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Veertig jaar na de oprichting was het  
‘Europese carabidologen congres’ terug  
in de omgeving waar het in 1969 begon, 
Westerbork. Het was niet alleen een jubi-
leum van het carabidologencongres, 
maar ook van 50 jaar lange-termijn on-
derzoek aan loopkevers op het Dwingel-
derveld. Aan de wieg van zowel het con-
gres als het lange-termijnonderzoek 
stond Piet den Boer die, tot ieders genoe-
gen, ook op de bijeenkomst aanwezig 
was en vertelde over zijn vroege herin- 
neringen op het Dwingelderveld. Dat na 
vijftig jaar nu nog steeds dezelfde pot- 
vallen worden geleegd is bewonderings-
waardig en getuigt van een grote inte- 
resse en toewijding van de nog actieve 
Drentse loopkeveronderzoekers. 

Eenzelfde toewijding komt ook tot ui-
ting in de nu verschenen proceedings die 
zichtbaar met zorg is samengesteld en 
opgedragen aan twee recent overleden 
vooraanstaande entomologen die een 
grote bijdrage hebben geleverd aan onze 
kennis over loopkevers: Konjev Desender 
(1956-2008) en Jean-Pierre Maelfait (1951-
2009). Het eerste artikel in het boek is dan 
ook een in memoriam met de complete bi-
bliografie, inclusief ongepubliceerd werk, 
van deze gerespecteerde collega’s. Hierna 
worden er twee nieuwe loopkeversoorten 
beschreven en opgedragen aan Konjev 
Desender.

Zoals de titel van de proceedings doet 
vermoeden ligt de nadruk in deze publi-
catie op het gebruik van loopkevers als 
bioindicatoren in allerlei studievelden, 
maar met name op het gebied van de bio-
geografie en de successie en beschrijving 
van soortgemeenschappen. Andere on-
derwerpen die aan bod komen zijn ge-
drag, morfologie en fysiologie, metho-
diek, levensgeschiedenis, populatiedyna-
miek, populatiegenetica. De kroon op het 
boek vormt het 94 pagina’s tellende re-
viewartikel van wat is bereikt in 40 jaar 
carabidologie in Europa en daarbuiten. In 
negen hoofdstukken gaan de twintig au-
teurs op systematische wijze door tal van 
onderzoeksterreinen zoals fylogenie, 
evolutie,  dispersie en landschapsecolo-
gie. Niet alleen worden de hoofdlijnen 
van 40 jaar onderzoek vermeld, maar ook 
de minder bekende onderwerpen zoals 

onderzoek aan de soort Graphipterus  
serrator waarvan de larve mierenbroedsel 
opslaat in zelfgemaakte kamers in het 
mierennest. Dit artikel is, ondanks de 
lengte, compact geschreven en bezit veel 
informatie en referenties. Het heeft daar-
om vooral de functie om te verwijzen 
naar de belangrijkste literatuur bij een 
bepaald onderwerp. Een goed voorbeeld 
hiervan is de tabel met voor elk land of 
regio in Europa de meeste recente iden- 
tificatiegidsen, checklijsten, catalogi en  
atlassen. 

Voor de overige bijdragen is het op-
vallend dat het merendeel van de publi-
caties uit Oost-Europa komt (er is maar 
één bijdrage van Nederlands onderzoek!) 
en ook op de deelnemerslijst zijn de  
Nederlanders wel wat ondervertegen-
woordigd, helemaal als je bedenkt dat 
het congres in ons land heeft plaatsge-
vonden. Is dit een signaal dat loopke- 
verend Nederland opdroogt? Duidelijk 
tijd voor de bescherming en bevordering 
van de jonge Nederlandse carabidoloog 
zou ik zeggen. Voor de beginnen onder-
zoeker biedt deze proceedings in ieder 
geval al een waardevolle toegang tot  
de vele kennis die in veertig jaren is op-
gebouwd!

De proceedings zijn gepubliceerd in 
het open-access journal ZooKeys. Alle 
bijdragen zijn gratis te downloaden van 
het internet, en zo is het werk dus voor 
iedereen toegankelijk. Wie het boek toch 
in originele versie op de boekenplank wil 
hebben staan, moet daar een behoorlijke 
bedrag voor neerleggen.
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This booklet is co-authored by some of 
the icons of Russian tick research over 
the past decades. It is an interesting ref-
erence work for scientists in the field of 
vector-parasite interactions. To those 
readers who are not inaugurated into 
tick-pathogen interactions, other books 
may offer a better starting point as an  
introduction into the ecology and  
aetiology of tick-pathogen interactions.  
However, with Lyme disease and other 
tick-borne infections increasing rather 
than decreasing throughout the world, 
this book addresses some key mecha-
nisms and study opportunities. 

Throughout the book, the taiga tick 
Ixodes persulcatus and the sheep tick  
Ixodes ricinus are the main study objects, 
with an array of parasites that are trans-
mitted by them. The anthropogenic pres-
sures mentioned in the title are mainly 
expressed in the form of pollutants, and 
examples are mainly taken from the  
region around St. Petersburg in Russia. 
Here, a staggering increase in private car 
use over the past decade has resulted in 
booming heavy metal emissions. The  
authors appoint these emissions, notably 
cadmium, to cause exoskeleton anoma-
lies in ticks. Ticks are therefore intro-
duced as useful indicators of the ecologi-
cal state of regions. Throughout the book, 
exoskeleton anomalies of the ticks – that 
use vertebrate blood as their sole food 
source – are appointed to be associated 
with various mechanisms that may 
cause an increase in tick-borne diseases 
in humans. For example, ticks that show 
exoskeleton anomalies are associated 
with different responses to climate varia-
bles, more active behaviour and lower  
fecundity. Moreover, ticks with anomalies 
have been found to be more frequently 
infected with the causative agent of Lyme 
disease, Borrelia burgdorferi sensu lato, 
and the tick-borne encephalitis virus. 
And anomalies in the tick exoskeleton 
were associated with a larger diversity of 
non-tick specific microorganisms inside 
ticks and with more frequent occurrence 
of mixed infections of pathogens in ticks.

It is clear that the authors seek to 
designate environmental pollution as a 
major driving force behind increasing 
risks for tick-borne diseases in the North-
ern hemisphere. The (non-Russian) read-
er should, however, be cautious that the 
majority of references used in the book 
are written in Russian, and are therefore 
difficult to verify. Moreover, small sample 


