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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 
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op artistieke wijze wil vastleggen. Dat 
spelen met licht en verloop van scherpte 
levert dan schilderachtige taferelen op. 

In het inlegboekje is op een kaart te 
zien waar de twaalf wandel- en fietsroutes 
te vinden zijn. De kortste wandeling is 
6,5 km en de langste fietstocht 72,7 km. 
De kortste wandeltocht zal voor de wan-
delaar een dik uur duren, maar ik vrees 
dat de entomoloog hier een dagtaak aan 
heeft. Bij elke route is een topografisch 
kaartje toegevoegd met een duidelijke 
omschrijving waar wat te zien is.

Fotograaf Bob Luijks noemt het een 
onmogelijke opgave om de schoonheid 
van Limburg in beeld te brengen in ‘Van 
paarse heide tot orchideeënweide’, er 
zijn immers nog zo veel gebiedjes die 
niet aan bod zijn gekomen. Toch vind ik 
dat hij de sfeer van deze mooie provincie 
goed in beeld heeft kunnen brengen.

Koos van Brakel
Sectie Insectenfotografie
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Een plof op de mat betekend bij ons thuis 
vaak een boek. Altijd een mooi moment, 
zeker als blijkt dat de langverwachte 
‘Friese libellenatlas’ verschijnt onder het 
papier. De fraaie ondertitel laat zich ver-

talen als ‘met lichtende vleugels over het 
water’ en belooft al heel wat goeds.

Ik ben razend benieuwd naar de in-
houd, zeker omdat ik weet hoeveel tijd 
en energie de auteurs erin gestopt heb-
ben. De eerste aanblik is prachtig. Het 
boek staat werkelijk vol met geweldige 
foto’s van zowel volwassen libellen als 
van de larven en de kaartjes zijn lekker 
duidelijk leesbaar. Maar dik is het boek 
wel, waar zit hem dat nou in? De auteurs 
zijn te keer gegaan met een bijna ‘Duitse 
grondigheid' waardoor er relatief veel 
tekst per soort is opgenomen. Natuurlijk 
kun je voor een provinciale atlas best 
met wat minder tekst toe, want veel is al 
eerder ergens gepubliceerd. Maar toch, 
ik hou wel van een grondig boekwerk 
en de auteurs hebben duidelijk verstand 
van zaken. Het boek is dan weliswaar 
een Friese atlas, maar veel informatie is 
voor de rest van Nederland evengoed van 
toepassing. Dat de auteurs echte ‘buiten-
mensen’ zijn blijkt wel uit de vele anek-
dotische informatie. Die zijn vaak niet erg 
wetenschappelijk, maar wel zo leuk om 
te lezen. Wat ook vrij veel papier heeft 
gekost zijn de soortbesprekingen van 
soorten die niet in Friesland voorkomen, 
zoals bijvoorbeeld de gaffelwaterjuffer. 
Hoewel de beschrijvingen voor een Fries 
libellenboek van deze soorten wellicht 
wat ruim zijn, laat het wel de ambities 
zien van de Friese libellenonderzoekers. 
Die soort gaan ze nog wel vinden daar!

Eén van de mooiste onderdelen van 
het boek vind ik persoonlijk de Friese 
namen. Daar zitten werkelijk pareltjes 
bij en ik zou met liefde de Nederlandse 
naam er voor willen inruilen. De vuur- 

juffer heet bijvoorbeeld maitiidsfjurk, 
wat vrij vertaald lentevuurtje betekend. 
Of wat te denken van de heechfeangrien-
kop (hoogveenglanslibel), kantsitter (ge-
wone oeverlibel) of pompeblêdwytsnút 
(sierlijke witsnuitlibel). Al met al een 
prachtig keukentafel- én informatieboek, 
vol met kijk- en leesplezier. Onmisbaar 
voor alle Friese libellenliefhebbers en 
voor mensen ver daarbuiten!

Jaap Bouwman
Unie van Bosgroepen 

Promoties 
Context-dependent chemical commu-
nication – alarm pheromones of thrips 
larvae

Paulien de Bruijn, Universiteit van Amster-

dam, promotiedatum: 23 juni 2015, promo- 

toren: Maus Sabelis (†) & Steph Menken

Veel diersoorten maken gebruik van 
alarmsignalen om soortgenoten te waar-
schuwen voor naderend gevaar. Alarm-
signalen kunnen bestaan uit vele soorten 
stimuli, waaronder visuele (voorbeeld: 
kleur, beweging), mechanische, chemi-
sche (feromoon) of akoestische (kreet, 
roep). De best bestudeerde alarmsignalen 
zijn geluidsignalen van zoogdieren en  
vogels, in het bijzonder de kreten van de 
blauwaap (Chlorocebus pygerythrus) en van 
grondeekhoorns (Xerus inauris en Sper-
mophilus beldingi). Blauwapen hebben 
specifieke kreten voor ieder van hun drie 
voornaamste vijanden: luipaard, arend 

en slang. Soortgenoten van de blauwaap 
die deze rover-specifieke kreten horen, 
reageren verschillend op elk van deze 
kreten en deze specifieke reacties lijken 
de overlevingskans van het reagerende 
individu te vergroten. De Kaapse grond-
eekhoorn (X. inauris) uit kreten die de 
mate van urgentie weergeven: het is te 
horen of een rover ver weg is of dichtbij. 
Deze dieren vertonen bij verschillende 
rovers altijd dezelfde respons, ze vluch-
ten hun hol in. 

Waarom geven individuen alarm-
signalen af? Zo’n actie is niet vanzelf-
sprekend, omdat het individu dat het 
signaal verstuurt zijn eigen predatierisico 
verhoogt doordat het ook de aandacht 
van de rover op zich vestigt. Daardoor is 
het voordeel van het versturen van een 
signaal voor de afzender twijfelachtig. 
Voor de ontvanger van een (betrouwbaar) 
alarmsignaal is het voordeel vaak wel 
duidelijk, want dit dier wordt gewaar-
schuwd voor predatoren maar bijvoor-

beeld ook voor concurrenten. Ontvangers 
kunnen dan gedrag vertonen wat hun 
overlevingskans vergroot (bijv. extra alert 
zijn, vluchten of zich verstoppen). Niet 
alle alarmsignalen zijn echter betrouw-
baar, soms worden signalen verstuurd 
zonder de aanwezigheid van naderend 
gevaar. De afzender kan dan profijt  
hebben van de reactie van de ontvanger, 
bijvoorbeeld doordat een voedselplek 
vrijkomt. Voor het vertrouwen dat de ont-
vanger heeft in een signaal zijn de kosten 
die de afzender maakt bij het produceren 
van dat signaal veelal bepalend.

Hoewel de voordelen van het sturen  
van een alarmsignaal vaak minder dui-
delijk zijn voor de afzender dan voor 
de ontvanger van het signaal, zal de af-
zender, direct of indirect, profijt moeten 
hebben van het versturen van het alarm-
signaal. Immers, als de afzender van het 
alarmsignaal geen voordeel heeft bij het 
versturen, dan zou het signaal weggese-
lecteerd worden. Er zijn drie theorieën 


