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: Deskundig determineren:
: toegewijd precisiewerk

• Een interview met Ton Brink, biotechnicus KAD
Dagelijks krijgt het KAD flesjes, doosjes, potjes en enveloppen binnen met levende en
dode insecten, mijten enz. Zo'n bijzonder postpakketje gaat dan vergezeld van een
verzoek tot determinatie naar de bioloog om de juiste identiteit van het diertje vast
te stellen. Die identiteit geeft informatie over hoe bedreigend het betreffende 'monster' kan zijn. Moet er actie genomen worden, bestreden worden of niet? Wanneer er
meerdere monsters uit één geografisch gebied afkomstig zijn, kunnen determinaties
ook inzicht opleveren in een zich ontwikkelende plaag. Determinaties zijn dus heel
informatief. Maar determineren is een vak op zich. Een vak dat bij het KAD wordt
verstaan. Ik (Jacqueline Duurland) mocht een middag meelopen met Ton Brink.
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Deskundig determineren:
toegewijd precisiewerk
Een interview met Ton Brink, biotechnicus KAD
Ton Brink is als biotechnicus één van de KAD-specialisten
die vrijwel dagelijks determinaties uitvoeren en bijvoorbeeld
dieren als insecten en mijt-achtigen , uitwerpselen of schade
op naam brengen. Gesterkt door microscoop , determinatietabellen , internationale vakliteratuur, geduld en een in de loop
der jaren opgebouwde kennis en ervaring, krijgt elk beestje een
mooie Latijnse naam. Een diersoort kan ook via uitwerpselen of
schadebeelden op naam worden gebracht.

Wie sturen ter determinatie 'materiaal' naar het KAD?
We krijgen materiaal binnen van particulieren die beestjes ,
uitwerpselen of schadevoorbeelden in het huis of in de tuin
vinden en we krijgen ook materiaal doorgezonden van gemeenten die een eigen plaagdierbestrijder in dienst hebben. Zo ontvingen we onlangs via de gemeente Assen een zwarte weduwe ,
die een particulier op zijn fiets aantrof .
Het KAD ontvangt regelmatig materiaal van plaagdierbestrijdingsbedrijven, GGD's, woningbouwverenigingen en
bijvoorbeeld van mensen die werkzaam zijn in de levensmiddelenindustrie . Levensmiddelenfabrikanten sturen ook vaak
medewerkers naar de KAD-cursus bestrijdingstechnicus , omdat
kennis van plaagdieren voor deze bedrijfstak natuurlijk van
groot economisch belang is.

Waarom een Latijnse naam?

Hoe komt het materiaal binnen?

Wetenschappers , zoals bijvoorbeeld biologen en medici, gebruiken voor bepaalde begrippen vaak de Latijnse taal, omdat
die in hun specifieke vakgebied algemeen aanvaard wordt. Net
als taal in het algemeen en onze verkeersregels, berusten de
Latijnse namen die we aan de dieren geven op consensus: we
hebben met elkaar de regels afgesproken, zodat iedereen het
over hetzelfde heeft. Dus wanneer je de naam kent, dan kun je
ook de leefwijze heel eenvoudig te weten komen.
We hebben in de biologie met elkaar ook regels afgesproken
over de schrijfwijze van de namen (al of niet cursief) maar
niet iedere taalgebruiker houdt zich daar consequent aan. Om
iedere diersoort die op aarde voorkomt een naam te geven,
heeft de bioloog Linneaus een schema van binaire (tweeledige)
naamgeving bedacht. Daarom zie je vaak na een soortnaam
tussen haakjes erachter een naam of letter, bijvoorbeeld L. van
Linneaus staan, gevolgd door het jaar waarin de soortnaam
benoemd is. Bij soorten die na Linneaus ontdekt zijn, staat de
naam van degene die de soortnaam heeft benoemd.

We krijgen het te determineren materiaal bij het KAD in zeer
verschillende toestanden binnen: levend, dood, geplet, intact
of in fracties. Het mag voor zich spreken, dat hoe vollediger
een monster is, compleet met een beschrijving van de vindplaats , hoe beter het te determineren is. Sinds de digitale
fotografie zijn er helaas niet meer van die mooie kokers voor
filmrolletjes in omloop , want die waren perfect om een beestje
in te verzenden. Je kunt bij de apotheek plastic buisjes kopen
(voor urinemonsters) , die perfect zijn om te gebruiken . Ook een
stevig plat kartonnen doosje is goed. Een geplet dier in een
envelop - helaas aan de orde van de dag - is verre van ideaal.
Wat we bij voorkeur zien , zijn beestjes die intact zijn en het
liefst een paar tegelijk . Dat is het beste uitgangsmateriaal voor
een succesvolle determinatie .

Taxonomie (systematische classificatie) van het dierenrijk
Dieren met overeenkomstige kenmerken , zoals de voortplanting, lichaamsbouw, uiterlijke kenmerken en dergelijke,
zijn ingedeeld in hoofdafdelingen , de zogenaamde phyla .
Phyla zijn onderverdeeld in klassen.
De klassen worden fijner verdeeld in families.
Families worden weer verdeeld in geslachten
(hoofdletter, cursief geschreven)
Onder de paraplu van geslachten , vind je de soorten
De naamsaanduiding van een soort is de geslachtsnaam
(genusnaam), gevolgd door de soortnaam.
De eerste met een hoofdletter, beide cursief .
De soortnaam wordt gevolgd door de naam van degene die
deze gegeven heeft, de zogenaamde auteur of beschrijver
van de soort. Gevolgd, indien bekend, door het jaartal van
naamgeving. De naam van de beschrijver wordt soms
helemaal uitgeschreven . Soms wordt alleen de eerste letter
gebruikt, met een punt erachter.
Voor de zwarte weduwe bijvoorbeeld ziet dit er als volgt uit:
Klasse : Arachnida (Spinachtigen)
Orde: Araneae (Spinnen)
Geslacht: Latrodectus
Soort: Latrodectus mactans
Fabricius , 1775

Gaat het altijd om beestjes?
Nee, we krijgen ook wel schimmels, uitwerpselen , stofzuigerzakken (met opgezogen materiaal) en aangevreten hout binnen
om te kijken of er sprake is van ongewenst bezoek . We hebben
een ruimte vol van dit soort inzendingen, die we weer kunnen
gebruiken om aan onze cursisten te laten zien. Zo verzamelen
we voorbeelden uit de praktijk die de theorie ondersteunen .

Hoe ga je bij het determineren te werk?
Je begint met goed te kijken en daarbij je kennis en ervaring
te raadplegen. Ons team van biologen/entomologen/ biotechnici werpt er natuurlijk een blik op . We overleggen constant
met elkaar. We maken gebruik van internationale literatuur en
determinatie-tabellen, die een aantal boekwerken omvatten.
Vooral het determineren van insecten waarvan veel verschillende soorten bestaan kan tijdrovend zijn . Voor de bestudering
van bepaalde kenmerken gebruiken we een binoculair. Dat is
een microscoop waar je met twee ogen door kijkt. Soms kun
je all een door bestudering van een preparaat van de genitaliën
een soort op naam brengen.

Komt het KAD er altijd uit?
In de regel wel, maar als we er niet uitkomen hebben we nog
wat samenwerkingsverbanden waar we gebruik van maken ,
waaronder de Plantenziektenkundige Dienst (PD) . De PD-entomologen hebben een enorme insectencollectie, in aanvulling op de KAD-collectie . Ook gaan we wel naar de Landbouw
Universiteit, die in verband met ons koloniale verleden over
collecties van over de hele wereld beschikken. Tot slot kunnen
we overleg voeren met de afdelingen Entomologie van Universiteiten, zoals die van Wageningen of van Amsterdam. Die
samenwerkingsverbanden zijn heel handig, over en weer.
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► Boktor of zwartkop vuurkever?
De zwartkop vuurkever die we op speld hebben staan, is een
mooi voorbeeld van hoe belangrijk een juiste determinatie kan
zijn. Alvorens men het monster aan het KAD had toegezonden ,
had men zelf op de internetencyclopedie Wikipedia gekeken en
was men tot de conclusie gekomen dat het om een boktor zou
gaan. Nader onderzoek wees uit dat het een zwartkop vuurkever (Pyrochroa coccinea, Linnaeus , 1761) bleek te zijn. Er was
dus helemaal geen gevaar voor het wegvreten van hout.
Wikipedia is natuurlijk heel handig, maar iedereen kan er dingen op zetten en het heeft geen wetenschappelijke basis . Het
internet kan sowieso veel onbetrouwbare en elkaar tegensprekende informatie bevatten. En waar moet je dan op afgaan?
Weer een reden voor het belang van een juiste naamgeving: als
je de juiste naam intikt , kom je via Google sneller in wetenschappelijk verantwoorde teksten terecht.

Hoe 'vals' is de zwarte weduwe?
Met enige regelmaat krijgen we monsters binnen met de vraag
of het hier om een zwarte weduwe (Latrodectus mactans,
Fabricius, 1775) gaat. Via de import met containervervoer
komen er nog wel eens wat beestjes binnen en met een zwarte
weduwe heeft men liever niet te maken. De zwarte weduwe

Bij de meeste 'zwarte weduwen' die we aangeboden krijgen ,
blijkt het om de zogenoemde "false black widow' te gaan ,
de valse of pseudo-versie van de zwarte weduwe (Steatoda
grossa), een eveneens ingevoerde spinnensoort , die voor het
eerst in 1978 in België werd gevonden.
De zwarte weduwe die wij hier hebben, kwam via Henk Westerveld, de ongediertedeskundige van de gemeente Assen bij ons.
Mensen zagen haar in hun garage op één van de fietsen zitten .
In dezelfde garage stond een prachtige Mercedes oldtimer, die
de familie vanuit Zuid-Amerika had laten invoeren . De link was
snel gelegd. Via het internet heeft Henk Westerveld zelf al een
determinatie gemaakt, maar voor de zekerheid is de spin toch
naar het KAD gestuurd .

Op de speld of in de alcohol?
Veel van de insecten en mijtachtigen die we hier binnenkrijgen, zetten we op speld . Insecten hebben een uitwendig
skelet. Wanneer een insect om het zo te zeggen 'vers doodgaat'
kun je hem op de speld in de stand van zijn natuurlijke houding zetten . Wanneer je hem dan droog wegzet, zijn de zachte
delen in het insectenlichaam na zo'n twee weken verdroogd .
De poten staan dan in de juiste stand en je houdt voortaan

dankt haar naam aan het feit dat ze na de paring vaak haar
partner met haar giftige beet doodt. Waarom ze dat doet , is

altijd al leen de kop van de speld vast.

niet bekend, maar ik denk dat het met territoriumdrift te maken heeft. Het gif kan bij mensen verlammingsverschijnselen
veroorzaken en in geval van weinig weerstand , hartklachten of
een allergische reactie, soms met ernstige gevolgen .

De zwarte weduwe wilde ik aanvankelijk liever op alcohol zetten, omdat haar achterlijf veel vocht bevat en in elkaar zou
kunnen klappen bij het op speld zetten . Maar we vonden haar,
ondanks dat ze door ons werd gevoed, opeens dood en toen
heb ik toch besloten haar op speld te zetten.
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Zijn er determinatie trends waarneembaar?
Om op wetenschappelijk verantwoorde wijze over trend s te
spreke n, moet je een volledig overzicht hebben van wat er
gaande is. Die basis ontbreekt. In de periode van de afdeling
Bestrijding Dierplagen van het ministerie VROM, de voorloper
van het KAD , werden zo'n 4000 determinaties per jaar ingezonden. Nu determinaties betaald moet worden, ontvangt het
KAD er slechts circa 500 per jaar.

We hebben de indruk dat door klimaatveranderingen de laatste
tijd meer exoten in ons land gespot worden . Het wordt tijd om
samen met andere organisaties onze krachten te bundelen .
Veel branches zijn immers gebaat bij preventie. Gelukkig wordt
het belang van monitoring steeds vaker ingezien en zijn er
eerste contacten gelegd om in samenwerkingsverbanden tot
centrale registratie en bundeling van gegevens te komen.
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