na	het	
lezen	wordt	dit	beeld	bevestigd:	het	boek	
is	een	behoorlijk	kluif	om	doorheen	te	
komen.	Dit	had	makkelijk	voorkomen	

kunnen	worden	door	vaker	puntsgewijs	
bepaalde	algemene	zaken	aan	te	geven	
en	handige	subtiteltjes	in	de	lopende	
tekst	te	gebruiken.	Na	elk	hoofdstuk	zou	
bijvoorbeeld	een	alinea	met	algemene	
conclusies	en	de	take-home	message	erg	
welkom	zijn.	

Daarnaast	worden	de	besproken		
bedreigings-	en	natuurbeschermings-	
thema’s	vaak	aan	de	hand	van	één	voor-
beeld	van	één	of	enkele	keversoorten		
op	één	bepaalde	plek	geïllustreerd.	Vrij-
wel	nergens	wordt	geprobeerd	om	het	
beeld	te	veralgemeniseren	en	zo	te	ko-
men	tot	een	breed	én	toepasbaar	verhaal.	
Voor	zo’n	enorm	soortenrijke	insecten-
groep	is	het	juist	van	groot	belang	om		
algemeen	geldende	principes	te	zoeken	
en	te	beschrijven.

Nog	een	minpunt:	in	het	boek	staat	
bijzonder	weinig	over	praktisch	natuur-
beheer,	er	wordt	een	beperkt	academisch	
overzicht	gegeven	van	het	onderzoek	
naar	bedreigingen	van	kevers,	de	indica-
torfuncties	die	ze	vervullen	en	de	nood-
zaak	om	ze	te	beschermen.	Mijns	inziens	
moet	natuurbeschermingsbiologie	een	
wetenschapstak	zijn	die	altijd	de	praktijk	
in	de	gaten	houdt.	Niet	alleen	de	leesgra-
ge	bioloog	maar	óók	de	beheerder	moet	
er	wat	aan	hebben	of	in	elk	geval	verwe-
zen	worden	naar	de	werken	waar	wél	
praktische	zaken	in	te	vinden	zijn.	Wat	
dat	betreft	voldoet	dit	boek	niet.

Het	is	dus	geen	praktijkboek;	dus	dan	
zou	het	een	naslagwerk	moeten	zijn.		
De	lange	lopende	teksten,	het	ontbreken	
van	structuur,	en	thema’s	die	op	ver-
schillende	plekken	in	het	boek	herhaald	
worden,	zorgen	ervoor	dat	het	moeilijk		
is	om	een	idee	te	krijgen	wat	waar	te		
vinden	is.	Eigenlijk	moet	je	een	heel	
hoofdstuk,	of	in	sommige	gevallen	het	
hele	boek,	doorlezen	om	het	thema	te	
vinden	waar	je	iets	meer	over	wilt	weten.	
De	index	is	te	summier	om	behulpzaam	
te	zijn	en	bestaat	voornamelijk	uit	
soorts-	en	groepsnamen.	Als	voorbeeld:	
ik	was	zelf	bezig	met	een	artikel	over	het	
gebruik	van	corridors	door	loopkevers	en	
zocht	tevergeefs	naar	dit	–	in	de	natuur-
bescherminsgbiologie	toch	belangrijke	–	
thema	in	de	index;	het	stond	er	niet.	
Toen	ik	het	hele	boek	uit	had,	heb	ik	toch	
op	zes	plekken	iets	kunnen	lezen	over	
onderzoek	aan	verschillende	corridor-	
types.	Het	boek	zou	dus	potentieel	een	
bruikbaar	naslagwerk	zijn	om	wat	meer	
te	weten	te	komen	over	de	studies	die	al	
gedaan	zijn.	

Het	lukt	Tim	New	niet	om	het	boek	
meer	te	laten	zijn	dan	een	reeks	anekdo-
tes	uit	bestaande	literatuur	–	en	die	we-
tenswaardigheden	staan	slordig	door	el-
kaar	en	zijn	niet	adequaat	op	te	zoeken.	
Dit	alles	bevreemdt	mij	zeer	voor	deze	
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auteur	van	toch	een	zeer	degelijk	kaliber.	
Nee,	voor	de	bescherming	van	onze		
kevers	hoeven	we	dit	boek	niet	aan	te	
schaffen.	Gewoon	‘An	introduction	to		
invertebrate	conservation	biology’	van	
dezelfde	auteur	er	nog	maar	weer	eens	
op	naslaan!
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‘Ziek	door	arthropoden’	luidt	de	vertaling	
van	de	titel	van	dit	boek.	Niettegenstaan-
de	de	voor	ons	entomologen	omineus	
klinkende	titel	is	dit	een	fantastisch	
boek,	ook	voor	de	niet-specialist.	Er		
bestaan	heel	veel	handboeken	over	me-
dische	en	veterinaire	entomologie,	en	er	
komen	er	steeds	mee	bij.	Tik	in	‘medical	
entomology’	op	de	website	van	Amazon,	
en	je	bent	nog	niet	klaar!	Onlangs	is	het	
hier	besproken	Duitstalig	overzichtswerk	
verschenen	en	dat	staat	nog	niet	op	de	
gebruikelijke	sites	van	nieuwe	boeken.	
Het	is	uitzonderlijk	vanwege	het	aantal	
pagina’s,	de	‘scope’,	de	rijke	illustratie,		
de	kwaliteit	van	de	hoofdstukken	en,		
last	but	not	least,	de	gunstige	prijs	voor	
zo’n	indrukwekkend	werk.	De	redacteur	
staat	bij	velen	bekend	als	gewaardeerd	
neuropterenspecialist,	maar	hij	is	ook		
medisch	parasitoloog	aan	de	Weense		
uni-versiteit.	Het	boek	werd	uitgegeven	
als	aflevering	in	de	serie	Denisia	van	de		
Oostenrijkse	Landesmuseen.	Via	Google	
kun	je	door	intikken	van	de	Duitstalige	
titel	een	overzicht	van	de	hoofdstukken	
en	de	bestelwijze	zien,	en	downloaden	
als	PDF-bestand.

De	inhoud	van	het	boek	gaat	van		
wespensteken	en	spinnenbeten	naar		
infectieziekten	en	hun	vectoren,	naar	....	
eigenlijk	te	veel	om	hier	op	te	noemen.	
De	toepassing	is	wereldwijd.	Nagenoeg	
alles	staat	erin	of	er	worden	wel	hand-	
vatten	voor	gegeven	zodat	men	verder	
kan.	De	registers	zijn	uitgebreid,	al	moet	
men	wel	even	goed	kijken	hoe	ze	opge-
deeld	zijn.	Als	je,	zoals	ik,	aan	Ross	River	
lijdt	(een	virus	dat	je	in	Australië	kunt		
oplopen)	en	je	wilt	er	meer	van	weten,	
dan	moet	je	in	het	virusregister	zoeken	
en	niet	in	het	ziektenregister.	De	arthro-
poden	zelf	krijgen	een	compleet	syste-
matisch	hoofdstuk,	met	stambomen	en	
wat	dies	meer	zij.	In	de	klassieke	oudere	
boeken	moeten	we	het	vaak	met	tekenin-
gen	en	andere	simpele	illustraties	doen,	
maar	hier	is	bijna	alles	in	kleur.	Er	wor-
den	diverse	klinische	kleurenfoto’s	gege-
ven,	waaraan	men,	bijvoorbeeld,	duide-
lijk	kan	zien	hoe	een	slaapziekte-patiënt	
eruit	ziet	voor	en	na	een	aanval.	Wil	je	
iets	over	de	inmiddels	ook	in	Nederland	
bekende	Q-koorts	weten:	zie	het	des-	
betreffende	hoofdstuk	in	dit	boek!	

Voor	degenen	voor	wie	dit	boek	mis-
schien	te	technisch	is	(en	ook	voor	mij-
zelf	is	dat	wel	een	beetje	het	geval),	dan	
wordt	dat,	zoals	uit	het	voorgaande	blijkt,	
ruim	gecompenseerd	door	de	duidelijke,	
begrijpelijke	illustraties,	schema’s	en		
tabellen.	Het	is	te	hopen	dat	dit	boek	een	
Engelse	bewerking	krijgt,	of	op	zijn	minst	
als	model	zal	dienen	voor	een	vergelijk-
bare	Engelstalige	publicatie.	Misschien	
een	beetje	zwaar	uitgedrukt,	maar	toch:	
de	mensheid	zal	er	baat	bij	hebben!

Jan	Krikken
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Er	verschijnen	regelmatig	publicaties	die	
één	of	meerdere	groepen	uit	de	insecten-
fauna	van	een	land	beschrijven.	Het	ge-
beurt	onder	andere	in	Polen,	Zwitserland	
en	in	ons	eigen	land	met	de	schitterende	
serie	‘Nederlandse	Fauna’.	Ook	op	klei-	
nere	geografische	schaal	wordt	er	naar		
de	insectenfauna	gekeken.	De	Zeeuwen	
inventariseren	het	dierenleven	in	hun	
provincie	en	publiceren	hun	resultaten		
in	de	serie	‘Fauna	Zeelandica’	en	iets		
vergelijkbaars	gebeurt	in	de	Duitse	deel-
staten	Nordrhein-Westfalen,	Rheinland-
Pfalz	en	Baden-	Württemberg.	

In	Engeland	is	het	Surrey	Wildlife		
Atlas	Project	een	mooi	voorbeeld	van		
een	inventarisatieproject	op	provinciaal	
niveau.	De	doelstellingen	van	het	project	
met	betrekking	tot	de	angeldragende		
Hymenoptera	–	ik	neem	aan	dat	ze	ook	
gelden	voor	de	andere	onderzochte	groe-
pen	–	zijn:	het	maken	van	verspreidings-
kaarten,	het	signaleren	van	eventuele	
veranderingen	in	de	onderzochte	fauna	
en	het	vaststellen	van	hotspots	in	Surrey.	
De	resultaten	van	dit	project	worden	ge-
publiceerd	in	The	Surrey	Wildlife	Atlas	
Series,	waarvan	tot	nu	toe	12	delen	zijn	
verschenen.	De	boeken	zijn	te	bestellen	
via	www.surreywildlifetrust.org.	Elf	daar-
van	behandelen	insectengroepen	–	onder	
andere	lieveheersbeestjes,	vlinders	en	
zweefvliegen	–	en	in	de	delen	11	en	12,	
die	ik	hier	bespreek,	komen	de	bijen	en	
wespen	aan	de	beurt.	Het	oorspronkelijke	
plan	was	de	aculeaten	in	één	deel	te	be-
handelen	maar	dat	bleek	niet	haalbaar.	
Het	zijn	drie	delen	geworden:	mieren,		
bijen	en	wespen.	

Het	graafschap	Surrey	in	het	zuid-
oosten	van	Engeland,	onder	de	rook	van	
Londen,	is	in	vergelijking	met	andere	
counties	rijk	bedeeld	met	aculeaten.		
Van	de	circa	600	soorten	bijen,	wespen		
en	mieren	in	Engeland	komen	er	499	voor	
in	Surrey.	Ongetwijfeld	heeft	dat	te	ma-
ken	met	de	geologie	en	de	geografie	van	
het	gebied.	Het	is	er	voor	Engelse	begrip-
pen	heet	en	droog	en	er	komen	voor	acu-
leaten	aantrekkelijke	habitats	voor	zoals	
droog	grasland,	kalkgrasland,	droge	hei	
en	oud	loofbos	op	klei.	Het	graafschap	is	
geheel	door	land	ingesloten	waardoor	de	
soorten	van	de	kustduinen	en	kliffen	van	
zacht	steen	ontbreken.


