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gebruik van DEET, kwam de volledige 
genomische sequentie van de Afrikaanse 
malariamug Anopheles gambiae beschik-
baar. Dit maakte het mogelijk om de 
moleculaire werkingsmechanismen van 
DEET en andere repellents te bestuderen. 
Sindsdien is er een levendige discussie 
op gang gekomen over de aard van de  
interactie van DEET met moleculaire 
geurreceptoren. Het pleit lijkt beslecht in 
het voordeel van een directe interactie 
met vertegenwoordigers van een van de 
twee families van moleculaire geurre-
ceptoren die tot nog toe in insecten zijn 
gevonden. Structuuractiviteitsrelaties 
die via verschillende typen algorithmen 
gemodelleerd kunnen worden zijn het 
thema van een apart hoofdstuk. Deze 
benadering heeft picaridin opgeleverd 
dat sinds 2001 als alternatief voor DEET 
op de markt is in vijftig landen. Validatie 
van de op basis van molecuulmodellen 
voorspelde activiteit berust op gestan-
daardiseerde gedragstoetsen die in vol-
gende hoofdstukken worden behandeld. 
In detail worden de voor- en nadelen 
van testmethoden in het laboratorium, 
buitenkooien of experimentele huizen 
behandeld. Ook hier is overlap tussen 
hoofdstukken te vinden en zijn exact  
dezelfde figuren van testopstellingen 
meerdere malen gereproduceerd. 

Het meest informatieve hoofdstuk in 
het wetenschappelijke deel is geschreven 
door Onyango en Moore. Het bespreekt 
de evaluatie van de effectiviteit van  
repellents in het terugbrengen van de door 
insecten overgedragen infectieziekten. 
De omvangrijke literatuur over dit onder-
werp wordt systematisch besproken en 
in overzichtelijke tabellen samengevat. 

De verschillen in gedrag en ecologie tus-
sen de vele tientallen soorten vectoren 
bepalen in belangrijke welke methoden 
van toepassing het meest effectief zijn  
in een bepaald geografisch gebied: een 
universele repellent is een illusie. 

Het onderscheid tussen de bijdragen 
in het deel wetenschap en het deel ont-
wikkeling (negen hoofdstukken) is gering 
en de lengte en diepgang van de hoofd-
stukken verschilt sterk. Het plantenrijk 
is een rijke bron van organische ver-
bindingen met een afstotende werking 
op insecten. Essentiële oliën en andere 
vluchtige stoffen gewonnen uit planten 
worden in drie hoofdstukken behandeld, 
waarvan een over Australische flora, dat 
een ethnobotanisch uitgangspunt han-
teert. Vergeleken met DEET als ‘gouden 
standaard’ bieden de onderzochte plan-
tenstoffen vooralsnog minder effectieve 
bescherming tegen muggenbeten, met 
als uitzondering para-menthane-3,8-diol 
(PMD) uit de Chinese plant Corymbia ci-
triodora. Een derde, kort hoofdstuk over 
repellents afkomstig van planten is gewijd 
aan pyrethrinen uit Chrysanthemum- 
soorten en de daarvan afgeleide synthe-
tische pyrethroïden. Deze laatste groep 
insecticiden wordt gebruikt in geïmpreg-
neerde muskietennetten. Deze netten 
zijn sinds 1988 op grote schaal door de 
WHO in de tropen van Afrika en Zuid-
oost-Azië onder de bevolking verspreid 
en deze interventie heeft in een aantal 
Afrikaanse landen tot het terugdringen 
van malaria geleid. Voor een aantal binaire 
mengsels van repellents en pyrethroïden 
is verhoogde activiteit aangetoond ver- 
geleken met de afstotende activiteit van 
de repellent alleen. 

Het derde deel over gebruik van repel-
lents bestaat uit vijf korte hoofdstukken 
over strategieën voor effectieve toepas-
sing van persoonlijke bescherming tegen 
insectenbeten en lijsten van commer-
cieel beschikbare producten. Ook wordt 
een hoofdstuk gewijd aan het intrigerende 
fenomeen dat infectie van de vector met 
een ziekteverwekkend microbe leidt tot 
gedragsmanipulatie die in een aantal 
gevallen tot gevolg heeft dat de effectiviteit 
van de repellent vermindert. Het laatste 
hoofdstuk bespreekt de toekomst van  
repellents. Naast DEET zijn er in de laatste 
twee decennia drie chemisch onverwante, 
veilige repellents ontdekt en tot producten 
ontwikkeld. De effectiviteit van deze  
alternatieven is vergelijkbaar met die van 
DEET. Het belang van formulering voor 
zowel effectiviteit als voor acceptatie 
door de consument wordt benadrukt; 
indien een allergische reactie op DEET 
optreedt, gerapporteerd bij frequente 
toepassing en/of in hoge concentraties, is 
een alternatief beschikbaar. Het gebruik 

van spatial repellents die niet op de huid 
(‘topisch’) hoeven te worden toegepast, 
wordt de laatste tien jaar onderzocht, 
maar dit heeft nog niet tot producten ge-
leid. Een belangrijke conclusie is dat voor 
spatial repellents die passief of actief 
aan de lucht afgegeven worden een sterk 
verhoogde werkzaamheid cruciaal is om 
grootschalig gebruik haalbaar te maken; 
een getal van 10.000 hogere effectiviteit 
dan DEET wordt genoemd. Fundamentele 
kennis van de moleculaire werkings-
mechanismen is pas in de laatste vijf 
jaar in een stroomversnelling gekomen. 
Daarop gebaseerde testmethoden die 
grote aantallen verbindingen in korte tijd 
kunnen evalueren zijn in ontwikkeling 
en behulpzaam, zo niet essentieel om 
repellents met sterk verhoogde effectiviteit 
te identificeren. Opvallend afwezig in het 
boek is de push-pull-strategie welke het 
gebruik van repellents en lokstoffen  
(‘attractants’) integreert. 

Deze uitgave is vooral nuttig door het 
samenbrengen van een grote hoeveel-
heid informatie uit de literatuur van de 
laatste circa tien jaar. De redactie laat 
jammer genoeg veel te wensen over, 
waardoor het leest als een compilatie van 
losse artikelen in plaats van een coherent 
handboek. 
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Het is al een tijdje geleden dat deze  
publicatie uitkwam, maar het thema-
nummer ‘Ongewervelden en natuurbe-
heer’ in het vaktijdschrift De Levende  
Natuur van september 2013 is zeker de 
moeite waard om hier nog besproken te 
worden. De veertien artikelen van deze 
uitgave geven een mooie inkijk in de 
complexe, vaak verborgen wereld van  
ongewervelden. Een wereld die nog niet 
zo lang aandacht krijgt in natuurbeheer, 
maar zeker meer aandacht verdient,  
zoals ook in het inleidende artikel valt te 
lezen. Extra leuk aan dit themanummer 
is dat er ruim aandacht wordt besteed 
aan relatief onbekende soortgroepen bin-
nen de ongewervelden. Wat dit nummer 
vooral duidelijk maakt, is dat we met  
elke vorm van beheer, ook al bestaat dat 
beheer uit niks doen, de omstandigheden 
in de natuur veranderen. Hierop zullen 
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soorten reageren, waarbij er altijd win-
naars en verliezers zijn. 

We zien een breed scala aan effecten 
en beheermaatregelen voorbij komen. 
Van onbedoelde neveneffecten op spin-
nen door de afname van verstuivings- en 
overstromingsdynamiek, tot het actief 
verspreiden tussen natuurgebieden van 
geleedpotigen met maaisel. Van het  
hun gang laten gang van natuurlijke pro-
cessen zoals bij dood hout in bossen (drie 
artikelen!) en dode dieren als aas, tot 
verschillende maten van gericht beheer 
als maaien, plaggen, begrazen, akkeren 
of niks doen. Verschillende natuurtypen 
passeren de revue, zoals bossen, heiden, 
duingraslanden en kalkgraslanden. De  
artikelen vullen elkaar mooi aan of  
bevestigen elkaar in hun conclusies.  

Er is geen zilveren kogel voor natuur- 
beheer wat betreft ongewervelden, maar 
juist door naar deze moeilijke categorie 
te kijken, krijgen we veel meer inzicht in 
de effecten van onze beheermaatregelen.

Prettig aan dit nummer zijn de toch 
optimistische verhalen, iets waar we in 
de wereld van de ongewervelden niet 
mee verwend worden. Enerzijds zijn  
dit de veelbelovende handgrepen die  
beheerders worden aangereikt om de  
negatieve trends in hun terreinen te kun-
nen keren. Anderzijds zijn dit de verhalen 
van concreet herstel, die we vooral in de 
bossen zien. Door de toename van dood 
hout zijn de Belgische bosreservaten 
met een inhaalslag bezig ten opzichte 
van de Duitse bosreservaten waarmee 
ze worden vergeleken. In Nederland zien 
we dat houtlevende zweefvliegsoorten 
over de hele linie profiteren, in tegenstel-
ling overigens tot de soorten die direct of 
indirect afhankelijk zijn van bosplanten 
en dat we met de vermiljoenkever zelfs 
een spectaculaire nieuwe habitatricht-
lijnsoort hebben mogen verwelkomen. Te 
hopen valt dat we in de nabije toekomst 
ook dergelijke spectaculaire resultaten 
zullen zien bij ongewervelden van (grote) 
aasdieren in het natuurbeheer. Dit ligt 
nog gevoelig, maar daarin komt geleide-
lijk meer ruimte.

Een andere interessante inkijk geven 
twee artikelen over de wisselwerking tus-
sen planten en ongewervelden. Hiervoor 
gaan we ondergronds, een letterlijk en 
figuurlijk nog minder belicht onderdeel 
van ongewervelden in natuurbeheer. Zo 
blijkt boomsoortenkeuze een groot effect 
te hebben op de soortenrijkdom en soort-
samenstelling van regenwormen. Nog 
onbekender wordt het als we naar de  
micro-organismen in de bodem gaan 

kijken, terwijl we het hier toch over de 
basis van onze natuurgebieden hebben. 
Het pleidooi om wat dat betreft toch 
voorzichtig te zijn met het afgraven van 
toplagen in natuurontwikkelingsgebieden 
overtuigt.

Dit themanummer biedt een brede en 
verdiepende kijk op natuurbeheer vanuit 
het oogpunt van ongewervelden en dan 
met name op de schaal waarin beheer-
ders werken: het landschap in de tijd. 
Daarmee sluit het mooi aan op het vorig 
jaar verschenen themanummer ‘Bij-
zondere biotopen’ van Entomologische 
Berichten (Noordijk & Ten Hoopen 2013). 
In deze publicatie wordt dieper ingegaan 
op elementen die van levensbelang zijn 
voor ongewervelden. Dit kunnen onder-
delen zijn van natuurterreinen, zoals 
dode bomen, zwammen, uitwerpselen 
of aasdieren, maar ook wat meer onver-
wachte plekken als tunnels, nestkasten, 
kruipgangen in gebouwen, of zelfs mijn-
schachten. Waar het over elementen in 
natuurterreinen gaat vertoont het over-
lap met de eerdere publicatie, maar is 
juist daardoor ook een goede aanvulling 
hierop.

Het themanummer van De Levende 
Natuur kan tegen betaling besteld wor-
den op www.delevendenatuur.nl en 
de afzonderlijke artikelen zijn gratis te 
downloaden van deze website.
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Planten staan onder natuurlijke selectie 
om hun reproductie te maximaliseren 
en de meeste bloeiende planten zijn af-
hankelijk van bestuivers voor hun voort- 
planting. Om te kunnen reproduceren 
moeten planten echter ook de aanval 
van herbivore insecten overleven. Plan-
ten moeten daarom een balans vinden 
in hun investeringen in verdediging  
tegen planteneters en hun investeringen 
in groei en reproductie. De verwachting 

is dat deze investeringen elkaar weder-
zijds uitsluiten. Een conflict tussen de 
verdediging van planten en hun voort-
planting wordt verwacht wanneer: 1)  
de middelen die worden gebruikt voor 
voortplanting niet kunnen worden  
geïnvesteerd in verdediging en vice  
versa; en 2) de aantrekking van natuur-
lijke vijanden van planteneters – zoge-
naamde indirecte verdediging – inter- 
fereert met de aantrekking van bestuivers 
die nodig zijn voor de voortplanting.  
Ondanks dit potentiële conflict, worden 
voortplanting en verdediging van  
planten grotendeels apart bestudeerd. 
Toch kunnen geïnduceerde verdedi-
gingsmechanismen van planten niet 
volledig worden begrepen wanneer zij 
worden losgekoppeld van plant-bestuiver- 
interacties omdat natuurlijke selectie op 
verdedigingskenmerken impliceert dat 

de verdediging een fitnessvoordeel 
heeft.

Dit proefschrift bestudeert de gevol-
gen van de reacties van planten op vraat-
schade voor de interacties van planten 
met de vijanden van de planteneters en 
bestuivende insecten. Zwarte mosterd, 
Brassica nigra, en het groot koolwitje,  
Pieris brassicae, staan centraal in de studie. 
Brassica nigra is een eenjarige kruis- 
bloemige en groeit als een vroege succes- 
sieplant. De planten komen in hoge 
dichtheden voor. Deze wilde plant heeft 
hoge concentraties verdedigingsstoffen 
zoals fenolen en glucosinolaten, die de 
plant beschermen tegen generalistische 
herbivoren. Deze plantensoort wordt 
daarom vooral aangevallen door gespe-
cialiseerde herbivoren zoals P. brassicae. 
Pieris brassicae-vlinders leggen hun eieren 
in groepen en de rupsen voeden zich in 


