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soort Acanalonia conica (Say), die inmid-
dels ook in Zwitserland voorkomt.

Het boek is rijk geïllustreerd vooral 
met foto’s die door de auteur merendeels 
in het veld gemaakt zijn. Van veel soorten 
worden zowel de adulten als de larven  
afgebeeld en bij de schadelijke soorten 
ook het schadebeeld. Bijzonder is dat er 
per soort een QR code gegeven wordt, die 
verwijst naar meer informatie en soms 
zelfs naar de zang van een afgebeelde 
soort uit bestanden van het Muséum 
National d’Histoire Naturelle. Van de 80 
afgebeelde soorten wordt een duidelijke 
beschrijving gegeven en details over de 
biologie en verspreiding vermeld. De  
voedingswijze, schadelijkheid, bescher-
ming en habitat wordt pictografisch 
weergegeven.

Per familie worden één of meerdere 
voorbeeldsoorten gegeven. De keuze 
hiervan is natuurlijk altijd een persoon-
lijke maar roept toch vragen op. Als voor- 
beelden: van de spoorcicadenfamilie, 
Delphacidae, wordt Asiraca clavicornis  
(Fabricius) als voorbeeld gegeven. Juist 
een soort die absoluut niet kenmerkend 
is voor de spoorcicaden. Van de grote 
familie van dwergcicaden, Cicadellidae 
worden vier soorten afgebeeld waarvan 
er geen behoord tot de soortenrijke  
subfamilie van de bladcicaden, Typhlo-
cybinae. 

Het boekt sluit af met een hoofdstuk 
over de natuurlijke vijanden van He-
miptera en een handige uitleg van de 
gehanteerde terminologie.

Voor iemand die snel een overzicht 
wil krijgen van de rijkdom en veelvormig-
heid van de Hemiptera is het nieuwe 
werk van Garrouste een mooi boek. Voor 
een introductie op deze intrigerende 
groep is het ook bruikbaar. Als veldgids 
geeft het te beperkte informatie. Het is 
daarbij wel jammer dat verwijzigen  
ontbreken naar enkele actuele veldgid-
sen die in Duitsland verschenen zijn 
(Kunz et al. 2011, Wachman 1989) en naar 
relevante internetsites (www.britishbugs.
org.uk, www.biodiversidadvirtual.org, 
www.heteroptera.eu http://gallery. 
kunzweb.net).
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Dave Goulson (1965) is hommelspecialist 
en bij het grote publiek vooral ook bekend 
om zijn onderzoek naar de effecten van 
neonicotinoïden. Hij is oprichter van de 
Bumblebee Conservation Trust ter be-
scherming van de hommels. In 2003 
kocht Goulson een 160 jaar oude boer- 
derij met 13 hectare landbouwgrond in de 
Charente ten noordwesten van Limoges. 
Achterstallig onderhoud vereiste wel wat 
restauratiewerk, maar maakte ook dat  
er zowel in als om het huis al een rijk 
dierenleven aanwezig was. Zijn doel hier 
was het stichten van een ‘wilde natuur’ 
met name voor allerlei insecten, speciaal 
zijn hommels, maar ook voor andere 
dieren als woelmuizen en watersala-
manders. Veel van de insecten en bloemen 
bij zijn boerderij behoren tot de soorten 
die hij in zijn wetenschappelijke carrière 
en met hulp van zijn studenten bestudeert. 
Zijn aanstekelijke manier van schrijven 
maakt duidelijk hoeveel plezier zulk on-
derzoek kan verschaffen. 

Op amusante wijze weet Goulson ons 
zijn restauratie-ervaringen mee te delen. 
Bijvoorbeeld dat hij een kuil volstort met 
puinafval, maar later ontdekt dat dit 
in het voorjaar de enige waterplas was 
waar salamanders hun eieren afzetten. 
Met veel hulp van vrienden graaft hij in 
de buurt weer een nieuwe vijver voor de 
watersalamanders, maar natuurlijk ook 
geschikt voor allerlei andere waterdieren 
inclusief insecten.

Uit het nog rijke insecten leven in zijn 
‘paradijs’ licht hij enkele waarover hij 
uitgebreid vertelt, vaak gelardeerd met 
eigen eerdere onderzoeksresultaten. Zo 
lezen we over het kannibalisme bij de  
paring van bidsprinkhanen. Het opeten van 
het mannetje is niet zo algemeen is als 
gedacht. Uit zijn proeven bleek dat niet- 
hongerige wijfjes manlief lieten leven,  
zeker als die de kans had zich in de proef-
opstelling te verstoppen tussen takjes. 

Goulson maakt zich niet druk over de 
bonte knaagkevers die in zijn boerderij 
zitten. Hij weet dat de larven niet zo snel 
de dikke eiken balken zullen opeten, 
misschien zitten ze er al vanaf de bouw. 
Hij vertelt over zijn onderzoek aan hun 
paargedrag. Beide seksen maken klop-
geluiden, hoe vinden zij elkaar? Hoe kun-
nen zij waarnemen waar het klopgeluid 
vandaan komt? Vrouwtjes blijven zitten, 
mannetjes vinden de vrouwtjes op goed 
geluk. Als het geluid van het vrouwtje  
luider wordt loopt hij in de goede richting, 

zo niet dan moet hij omdraaien. Schrij-
vend over vliegen, die er in grote rijkdom 
voorkomen, vertelt hij over het onder-
zoek dat hij in Engeland deed aan een 
plotseling ontstane vliegenplaag. De bron 
was de nabijgelegen vuilstortplaats. Die 
leverde opeens veel meer vliegen omdat 
de vuilnis nu eens in de twee weken in 
plaats van wekelijks werd opgehaald. 
Dit gaf de vliegen net voldoende tijd om 
zich in de aangeleverde vuilnis van ei  
tot verpoppende larven te ontwikkelen. 
Ook afdekken van de vuilnis ‘s nachts ge-
beurde niet meer met zand maar met een 
laag jute waaronder de vliegen, lekker 
warm, zich ontpopten. 

Naar aanleiding van de vele bruine 
zandoogjes vertelt hij over zijn promotie-
onderzoek aan de variatie van de vleugel-
vlekken bij bruine zandoogjes. De varia-
tie bleek niet op genetische verschillen te 
berusten zoals lange tijd gedacht, maar 
af te hangen van de temperatuur van de 
plaats waar de rups zich verpopt had. 

Zo komen ook bedwantsen en minder 
algemene hommelsoorten aan de orde. 
Over bijen en hommels schreef hij al 
eerder in Een verhaal met een angel (zie 
bespreking in EB 75-3, pagina’s 121-122). 
Goulson probeert op zijn terrein weer 
bloemrijke weiden terug te krijgen waar 
grasland met kunstmest was behandeld. 
Daar kom je moeilijk weer vanaf (weet ik 
ook uit eigen ervaring). Door de halfpara-
sitaire kleine ratelaar te zaaien probeert 
hij sneller weer een bloemrijke weide te 
krijgen beter geschikt voor wilde bijen en 
hommels.

Het laatste deel van het boek gaat 
over de dankzij langdurige monitoring 
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overtuigend aangetoonde achteruitgang 
van flora en fauna. In totaal worden langs 
800 routes in het Verenigd Koninkrijk in 
voorjaar en zomer iedere twee weken 
vlinders geteld, sommige routes al 30 jaar 
lang op dezelfde wijze en vogels worden 
nog langer geteld. Meestal blijkt dat vo-
gels en vlinders daar op het platteland 
achteruitgaan (net als bij ons). Milieu-
vriendelijk Europees landbouwbeleid 
blijkt geen doorslaand succes, ondanks 
het vele Europese geld dat er in gestopt 
is. 

Honingbijensterfte op wereldschaal 
veroorzaakte paniek onder de imkers. 
Nog steeds weten we niet precies het 
antwoord. Varoamijt? Beperkte voedsel-
keuze? Pesticiden? Halverwege de jaren 
1990 kwamen gesynthetiseerde varian-
ten van nicotine (neonicotinoïden) op de 
markt. Deze blokkeren de zenuwrecep-
toren van insecten en vallen daarmee 
het zenuwstelsel en de hersenen aan. 
De neonicotinoïden worden als coating 
toegevoegd aan zaad en de ontkiemende 
zaailing neemt de stof op en verspreid 
het over de hele plant. Elk insect dat van 
deze plant eet gaat dood. Bloembezoe-
kende insecten nemen ook neonicotino-
iden op. Op korte termijn bleek sterfte 
onder bijen gering bij standaardtests, de 
pesticiden mochten dus worden gebruikt. 
Goulson en collegae deden onafhankelijk 
eigen onderzoek. Een partij hommelnes-
ten gaven zij schone nectar en stuifmeel 
te eten, een andere partij nectar en stuif-
meel met een Imidacloporid gemengd 
van dezelfde lage concentraties als die 
‘normaal’ in koolzaadvelden worden aan-
getroffen. Na twee weken gingen de kas-
ten open en mochten de hommels zelf 
voedsel verzamelen. Het bleek dat de be-
handelde kasten in gewicht achterbleven 
en eind zomer minder poppen, volwas-
sen hommels en nieuwe koninginnen 
hadden dan controle kasten (slechts 2 in 
plaats van 13). Alleen nieuwe koningin-
nen overleven de winter. Het volgend jaar 
dus veel minder koloniestichters door 
Imidacloporid! Science accepteerde hun 
artikel en publiceerden het tegelijk met 
een onderzoek van een Frans team dat 
in vergelijkbare proeven bij honingbijen 
aantoonde dat de werksters de terugweg 
naar hun nest niet meer konden vinden 
als ze neonicotinoïden hadden binnen 
gekregen. Verdwaalde bijen zijn ten dode 
opgeschreven: bijensterfte. De strijd om 
een verbod op neonicotinoïden door Eu-
ropese politici stuitte op tegenstand van 
de machtige industrielobby. Het is bijna 
een replica van Rachel Carson’s strijd 
tegen DDT met haar boek Silent Spring 
(1962).

Elk organisme is op een of ander ma-
nier verbonden met honderden andere 

soorten via een web van interacties. Dat 
betekent ook dat het verdwijnen van een 
soort vele gevolgen heeft voor de rest. 
Goulson hoopt dat wij, lezers, inzien dat 
we nu minder gastvrij tegenover de wilde 
natuur staan dan voorheen, en dat we 
het land steeds meer uitputten om in 
onze behoeften te voorzien. Hij hoopt dat 
wij de wereld met nieuwe ogen bezien, 
dat we beter om ons heen gaan kijken. 
We moeten de verscheidenheid van het 
leven op aarde koesteren: we ondermij-
nen anders het vermogen van de aarde 
om in ons levensonderhoud te voorzien. 
Al die vaak nog onbegrepen interacties 
tussen organismen zijn van groot belang 
voor het leven op aarde en daarmee ook 
voor onze eigen overlevingskans.

Goulson haalt instemmend E.O. 
Wilson aan: ‘Zou de gehele mensheid 
verdwijnen, dan zou de wereld het rijke 
evenwicht herstellen dat tienduizend 
jaar geleden bestond. Zouden de insecten 
verdwijnen, dan zou de wereld een chaos 
worden’. Goulson vult aan: ‘Insecten 
zijn aan het verdwijnen. Alles wijst erop 
dat de enorme massa insecten afneemt. 
Vlinders, bijen, libellen, sprinkhanen 
en de talloze soorten die uitsluitend in 
de slinkende regenwouden voorkomen 
verdwijnen een voor een’. Het gaat bij 
natuurbescherming vaak om grote, aan-
trekkelijke, liefst aaibare dieren, maar we 
moeten beseffen dat het triest is als de 
reuzenpanda uitsterft, maar dat het geen 
verstrekkende gevolgen heeft voor het 
leven op aarde…

Goulson past uitstekend in de reeks 
biologen als Jean-Henri Fabre, Jac. P. Th-
ijsse, Nico Tinbergen en Bernd Heinrich, 
die informatief en aanstekelijk weten te 
schrijven over het insectenleven, ieder op 
zijn manier. Helaas wordt de ondertoon 
bij de beschrijvingen steeds bezorgder.
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Vooropgesteld, ‘Van paarse heide tot  
orchideeënweide’ is geen boek voor ento-
mologen, maar in de eerste plaats een 

boek voor liefhebbers van mooie sfeer-
volle natuurfoto’s. Voor wie van wan- 
delen en van fietsen houdt, is er nog een 
dun inlegboekje met twaalf routes bijge-
stoken: 100× natuur in Limburg. De foto-
grafie, tekst en vormgeving zijn van de 
hand van Bob Luijks. Ellen Luijks deed  
de redactie en verzorgde de routes in het 
inlegboekje.

Het boek bestaat uit drie delen, 
Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Elk 
deel begint met een beschrijving van het 
gehele gebied en daarna volgt een korte 
omschrijving van een aantal natuur- 
gebieden. Bij elke gebiedsomschrijving 
zijn pictogrammen geplaatst waaraan 
je kan zien of het een landschappelijk 
interessant gebied is of dat het gebied de 
moeite waard is vanwege het voorkomen 
van zoogdieren, planten, vogels, insecten 
en amfibieën. Ook is er een tijdbalk toe-
gevoegd met twaalf vakjes, die aantonen 
in welke periode van het jaar de gebieden 
het mooist en/of interessantst zijn. Een 
P geeft aan wat een goede startplek is 
om het gebied te bezoeken per auto. De 
plaats van de gebieden is voor in het 
boek op een kaart weergegeven.

Daarna volgen de foto’s die bij de om-
schreven natuurgebieden horen. Uiter-
aard zijn dat foto’s die kenmerkend zijn 
voor dat gebied; dus een landschapsfoto, 
een kapelletje, een molen, een kasteel, 
enz. Maar ook vogels, planten, amfibieën 
en reptielen komen aan bod. Dat insecten 
en andere ongewervelden in dit kleur-
rijke boek niet vergeten zijn blijkt wel uit 
de volgende opsomming: watersnuffel, 
strekspin, viervlekwielwebspin, tengere 
pantserjuffer, viervlek, spiegeldikkopje, 
oranjetipje, houtpantserjuffer, porse-
leinvlinder, phegeavlinder, klein geaderd 
witje, grote groene sabelsprinkhaan, 
roodpootschildwants, weidebeekjuffer, 
hoornaar, vliegend hert en bruin zandoogje. 
Ook zijn er nog enkele soorten slakken 
in opgenomen. Bij een aantal foto’s is te 
zien dat de fotograaf de natuur ook graag 


