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niet in de laatste plaats vanwege nieuwe 
morfologische en vooral moleculaire  
inzichten waar beide auteurs afgelopen 
jaren in belangrijke mate aan bijgedragen 
hebben. Anderzijds is de consequentie 
hiervan ook dat voor de Noteridae (rug-
gelaars of hopjeskevers) geen plek meer 
is. Pederzani was nog toegeeflijk genoeg 
om ze als subfamilie Noterinae, met  
wereldwijd circa 15 genera, onder de  
Dytiscidae sensu lato te rekenenen. Wie 
nu een Noteridae uit een willekeurig 
stukje wereld in handen krijgt, zou met 
het nieuwe boek nog wel eens de mist in 
kunnen gaan, aangezien verschillen met 
gelijkende families verder niet behan-
deld worden.

De basis van het boek, 220 pagina’s, 
bestaat uit sleutels en besprekingen van 
de subfamilies en genera. Omdat de hele 
wereld de revue passeert, worden soms 
termen en kenmerken gebruikt, waar de 
West-Europese gebruiker misschien niet 
altijd vertrouwd mee is, maar het mo-
gelijke ongemak wordt gecompenseerd 
door de uitstekende lijntekeningen en 
foto’s waarmee vrijwel alle dichotome 
coupletten geïllustreerd zijn. Alle genera 
zijn voorzien van een beknopte beschrij-
ving (diagnose, diversiteit, verspreiding, 
verspreidingskaart) en een kleurenfoto 
van een vertegenwoordiger. Aangezien 
collectie-exemplaren zijn gebruikt voor 
de foto’s, ogen sommige kevers misschien 
wat fletser dan waar de verwende ento-
moloog tegenwoordig op rekent, maar 
daarom zijn ze niet minder bruikbaar en 
evengoed is het een prestatie van formaat 
dat de auteurs foto’s van alle genera van 
de wereld bij elkaar hebben gekregen. 

Een noviteit, en voor sommigen mis-
schien wel een curiositeit, is een aparte 
sleutel voor de grottensoorten en, jawel, 
terrestrische waterroofkevers. Deze 
meestal kleine witgele kevertjes zonder 
(of met gereduceerde) ogen, wijken sterk 
af van hun verwanten in bovengrondse 
wateren, terwijl ze, door convergente 
evolutie, onderling juist sterk op elkaar 
lijken. Het lijkt een terechte keuze om 
hiervoor een aparte sleutel voor op te 
richten om de hoofdsleutel verder niet 
nodeloos ingewikkeld te maken. 

De 38 pagina’s aan inleidende hoofd-
stukken belichten in vogelvlucht vrijwel 
elk aspect uit het leven van een water-
roofkever, om, zoals de auteurs zelf 
aangeven, de diversiteit en verspreiding 
in een context te kunnen plaatsen. Leuk 
is hier het overzicht van het aantal verte-
genwoordigers per subfamilie en tribus 
in de wereld, waarin bijvoorbeeld de 
enorme diversiteit aan Laccophilinae en 
Copelatinae opvalt. Samen zijn deze twee 
subfamilies goed voor circa 25% van alle 
soorten waterkevers in de wereld (ver- 
gelijk Nederland: 4%). Gezien alle moeite 
die gestoken is in het vervaardigen van 
aparte verspreidingskaarten per genus, is 
het wel jammer dat er ook niet een mooi 
overzicht van de diversiteit per wereld-
deel of ecoregio is gemaakt. 

Alles bij elkaar een zeer degelijk na-
slagwerk en aan te bevelen als vertrek-
punt voor een water(kever)monster waar 
ook ter wereld. 
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Dat cicaden wonderschone insecten zijn 
bewijst het pas verschenen boek ‘Die 
Zikaden Deutschlands, Österreichs und 
der Schweiz’. Het is de derde foto-atlas 
van Europese cicaden. In 1993 verscheen 
‘Zikladen Kennenlernen – Beobachten’ 

(Natur Buch Verlag) van Reinhard Remane 
en Ekkelhard Wachmann, waarbij de 
laatste verantwoordelijk was voor de 
foto’s. In deze atlas werden 173 soorten 
afgebeeld, voornamelijk uit Duitsland, 
aangevuld met enkele mediterrane  
soorten. Daarna verscheen in 2011 het 
schitterende ‘Photographic atlas of  
the planthoppers and leafhoppers of  
Germany’ (WABV-Fründ) van Germot 
Kunz, Herbert Nickel & Rolf Niedring-
haus. Dit boekwerk was de eerste poging 
om de complete cicadenfauna van Duits-
land in beeld te brengen met meer dan 
1500 foto’s.

De auteurs van beide atlassen maken  
deel uit van de redactie van de hier be-
sproken nieuwste atlas ‘Die Zikaden 
Deutschlands, Österreichs und der  
Schweiz’. Deze atlas biedt met een uit- 
gebreide inleiding een grondige introductie 
in de cicadologie, waarna mooie foto’s 
volgen van 242 soorten.

Cicaden vormen samen met de blad-
vlooien, bladluizen, wittevliegen, schild- 
en dopluizen en wantsen de orde van 
de Hemiptera of snavelinsecten en dit is 
met meer dan 100.000 soorten de vijfde 
grootste insectenorde ter wereld. Cicaden 
maken daarvan met zo’n 46.000 soorten 
en belangrijk deel uit. De nieuwe atlas 
beslaat Duitsland, Oostenrijk en Zwitser-
land en hier komen 760 cicadensoorten 
voor.

De inleiding bevat traditiegetrouw 
hoofdstukken voor over morfologie, 
kleuren, zintuigen, voeding, commu- 
nicatie door zang en voortplanting. Er 
wordt uitgebreid stilgestaan bij cicaden 
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als voedsel voor predatoren en parasieten. 
Vernieuwend is het hoofdstuk over de rol 
van cicaden in ecosystemen. In grasland 
en in akkers kunnen 5-8.000 cicaden per 
vierkante meter voorkomen en dankzij 
de geringe grootte van deze insecten en 
hun larven is, of beter gezegd was, het 
een belangrijke voedselbron voor jonge 
weide- en akkervogels en reptielen. De 
teruggang in de cicadenmassa dankzij 
veranderend beheer van veel gebieden 
heeft zeer waarschijnlijk mede geleid 
tot een reductie van onder andere de 
akkervogels.

Cicaden zijn volgens de auteurs 
ideale bioindicatoren, dankzij de soorten- 
rijkdom, de korte generatietijd, het voor-
komen in elke laag van de vegetatie en 
het feit dat veel soorten monofaag zijn 
en aan bepaalde biotopen gebonden. Er 
wordt een sterk pleidooi gehouden voor 
het jaarrond begrazen van weidegebie-
den versus de veel goedkopere huidige 
praktijk van maaien. Dat de verandering 
van begrazing naar maaien slechts uit-
pakt voor cicaden laten de getallen zien. 
Een Duits 6 ha groot gebied dat al meer 
dan 100 jaar weinig intensief begraasd 
wordt, liet een recordaantal van 203  
cicadensoorten zien. Daarentegen komen 
in meerdere tientallen natuurterreinen 
met een vergelijkbare grootte en variatie 

in de vegetatie, maar die een maaibeheer 
ondergaan, slechts 10-20 cicadensoorten 
voor.

Achttien cicaden zijn (sub)endemisch 
voor het gebied dat behandeld wordt, 
maar hier kunnen vraagtekens bij gezet 
worden. Ten eerste wordt gesproken over 
sub-endemen: soorten waarvan ten- 
minste 75% van het areaal in Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland ligt. Die 75% 
wordt niet onderbouwd en is een arti- 
ficiële maat. Daarnaast is de cicaden-
fauna van de aangrenzende Balkan  
zeer onvolledig bekend, zodat niet uit  
te sluiten is dat daar deze soort ook voor-
komen. Bovendien kunnen bij sommige 
endemen taxonomische vragen gesteld 
worden, zoals bij Doratrura littoralis, waar-
bij het de vraag is of het wel een goede 
soort is. Drieëntwintig van de behandel-
de soorten zijn exoten; zij zijn afkomstig 
van buiten Europa of uit het mediterrane 
gebied.

Natuurlijk wordt aangegeven hoe een 
cicade herkend kan worden en wordt 
een tabel gegeven tot op familie niveau. 
Naast de foto’s van adulten, wordt ook 
een groot aantal voorbeelden gegeven 
van zeer herkenbare cicadenlarven. Som-
mige cicadensoorten zijn zeer variabel 
in kleur en ook hiervan worden fraaie 
voorbeelden gegeven met onder andere 

Tachycixius pilosus, Philaenus spumarius, 
Balclutha punctata en Alebra albostriella. 
Ook verschillen tussen de seksen en  
tussen kort- en langvleugelige exem-
plaren worden geïllustreerd. De atlas 
wordt afgesloten met een overzicht van 
afkortingen en terminologie. Nuttig is de 
korte opsomming van literatuur voor een 
verdere verdieping in de materie.

Natuurlijk blijven er wensen over.  
Opvallend is dat er vooral foto’s van 
grotere soorten afgebeeld worden. Na-
tuurlijk zijn veel kleinere soorten, onder 
andere de Typhlocybinae, erg beweeglijk. 
Maar niet voor niets is er een hoofdstuk 
met tips over het fotograferen van cicaden 
en daarin wordt helder aangegeven hoe 
je ook deze soorten goed zou kunnen 
portretteren.

Deze goedkope atlas is een aanrader 
voor iedereen die een goede introductie 
zoekt voor deze spannende groep van  
insecten. Voor het op naam brengen van 
de Nederlandse cicaden is de ‘Photo-
graphic atlas of the planthoppers and 
leafhoppers of Germany’ bruikbaarder, 
omdat bijna alle Nederlandse soorten 
afgebeeld zijn; dit boek is met 68 euro 
echter aanzienlijk duurder.
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Planten verdedigen zich tegen belagers, 
onder andere door de productie van gif-
stoffen. Herbivoren specialiseren zich 
daarom vaak op een beperkt aantal ver-
wante planten. De spintmijt Tetranychus 
urticae (Acari: Tetranychidae) is echter 
een extreem polyfage herbivoor: deze  
minuscule landbouwplaag werd reeds 
waargenomen op 1100 verschillende 
plantensoorten behorend tot wel 140 
families. Tetranychus urticae blijkt uit- 
stekend in staat te zijn om diverse 
plantaardige gifstoffen onschadelijk te 
maken. Dat deze ontgiftingsmechanis-
men waarschijnlijk niet de enige aan- 
passing zijn, blijkt uit het feit dat spint-
mijten ook afweerresponsen kunnen 
onderdrukken in de plant zelf. Met name 
geïnjecteerde speekselcomponenten 
zouden hiervoor verantwoordelijk zijn. 
Het doel van het proefschrift was te  
achterhalenwelke rol de speekselcom-

ponenten van T. urticae spelen tijdens de 
interactie met waardplanten.

Er werd gebruik gemaakt van T. urticae-
lijnen aangepast aan verschillende 
waardplanten. Het speeksel van deze  
lijnen werd vervolgens verzameld door 
de mijten te laten voeden op kunstmatig 
dieet. Vervolgens werd het dieet ge-

analyseerd om na te gaan welke eiwit-
ten erin uitgescheiden werden door de 
spintmijten. Het combineren met onder 
andere genexpressie-data van de kop  
van de mijten resulteerde uiteindelijk  
in een lijst met vermoedelijke speeksel- 
eiwitten. Twee types speekselklieren 
werden bevestigd als plaats van aanmaak 
voor enkele van deze eiwitten (zie foto op 
de voorkant van het proefschrift).

Het speeksel van T. urticae heeft een 
complexe samenstelling, die varieert  
met de waardplant waaraan de mijt 
aangepast is. De productie van som-
mige eiwitten kan binnen enkele uren 
na een overplaatsing naar een nieuwe 
waardplant enorm opgedreven worden. 
Vergelijkingen met de genomen van  
twee nauw verwante spintmijten- 
soorten wezen uit dat er een correlatie 
was tussen de complexiteit van het  
mijtenspeeksel en het aantal beschreven 
waardplanten.

Het speeksel van T. urticae is mede 
verantwoordelijk voor het extreme 
waardplantspectrum. Vermoedelijk zijn 
eiwitten aanwezig die de afweer van de 
waardplant beïnvloeden, hetgeen in de 
toekomst gebruikt kan worden bij de  
ontwikkeling van resistentere gewassen.


