
77 entomologische berichten
 78 (2) 2018

Uitgelezen
Marieta A.H. Braks, Sipke E. van Wieren,  

Willem Takken & Hein Sprong 2016

Ecology and prevention of Lyme  
borreliosis

Ecology and Control of Vector-borne diseases, 

Volume 4. Wageningen Academic Publishers. 

462 pp. eISBN 978-90-8686-838-4 | ISBN  

978-90-8686-293-1. € 99,-

Eind vorig jaar werd op het symposium 
Tick Tactics 3 het vierde deel in de serie 
Ecology and Control of Vector-borne 
diseases gepresenteerd, als sluitstuk  
van het project ‘Shooting the messenger’. 
Binnen dat project hebben weten- 
schappers van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Wa- 
geningen Universiteit en het Amsterdam 
Medisch Centrum de vier jaar ervoor  
onderzoek gedaan naar teken en door  
teken overgedragen aandoeningen. Het 
verbindende aspect bij dit onderzoek was 
de zogenaamde One Health approach: de 
constatering dat humane gezondheid, 
diergezondheid en processen in de  
natuur nauw met elkaar verbonden zijn. 
Het aanwezig zijn van Borrelia-bacteriën 
en andere ziekteverwekkers in teken  
in de Nederlandse natuur is daar het  
belangrijkste voorbeeld van en het boek 
stelt onder andere de vraag hoe binnen 
het natuurbeheer met de dreiging van de 
ziekte van Lyme kan worden omgegaan. 
Daartoe wordt in dertig hoofdstukken 
een zeer breed scala aan onderwerpen 
besproken rondom de teken, de ziekten 
die ze overdragen, het natuurlijk systeem 
waarbinnen ze functioneren en de diverse 
mogelijkheden die er zijn voor preventie. 

Het boek is verkrijgbaar als E-book 
en als hardcover, is prachtig uitgevoerd 
en geïllustreerd, en heeft goede foto’s en 
verhelderende figuren. De hoofdstukken 
worden voorafgegaan door een abstract 
en, enigszins dubbelop, afgesloten met 

een grijs blok waarin de hoofdzaken 
summier in steekwoorden zijn benoemd. 
In het eerste inleidende hoofdstuk 
wordt het centrale thema toegelicht en 
de opbouw van het boek besproken. De 
gebruikte termen maken soms duidelijk 
dat het hier laboratoriumonderzoekers 
betreft die zich in de natuur wagen 
(‘aqueous environments’), maar dat 
interdisciplinaire aspect is nu juist de 
grote meerwaarde van dit werk. Nadat in 
hoofdstuk 2 een heldere beschrijving van 
het toch wel gecompliceerde ziektebeeld 
van Lyme is gegeven, volgt een sectie 
over ecologie en levenscycli. Daarbij zijn, 
zoals eigenlijk in het hele boek, vooral  
de hoofdstukken die direct over het  
binnen het project uitgevoerde onder-
zoek rapporteren de parels. De omlijstende, 
samenvattende artikelen zijn soms wat 
mager of algemeen. Zo wordt in het 
hoofdstuk over de levenscyclus van de 
schapenteek (Ixodes ricinus) vrijwel niets 
over het eistadium gemeld en worden  

belangrijke aspecten als het al dan niet 
optreden van een diapauze en hoe dat 
dan werkt vrij oppervlakkig besproken. 
Later in het boek wordt in het hoofdstuk 
over fenologie van Ixodes ricinus hier bo-
vendien weer op in gegaan, wellicht had 
dat gecombineerd gekund. Ook de gene-
tische regulering van de Borrelia-bacterie 
wanneer deze wisselt van teek naar 
zoogdier wordt in opeenvolgende hoofd-
stukken toegelicht. Zulke dubbelingen 
(en verschil in opvattingen) zijn wellicht 
onvermijdelijk bij een werk dat 46 auteurs  
heeft en binnen één jaar is samengesteld, 
maar toch had dat doorwrochter en 
strakker gekund. Maar de uitstekend 
geschreven hoofdstukken, vol informa-
tie over de rol van de diverse gastheren 
(zoals knaagdieren, herbivoren, vogels 
en zelfs hagedissen) zijn dan weer een 
genot om te lezen. Dat het daarbij niet 
alléén om Borrelia-bacteriën gaat, blijkt 
uit hoofdstuk 9, waarin een breed scala 
andere pathogenen de revue passeert. 

De onderwerpen in de sectie ‘Ecology 
– disease ecology’ zijn nauw verweven 
met de voorgaande sectie, maar bespre-
ken patronen op een hoger niveau: bij-
voorbeeld de wetenschappelijk zeer boei-
end gevolgen van de diversiteit binnen 
gastheergemeenschappen of de invloed 
van landschapsinrichting. De auteurs 
bespreken daarnaast ook heel praktische 
actuele ontwikkelingen, zoals in het 
hoofdstuk over stadsgroen. Hoofdstuk 14 
en 15 over respectievelijk habitatconcep-
ten vanuit het perspectief van het patho-
geen en over modellen die ecologische 
dynamiek proberen te vangen, illustreren 
vooral dat er nog veel fundamenteel werk 
te doen is. De grijze samenvattende grijze 
blokken uiten zich hier dan ook in alge-
meenheden. Toch kunnen we op al dat 
onderzoek niet wachten en de volgende 
twee secties behandelen gelukkig wat 
er al bekend is over de mogelijkheden 
om zowel het gevaar dat Lyme vormt als 
de blootstelling daaraan te beïnvloeden. 
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Summary

The larva of the sawfly Monostegia nigra 
(Hymenoptera: Tenthredinidae)

After the discovery of Monostegia nigra in 
the Netherlands, some simple rearing ex-
periments were carried out in the summer 
of 2017. Monostegia nigra has a parthenoge-
netic reproduction, like M. abdominalis; no 
males were found and adult females were 
reared from unfertilized females. Larvae 
of M. nigra developed well on both dotted 
loosestrife (Lysimachia punctata), yellow 
loosestrife (L. vulgaris) and moneywort  
 
 

(L. nummularia). Development took place 
within seven weeks at outdoor tempera-
tures. This would mean that, if the species 
settles in the wild in the Netherlands, it 
could reproduce with three generations per 
year.
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Mogelijke maatregelen zoals aangepast 
maaibeheer, inzet van grazers, het be-
handelen van de grotere gastheren met 
anti-teken middelen of de inzet van 
natuurlijke vijanden van de teek pas-
seren allemaal de revue. Onderhoudend 
en zeer leesbaar komt naar voren dat de 
‘golden bullet’ nog niet gevonden is: een 
combinatie van de meest invloedrijke  
ingrepen moet wellicht soelaas bieden. 

Ook in de voorlaatste sectie, met 
hoofdstukken over het verminderen van 
de blootstelling is de diversiteit hoog:  
van educatie, beschermende kleding en 
het behandelen van honden, tot aan  
mogelijkheden om de belangrijkste 
plekken en pieken in tekendichtheden 
voor beheerders en recreanten te voor-
spellen: er komt veel voorbij. Ook dat 
is weer illustratief voor de veelzijdig-
heid van het centrale probleem én van 
dit boek. Een vergelijking tussen de 
situatie in Amerika (die in veel facet-
ten verschilt van de Europese) en een 
hoofdstuk met conclusies benadrukken 
dat nog eens.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in 
complexe ecologische vraagstukken, in 
eco-epidemiologie, of gewoon in teken 
is dit boek dan ook zeker een aanrader, 
evenals voor beheerders die zich diep-
gravend willen informeren. De redactie 
heeft er voor gezorgd dat het een heel 
prettig leesbaar, zeer divers en boeiend 
boek is geworden.
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De legendarische Spinnengids van  
Michael J. Roberts uit 1998, waarin ‘macro-
spinnen’ uitgebreid werden beschreven, 
tot detailtekeningen van de secundaire 
geslachtsorganen toe, is al lange tijd niet 
meer verkrijgbaar. De heruitgave uit 1993 
van The spiders of Great Britain and Ire-
land, ook van de hand van Roberts, die de 
resterende ‘micro-spinnen’ behandelde, 
kwam op de markt ‘zo lang de voorraad 
strekte’ en ook de waardige fotogidsen 
van Heiko Bellmann (1997, 2010) blijken 
vandaag nog moeilijk te vinden. Hoog tijd 
dat iemand een gelijkwaardig product 
uitbracht. En dat is er nu met de hier  
besproken Britain’s spiders, een kruis- 

bestuiving tussen een degelijke veldgids 
en een determinatiesleutel. 

Het handige A5-formaat van deze 
uitgave oogt strak met een nieuwsgierige 
springspin (Salticidae) op de voorkaft. 
Het inleidende deel volgt de klassieke 
opbouw van zowat alle veldgidsen: ana-
tomie, biologie en ecologie, gevolgd door 
vangsttechnieken. Vervolgens wordt 
een familiesleutel uitgerold en geven 
de auteurs een overzicht van typische 
webstructuren en opvallende eicocons. 
Zeer interessante must reads voor de 
beginnende arachnoloog! Een leuke inlei-
dende extra zouden enkele voorbeelden 
geweest zijn van typische vindplaatsen 
of soortenrijke biotopen, zoals onze noor-
derburen wel eens opnemen in de knappe 
reeks Entomologische Tabellen. 

Meer dan 300 pagina’s wordt bested 
aan soortbeschrijvingen, uitgesmeerd 
over 395 spinnen van de in totaal circa 
670 Britse soorten. De auteurs doen dit 
aan de hand van een 700-tal foto’s, op 
zich al een monnikenwerk. Probeer een 

twee millimeter groot moeraspareltje 
(Theridiosoma gemmosum) maar eens  
te vinden in moerassige graslanden 
of ruigten, om ze nadien ook nog eens 
haarfijn te fotograferen! Het valt wel op 
dat de fotokwaliteit sterk verschilt door-
heen de veldgids. Per sectie hadden de 
auteurs ook mogen benadrukken dat niet 
alle soorten worden behandeld. Enkel de 
soortenlijst achteraan maakt melding 
van alle Britse soorten tot dusver. Op-
merkelijk genoeg gebruiken de auteurs 
nog veel oude benamingen. Zo brengen 
ze de typische huispinnen nog onder  
bij het genus Tegenaria, of omgekeerd  
is van het genus Brigittea (bij de kaar- 
dertjes) nog geen sprake. Toch opmerkelijk 
voor een boek dat in 2017 uitgegeven is. 
En vernaculaire namen blijken aan de 
overkant van de Noordzee niet gangbaar, 
nochtans spreken namen zoals neuskopje 
(Glyphesis servulus), lang kurkentrekkertje 
(Hylyphantes graminicola) of gegroefd 
ballonkopje (Parapelecopsis nemoralis) toch 
tot de verbeelding, nietwaar. 

Net als in de recent geüpdatete soor-
tenlijst der Belgische en Nederlandse 
spinnen (Bosmans & Van Keer 2017, 
Van Helsdingen 2016), worden ook ge-
introduceerde en occassionele soorten 
minstens vermeld. Maar ook verdwenen 
Britse soorten zoals de grote renspin 
(Thanatus formicinus) werden opgenomen. 
Specifiek kregen soorten die nog steeds 
wijdverspreid voorkomen in het Ver-
enigd Koninkrijk, maar recent een fikse 
achteruitgang kenden de zogenaamde 
‘Amberlijst-status’ toegewezen (Harvey 
et al. 2017). Zo duiden de auteurs dat ook 
abundante ongewervelden zoals spinnen 
niet ontsnappen aan de alsmaar toene-
mende omgevingsdruk, die in allerhande 
media of natuurberichten vaak onder-
belicht blijft. In Nederland is er in die 
zin erg weinig aandacht voor spinnen in 
het natuurbeleid. Ook de Belgische Rode 
Lijst van spinnen (Maelfait et al. 1998) is 
dringend aan een herziening toe. Volgend 
jaar viert ze al haar twintigste verjaardag. 

Thanatus formicinus is in 
het Verenigd Koninkrijk 
verdwenen, maar in 
Nederland en België 
nog (schaars) aanwezig. 
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