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zicht op wat nu verschillend is tussen 
welke keuze. Fijn is dat er van elke soort 
minimaal één foto is.

Roofvliegen vormen ook een kleine 
vliegenfamilie, maar door de snelle toe-
name van soorten in aangrenzende ge-
bieden in zuidelijke en oostelijke richting 
neemt de veldgids roofvliegen 70 soorten 
op. Daarmee is ‘voor Nederland en België’ 
te bescheiden, de tabellen dekken heel 
Noordwest-Europa. Roofvliegen zijn  
jagers, die vanuit een zitplaats voor- 
namelijk op vliegende prooien jagen.  
Ze komen in heel Nederland en België 
voor, waarbij de meeste soorten op warme 
zand- en kalkbodems worden aan- 
getroffen. Daar zitten ze in de vegetatie, 
op boomstammen of op de grond.

Ook de veldgids roofvliegen is rijk 
geïllustreerd met foto’s. De kern van de 
veldgids vormen de soortbeschrijvingen, 
waarin aangegeven wordt hoe de soort 
herkend kan worden, welke kenmerken 
de soort heeft, met welke soorten ver-
warring kan optreden en wanneer de 
soort waar te vinden is. Vrijwel alle  
soorten worden fotografisch uitgebreid 
en uitstekend gedocumenteerd, met  
foto’s van levende dieren. Het is een  
prestatie om een zo compleet foto- 
grafisch overzicht te maken, ook van in 
Nederland zeldzame soorten en buiten- 
landse soorten. Lastige groepen als  
Machimus/Tolmerus en Choerades komen 
vrijwel compleet in beeld. De foto’s van 
levende dieren geven ook een goed beeld 
van de habitat. In het inleidend deel  
beschrijven de auteurs uitgebreid typische 
roofvliegenhabitats en hun soorten.

De veldgids is geen volledige tabel. 
De eerste stap naar de subfamilies is niet 
van een tabel voorzien en moet plaats-

vinden door het vergelijken van foto’s  
en het lezen van kenmerken. De kleine  
subfamilies, met één tot vijf soorten,  
hebben geen tabel. De determinatie  
moet plaatsvinden door het vergelijken 
van de soorten. Alleen de drie grootste 
subfamilies zijn van een tabel voorzien, 
de Asilinae, Laphriinae en de Dioctriinae. 
Dat zijn wel de subfamilies met soorten 
die het lastigst te onderscheiden zijn. De 
tabellen beschrijven de kenmerken in 
tekst en lichten met duidelijke zwartwit-
tekeningen en foto’s de kenmerken toe. 
Door deze keuze krijgen kenners van de 
roofvliegen een prachtig samenvattend 
beeld van de familie. De keerzijde is dat 
waarnemers die minder ervaren zijn, bij 
het kiezen van de subfamilies de weg 
kwijt kunnen raken, wat tot verkeerde 
determinaties leidt.

Kortom, de veldtabel wolzwevers en 
de veldgids roofvliegen maken beide 
fraai gebruik van de grote hoeveelheid 
beeldmateriaal die de digitale revolutie 
oplevert. Ze bewandelen allebei een an-
dere route. De veldtabel wolzwevers is 
meer een visuele determinatietabel, de 
veldgids roofvliegen legt het accent meer 
op de soorten, geïllustreerd door beeld-
materiaal. Beide voegen een dimensie toe 
aan de oudere, getekende determinatie-
werken.
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De serie Naturalists’ Handbooks heeft als 
ondertitel: Ecology and identification. 
Aan het eerste onderwerp wordt in dit 
boek ruimschoots aandacht geschonken. 
Aan het tweede onderdeel minder, maar 
daarover verderop meer.

In Groot-Brittannië mag men zich  
rijk rekenen met een aantal boeken over 
verschillende aspecten van bladkevers.  
Eerder besprak ik al de zorgvuldig samen-
gestelde atlas van de Britse Chrysome-
lidae (Cox 2007, zie Entomologische Be-
richten 68(6)) en het determinatieboekje 
van Hubble uit 2012 (zie Entomologische 
Berichten 73(5)). In de tussentijd heeft de 
Britse bladkeverkenner Michael Cox nog 
betere determinatietabellen gemaakt die 
gepubliceerd zijn in het vierde deel van 
de serie ‘Beetles of Britain and Ireland’ 
(Duff 2016). In 2014 verscheen er een 
rode lijst van de bladkevers van Groot-
Brittannië (Hubble 2014) en nu weer een 

algemeen boekje van Hubble.
Het boek ‘Leaf beetles’ is een goed 

verzorgde paperback dat vooral de bio-
logie van bladkevers (inclusief de zaad-
kevers) behandelt en praktische aan-
wijzingen geeft voor onderzoek. In een 
inleidend hoofdstuk worden de bouw en 
morfologie van bladkevers beschreven. 
Dat gebeurt op een duidelijke manier en 
wordt ondersteund met lijntekeningen 
van de genoemde kenmerken. Wat mij 
een beetje bevreemd is het beschrijven 
van de voet (tars) van bladkevers als 
vierledig. Kenmerkend voor Chrysome-
lidae is de schijnbaar vierledige, maar in 
werkelijkheid vijfledige, voet, waarbij 
het vierde lid klein is en verborgen ligt 
tussen de lobben van het derde lid. Het 
is goed om er bij het gebruik van de de-
terminatietabellen van Hubble rekening 
mee te houden dat met het vierde lid dus 
eigenlijk het vijfde, het klauwlid, bedoeld 
wordt. Van de biologie worden de volgende 
onderwerpen behandeld: levenslopen, 
de soorten in hun natuurlijke omgeving, 
natuurlijke vijanden van bladkevers en 
verspreiding en dichtheid.

De laatste twee onderwerpen worden 
behandeld aan de hand van een selectie 
van soorten waarbij een klein versprei-
dingskaartjes (ongeveer 3 × 4 cm) een 
beeld geeft van het voorkomen. In de 
beschrijving bij de kaartjes wordt een 
indruk gegeven van de algemeenheid 
van de soorten. Van iedere besproken 
soort wordt een foto (zelfde formaat als 
de kaartjes) van een collectie-exemplaar 
gegeven. Die foto’s zijn van matige kwa- 
liteit, maar geven wel een bruikbaar beeld 
van de habitus.

Een deel van het boekje (33 pagina’s) 
is gevuld met determinatietabellen en 
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Teken en ziekteverwekkers die in teken 
voorkomen worden in stand gehouden 
door wilde dieren. Maar welke soorten de 
belangrijkste rol spelen was niet bekend. 
Mijn proefschrift richtte zich daarom op 
de vraag: Wat zijn de belangrijkste gast-
heren voor de schapenteek en verschil-
lende ziekteverwekkers die de schapen-
teek overdraagt? 

Het studiesysteem bestond uit 20  
bosvakken van één hectare verspreid 
over Nederland. In deze bosvakken onder- 
zocht ik zowel de teken als de gast- 

heren. Dat laatste deed ik met behulp 
van cameravallen – fotocamera’s met een 
bewegingssensor die registreren welke 
dieren er langslopen – en life-traps –  
valletjes waarin kleine zoogdieren levend 
gevangen kunnen worden. Teken ving ik 
met de bekende sleepmethode, waarbij 
met een sleepdoek van 1 m2 over de vege-
tatie gesleept wordt.

Uit mijn studie kwamen drie belang-
rijke resultaten naar voren: (i) Een paar, 
veel voorkomende, soorten zijn het  
belangrijkst voor zowel de schapenteek 
als de ziektes die deze overdraagt (zie  
figuur). (ii) Het is niet de dichtheid van 
hertachtigen, maar de aan- of afwezig-

heid van herten die de dichtheid aan  
teken bepaald. (iii) Als hertachtigen  
aanwezig zijn, bepaalt het aantal larven  
op kleine knaagdieren de dichtheid aan  
tekennimfen. Dat aantal larven is nega-
tief gecorreleerd met de aantallen roof-
dieren in een bos. Hoe meer roofdieren, 
hoe lager het aantal larven op een muis, 
en hoe lager het aantal (geïnfecteerde) 
tekennimfen in de vegetatie.

De belangrijkste conclusie is dat er 
niet één, maar meerdere soorten gast- 
heren belangrijk zijn voor de instand- 
houding van teken en de ziektever- 
wekkers die ze overdragen. Het is dus 
niet mogelijk om één diersoort te be-

een catalogus. De tabellen gaan in de 
meeste gevallen niet verder dan genus  
en zijn daardoor alleen bruikbaar om  
een eerste indruk te krijgen. Voor deter-
minatie tot op soortsniveau wordt ver-
wezen naar de tabel van Hubble (2012) en 
vreemd genoeg niet (ook) naar de betere 
tabellen in het boek van Duff (2016).

Vervolgens wordt een heel hoofdstuk 
besteed aan technieken en materialen 
voor de studie van bladkevers. Dit is 
bijzonder waardevol voor de startende 
onderzoeker: informatie over het verza- 
melen met hand, net of vallen en hoe je 
de aanwezigheid van bladkevers kunt 
vaststellen aan vraatbeeld of larven-
gangen bij minerende soorten. Ook me-
thoden voor het opkweken van larven 
komen aan bod. Ook worden er aanwij-
zingen gegeven over het prepareren en 

het aanleggen van een collectie. Ten  
slotte worden plantenfamilies en planten- 
gemeenschappen (er wordt hier tussen 
niet echt onderscheid gemaakt) met de 
bijbehorende bladkevers kort genoemd. 
Het leuke is dat er op sommige soorten 
wat uitgebreider wordt ingegaan. Bijvoor-
beeld op Agelastica alni die aan het einde 
van de 20e eeuw leek te zijn verdwenen 
van de Britse Eilanden, maar na waar- 
nemingen in 2004 in de omgeving van 
Manchester, zich snel lijkt uit te breiden. 

Ik constateer dat er een heel aardig 
boekje gemaakt is, dat er toe zal bijdragen 
dat er belangstelling zal ontstaan voor 
bladkevers. Dat geldt zeker voor de uit- 
gebreide beschrijvingen over verzamelen, 
bestuderen van levenswijze en omgeving. 
Maar als er eenmaal een serieuze belang- 
stelling is ontstaan, dan zal toch voor  

determinatie een ander boek aangeschaft 
moeten worden. Maar gelukkig is daarin 
voorzien, ook voor het Britse deel van 
Europa. 
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Ron Beenen

De levenscyclus van de schapenteek. De gastheren waarvan de verschillende stadia voeden, 
zijn weergegeven per soortgroep. Het formaat van de gastheer geeft aan hoe belangrijk die 
soort is als gastheer voor het specifieke stadium.


