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The wild life of tick-borne pathogens
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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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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.
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heren en daarmee het ziekterisico te 
verlagen. Wel zou de informatie uit mijn 
proefschrift gebruikt kunnen worden  
om betere risicokaarten te maken om  
zo op de juiste plek lokale maatregelen  
te kunnen nemen, zoals gerichte voor-
lichting of het plaatsen van een herten-
werend hek.
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Dit proefschrift richt zich op de kennis 
die nodig is voor het verbeteren van geïn-
tegreerde plaagdierbeheersing (IPM) voor 
de vogelmijt, Dermanyssus gallinae, in de 
legpluimveehouderij. Omdat preventie 
en monitoring de belangrijkste stappen 
zijn van IPM ligt hier de nadruk op. Daar-
naast is ook de populatiedynamica van 
de plaag gemodelleerd. 

Tijdens een seminar is inzicht in de 
biologie van D. gallinae en in de effecten 
van biotische en abiotische factoren op 

de ontwikkeling van D. gallinae-popula-
ties verzameld. De HACCP-methodiek 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points) werd gebruikt om kennis over de 
introductieroutes en verspreiding binnen 
legpluimveestallen te verkrijgen. De RIO-
aanpak (Reflexief Interactief Ontwerpen) 
is toegepast om een automatische mo-
nitoringtool, inclusief een automatische 
mijtdetectiesensor, te ontwerpen voor 
D. gallinae. De ontworpen automatische 
mijtdetectiesensor, of vogelmijtteller, is 
vervolgens gevalideerd in experimentele 
kooien met leghennen en een dynamische 
D. gallinae-populatie. Ten slotte is een 
voorspellend populatiedynamicamodel 
ontwikkeld.

Uit dit proefschrift zijn drie producten  
gekomen die bijdragen aan het beheer-
sen van een vogelmijtplaag op legpluim-
veebedrijven door het toepassen van IPM:  
(i) een checklist voor legpluimveehouders 
met adviezen voor het nemen van pre- 
ventieve maatregelen om het risico op 
introductie en verspreiding op een leg-
pluimveebedrijf te beperken; (ii) een 
technisch en financieel haalbare auto-
matische vogelmijtteller; en (iii) een wis-
kundig model dat de populatiedynamica 
en het behandelingseffect kan voorspel-
len. Verder heeft dit proefschrift geleid 

tot een beter begrip van de risicofactoren 
voor introductie en verspreiding van  
D. gallinae op legpluimveehouderij- 
bedrijven. Daarnaast heeft het kennis 
opgeleverd over preventieve maatregelen 
voor de introductie en verspreiding van  
D. gallinae, de vaardigheid van de vogel- 
mijt met betrekking tot springen en 
klimmen op gladde oppervlakken, de 
voorkeur van de vogelmijt voor mate-
rialen, temperatuur, diameter, vorm en 
doorschijnendheid van holtes, de mini-
male luchtsnelheid waardoor D. gallinae 
loskomt in een slang en factoren die 
invloed hebben op de variatie van behan-
delingseffecten en de populatiegroei.

De nieuwe producten en de verkregen 
kennis dragen bij aan verbeterde pre- 
ventie, monitoring, het voorspellen van 
de ontwikkeling van de vogelmijtpopu-
latie en het evalueren van preventieve 
en beheersmaatregelen tegen D. gallinae. 
Daardoor draagt het bij aan een verbeterd 
dierenwelzijn, diergezondheid en een  
betere bedrijfseconomische situatie. In 
de toekomst wordt de vogelmijtteller 
commercieel beschikbaar gemaakt en 
kan de methodiek ook in andere sectoren  
en bij andere plagen worden toegepast.

Elektronenmicroscopische opname van Dermanyssus gallinae. Foto: Wageningen Electron 
Microscopy Centre


