
29 entomologische berichten
 76 (1) 2016

informatie gegeven over de geschiedenis 
van het grensoverschrijdende landschap, 
geologie en geografie, cultuurhistorie, na-
tuurontwikkeling en toekomstbeelden.  
Het grootste deel van het boek is ge-
reserveerd voor beschrijvingen van de 
natuurgebieden: zestien hoofdstukken 
(en dus gebieden) en 183 pagina’s. In het 
Nederlandse deel bevinden zich enkele 
bekende terreinen, waarvan Weerterbos/
Hugterheide, Boshoverheide, Ringselven, 
Tungelerwallen, Weerter- en Budelerberg 
en Laurabossen de omvangrijkste zijn. 
Voor al deze gebieden wordt er ge- 
schreven over de geschiedenis, de leef-
gebieden en een selectie van in het oog 
springende soorten. Vanzelfsprekend 
gaat het dan veelal om gewervelde  
dieren, maar ook de insecten ontbreken 
niet. Dat er veel dagvlinders en libellen  
in de besprekingen langskomen, zal  
niemand verbazen. De heide- en stuif-
zandgebieden in het Kempen~Broek zijn 
rijk aan andere bijzondere insecten- 
soorten (Raemakers et al. 2014) en geluk-
kig worden deze niet vergeten in het 
boek, al zijn de vermeldingen spaarzaam. 
Sprinkhanen, bijen, graafwespen, zand-
loopkevers, mierenleeuwen, vliegend 
hert (uit Jagersborg, België) en enkele 
nachtvlinders komen langs.

Het afsluitende hoofdstuk over de 
toekomst van het Kempen~Broek schetst 
een beeld van het gebied over enkele 
jaren, geïllustreerd met tekeningen. De 
natuurgebieden zijn dan aaneengesloten 
en er leven indrukwekkende dieren als 
otter, kraanvogel, edelhert, wilde kat en 
zeearend - dat klinkt veelbelovend. Voor 
wie wel eens in het Kempen~Broek komt 
om insecten te zoeken of in de natuur te 
wandelen, geeft dit boek een zeer infor-
matieve verdieping in de aard en historie 

van de gebieden. Wie nooit in dit grens-
overschrijdende landschap is geweest, 
zal zeker door deze uitgave het boeiende 
gebied ingelokt worden.
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Persoonlijk vind ik het altijd geweldig  
om in boeken overzichten van bepaalde 
groepen planten of dieren binnen hand-
bereik te hebben. Zeker als het boek ook 
van toepassing is voor het verstrekken 
van adviezen over de verzorging van 
planten in tropische vlindertuinen. Een 
handzaam Engelstalig boekje, met harde 
kaft op A5-formaat van 114 pagina’s voor 
deze prijs is dan een aanwinst voor elke 
geïnteresseerde van plagen in sierge- 
wassen. In de inleiding heeft de auteur 
onder andere de doelstelling dat dit 
overzicht een brug zal vormen tussen 
specialistische kennis en praktische toe-
passingen. De inleiding over dit enorme 
brede onderwerp is wel wat kort en spe-
cialistische kennis over bijvoorbeeld de 
taxonomie over de verschillende schade-
lijke soorten wordt niet uiteengezet en al 
snel is het duidelijk dat het boekje vooral 
een overzicht is van foto’s met daarop 
per pagina een korte omschrijving van de 
plaaggeesten. De keuze voor de verdere 
taxonomische indeling worden ook  
verder niet uiteengezet. Zo worden er  
op alfabetische volgorde van de weten-
schappelijke namen twaalf soorten blad-
luizen genoemd, tien wolluizen, vijftien 
dopluizen, zeventwintig schildluizen, 
drie witte vliegen, negen tripsen en tien  
mijten. Dan is er nog een paar overige 

groepen, waarop ik later in deze boek- 
bespreking op zal terug komen. 

Het is absoluut een prestatie om van 
al die soorten foto’s te maken en ze stuk 
voor stuk te behandelen. Het boek is het 
resultaat van meer dan twintig jaar er- 
varing met het vaststellen van plagen  
en de biologische bestrijding daarvan in  
kassen met siergewassen en in collecties 
van botanische tuinen in Noordwest- 
Europa. Telkens worden de soorten be-
sproken met een korte introductie over 
het uiterlijk, de levenscyclus en een  
beschrijving van de schadebeelden. 

Maar juist als de bruikbaarheid van 
dit boekje voor de praktijk van toepassing 
moeten zijn mis ik toch wat overzichten 
van de beschreven levenscycli (zoals in 
bijvoorbeeld Mailas & Ravensberg 1992). 
Bijvoorbeeld in de introductie van de 
bladluizen is het voor de beginner best 
lastig een voorstelling te maken van 
de voortplantingscyclus met waard-
plantwisselingen en verschillende  
geslachtelijke en ongeslachtelijke stadia 
tijdens die ontwikkeling. Een klassiek ge-
tekend figuur zal hierin kunnen voorzien. 
Ook een overzicht van plantengroepen 
met daarin de meest voorkomende plagen 
is in de praktijk bijzonder bruikbaar. Het 
kan antwoord geven op de vraag: ‘welke 
plagen kan ik een bepaald gewas ver-
wachten?’ of wat iedere plantenlief- 
hebber graag te weten komt: ‘hoe kom ik 
van die plaag af als ik gebruik wil maken 
van biologische bestrijders?’. Op die laatste 
vraag geeft dit boek geen antwoorden. 
Heel af en toe staat in een soortbeschrij-
ving een korte vermelding van de natuur-
lijke vijand die als bestrijder kan worden 
ingezet. 
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Met de foto’s en vormgeving van 
het boekje is ook iets aan de hand. De 
inleiding geeft aan dat het boek een 
‘picture guide’ moet zijn voor de meest 
algemene plagen en enkele minder alge-
mene soorten. Maar dat valt een beetje 
tegen. Juist bij een ‘picture guide’ zal de 
lezer met volle aandacht de foto’s gaan 
bekijken. Hoewel de meeste soorten op 
de foto, overigens zonder onderschriften 
of fotoverantwoording, herkenbaar zijn, 
is dat niet voor alle afbeeldingen het 
geval. De foto’s hebben geen kaderrand 
en onder meer dan tien afbeeldingen 
bevinden zich vreemde lijnen, die met 
iets meer aandacht voor de lay-out niet 
voor hadden hoeven komen. De bruik-
baarheid van de afbeeldingen voor de 
praktijk ligt hem juist in bijvoorbeeld 
meerdere en grotere foto’s van de be-
sproken soorten, met vermelding van 
afmeting op ware grootte, ondersteund 
met onderschriften en tekeningen van 
details om bijvoorbeeld de verschillende 
soorten tripsen, wolluizen en witte  
vliegen uit elkaar te kunnen houden.  
Of een aantal duidelijke foto’s van schade-
beelden aan de plant. Daarmee laat het 
boek zijn kansen als platengids liggen. 
Daarin speelt ook de vormgeving voor 
een belangrijk deel aan mee. De pagina’s 

zijn verdeeld in twee kolommen en per 
bladzijde wordt een soort besproken. 
Met een bijzonder klein lettertype is 
het onduidelijk waarom deze keuze 
is gemaakt, temeer omdat er door de 
beknopte teksten erg veel lege ruimte 
overblijft. Pagina 48 bijvoorbeeld is voor 
meer dan driekwart leeg.

Helaas is er ook geen literatuurlijst 
of bronnenvermelding opgenomen. Een 
enkele literatuurvermelding uit 1943 is 
nergens terug te vinden. Het ontbreken 
van referenties maakt het ook lastig om 
de specialistische kennis naar de praktijk 
en andersom met elkaar te verbinden. 

Maar is deze gids, met alle respect, 
na twintig jaar wel af? Zo ontbreekt de 
gewone dopluis (Parthenolecanium corni) in 
dit overzicht. Een soort die zeer algemeen 
voorkomt in boomkwekerijen en klein-
fruitgewassen in de gematigde gebieden. 
In kassen kunnen diverse siergewassen 
worden aangetast. Misschien heeft de 
auteur hiervoor een reden (levenswijze, 
waardplant?), maar dat kader is niet in 
de tekst terug te vinden. Ook de kevers 
komen er bekaaid van af. Met de vermel-
ding van alleen de taxuskever (als Othior-
hynchus (moet zijn Otiorhynchus) sulcates) 
is het niet veel. Palmzaadkevers (Cocco- 
trypes dactyliperda) verdienen als soort 

ook wel een eigen pagina. Dat geldt  
eigenlijk ook voor de kniptorren en rit-
naalden die ook regelmatig in kassen 
schade kunnen aanrichten. Die kans is 
zeker aanwezig bij botanische collecties 
die vaak in de volle grond planten ten-
toonstellen. Om het overzicht nog aan 
te vullen mogen de kleine groep van de 
varenrouwmuggen (familie Sciaridae) 
ook niet ontbreken. Ze kunnen massaal 
voorkomen in stekmateriaal en jong 
plantgoed. Ook oevervliegen (familie  
Ephydridae) en wantsen (familie Miridae) 
als vector voor plantenvirussen ontbreken. 

Tenslotte is dit overzicht wel een gids 
die je toch eigenlijk wel binnen hand-
bereik wilt hebben om in ieder geval 
een eerste goede indruk te krijgen van 
de plantenplaag waarmee men te ma-
ken heeft. In veel gevallen zal dat zeker 
lukken en meteen daarna kan men via 
andere bronnen en literatuur de tweede 
fase van determinatie bevestigen en  
(natuurlijke) bestrijding doorvoeren. 
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Plants have evolved intriguing defences 
against insect herbivores. Compared to 
constitutive defences that are always 
present, plants can respond with indu- 
cible defences when they are attacked.  
Insect herbivores can induce phenotypic 
changes in plants and consequently these 
changes may differentially affect sub- 
sequent attackers and their associated in-
sect communities. Many studies consider 
herbivore-feeding damage as the first in-
teraction between plants and insects. 

The originality of this thesis was to 
start with the first phase of herbivore  
attack, egg deposition, to understand the 
consequences of plant responses to eggs 
on subsequently feeding caterpillars and 
their natural enemies. The plant species 
used for most of the experiments was 
Brassica nigra (black mustard), which  
occurs naturally in the Netherlands. The 
main herbivore used was the lepidop-

teran Pieris brassicae (the large cabbage 
white), which lays eggs in clusters and 
feeds on plants belonging to the Brassi-
caceae family. 

This thesis investigated plant-medi-
ated responses to oviposition and their 
effects on different developmental stages 
of the herbivore, such as larvae and  
pupae. Furthermore, the effects of ovipo-
sition were extended to four more plant 
species of the same family, and to higher 

trophic levels including parasitoids and 
hyperparasitoids. The experiments were 
conducted under laboratory, semi-field 
and field conditions. 

This thesis showed that B. nigra plants 
recognize the eggs of P. brassicae and 
initiate resistance against subsequent 
developmental stages of the herbivore. 
Interestingly, plant responses to ovipo- 
sition were found to be species specific. 
Plants did not respond to egg deposition 

The hyperparasitoid Baryscapus galactopus parasitizing a larvae of Cotesia glomerata in cater- 
pillar host. Photo: Nina E. Fatouros


