NAAMGEVING IN DE DIERENWERELD

ondersoorten worden onderscheiden, d.w.z. dat b.v. een koolmees uit Nederland er meestal
iets anders uitziet dan een koolmees uit China. Toch kunnen deze beide ondersoorten wel
paren als ze door de mens bij elkaar worden gebracht en ook hun nageslacht is dan
vruchtbaar. Uiterlijke kenmerken zijn dus niet doorslaggevend.

Inleiding
Naamgeving

Een ieder die wel eens informatie heeft ontvangen van onze afdeling over een bepaalde
insekten- of mijtensoort zal zich herinneren dat daarin naast een Nederlandse naam (indien
bestaand) altijd een wetenschappelijke naam in het Latijn wordt aangegeven. Over het
waarom van deze werkwijze zal in het volgende één en ander worden opgemerkt.

Dieren kunnen twee soorten namen hebben, nl. een wetenschappelijke en een gewone
naam. Door wetenschappelijk geschoolde mensen worden de wetenschappelijke namen
gebruikt; overal op de wereld dient men deze naam te kennen en te hanteren om zo
onderling gegevens uit te kunnen wisselen over een bepaalde duidelijk omschreven soort.
Gewone namen of volksnamen zijn vaak minder scherp gedefinieerd; sommige volksnamen gebruikt men voor meerdere soorten die op elkaar lijken en soms ook heeft een
bepaalde soort meerdere volksnamen. Het komt ook vaak voor dat bepaalde diersoorten
geen volksnaam hebben omdat ze te klein of te onbelangrijk zijn om door leken te worden
opgemerkt. Wanneer men gebruik maakt van een gewone naam zonder daarbij de
wetenschappelijke naam te noemen, loopt men een aanzienlijke kans dat er een
spraakverwarring ontstaat.

Systematiek

Er komen op de aarde ~nkele miljoenen diersoorten voor en wanneer men bezig is met
systematisch onderzoek kan men niet werken zonder een raamwerk waarin alle diersoorten
kunnen worden ondergebracht. In eerste instantie worden de diersoorten onderscheiden
op uiterlijke kenmerken en in een veertiental hoofdafdelingen of phyla (enkelvoud phylum)
ingedeeld. lnsekten worden evenals b.v. duizendpoten, pissebedden en spinnen ingedeeld
in het phylum der Arthropoda (geleedpotigen). De fundamentele kenmerken van de
geleedpotigen zijn:
1. het lichaam is opgebouwd uit segmenten of uit ringen, die in principe gepaarde,
gelede aanhangsels dragen;
2. ze beschikken over een uitwendig geraamte, dat vaak chitine bevat;
3. het lichaam is twee-zijdig symmetrisch;
4. het hart ligt aan de rugzijde en is voorzien van gepaarde openingen, die soms door de
huid zichtbaar zijn;
5. het bloed bevindt zich vrij in de lichaamsholte;
6. het centrale zenuwstelsel bestaat uit een in de kop gelegen centrum, verbonden met
touwladdervormige zenuwbanen die aan de buikzijde van het dier liggen.
De indeling van het dierenrijk is natuurlijk niet beperkt gebleven tot de phyla; elk phylum is
onderverdeeld in klassen, een klasse in orden, een orde in families en een familie bevat één
of meerdere geslachten (genera, enkelvoud genus), waartoe één of meerdere soorten
(species) behoren.
Uiteindelijk komen we dus bij de soort, waarschijnlijk het enige vaste gegeven in de
diersystematiek, hoewel daar door vele wetenschappers veel meer over te zeggen is. Ik wil
hier volstaan met het noemen van enkele kenmerken van het begrip soort:
1. een soort bestaat uit individuen die met elkaar kunnen paren en een vruchtbaar
nakomelingschap "produceren";
2. de individuen van een soort paren gewoonlijk niet met individuen van een andere soort;
3. de bouw van de individuen van een soort is in principe gelijk.
Dat met deze voorwaarden niet alle problemen in één klap de wereld uit zijn, blijkt wel als
we bedenken dat er soorten zijn die niet morfologisch (naar de uiterlijke kenmerken)
kunnen worden onderscheiden en die toch niet met elkaar paren. Bovendien kunnen soms
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De wetenschappelijke naam

..

Wanneer een soort voor de eerste keer wordt beschreven dan krijgt een dergelijke soort een
wetenschappelijke naam (in het Latijn) die uit twee delen bestaat (binaire naamgeving). De
eerste naam is de genusnaam, dit is een naam die de verwantschap met andere soorten tot
uitdrukking brengt. Voor de Duitse kakkerlak is dit Blattella. In de tweede naam (triviaalnaam) wordt dan een bepaalde karakteristiek van de soort aangegeven. Voor de Duitse
kakkerlak is dat het feit dat men oorspronkelijk dacht dat die soort afkomstig was uit
Duitsland. De triviaalnaam werd derhalve germanica. De genusnaam wordt altijd
geschreven met een hoofdletter, de triviaalnaam altijd met een kleine letter. De soortnaam
bestaat dus altijd uit twee woorden.
Namen van soorten en ondersoorten worden altijd gevolgd door de naam van de auteur,
degene die de betreffende soort heeft beschreven. Men streeft ernaar om die wetenschappelijke naam te gebruiken die is gegeven door de auteur die het eerst de soort heeft
beschreven. Vroeger heeft men vaak soorten twee of meerdere keren beschreven en de aldus
ontstane verwarring werkt door tot op de huidige dag. Men zet daarom naast de
auteursnaam ook wel eens het jaartal erbij waarin de soort is beschreven.
Als we nu nog eens terugkeren naar de Duitse kakkerlak dan krijgen we de volgende
wetenschappelijke naam: Blattella germanica (L. 1767).
De L. staat voor Linnaeus. De haakjes betekenen dat Linnaeus weliswaar de eerste is
geweest die de soort heeft beschreven onder de naam germanica, maar dat hij de soort in
een ander genus had geplaatst. Linnaeus noemde de soort toen hij hem beschreef niet
8/attella germanica, maar Blatta germanica L.
Om te illustreren dat daarmee nog niet alles is gezegd over wetenschappelijke namen kan
nog gezegd worden, dat de Duitse kakkerlak in de tussentijd ook nog Phyllodromia
germanica (L.) heeft geheten.
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Voorkom loze ritten

Hoewel een dergelijke zich steeds wijzigende naam voor de man van de praktijk erg lastig
kan zijn, kan men er soms toch niet omheen. Wanneer namelij k door voortgaand
onderzoek blijkt, dat het wetenschappelijk gezien duidelijker is om een bepaalde genus of
familie te laten uiteenvallen in twee of meer nieuwe groepen, dan heeft dit automatisch tot
gevolg dat de namen van de soorten of de genera worden aangepast.

Nederlandse naamgeving

Een ieder die wel eens met bekende diersoorten in aanraking komt weet dat deze
diersoorten niet door iedereen hetzelfde worden genoemd. De zwarte rat bijvoorbeeld
wordt ook wel huisrat of dakrat genoemd en bovendien wekt de naam zwarte rat
gemakkelijk verwarring met de woelrat die in sommige delen van ons land ook wel de
zwarte waterrat of het zwarte waterratje wordt genoemd.
Dit voorbeeld kan met nog vele andere worden aangevuld. Het zou een goede zaak zijn
indien er ook in de Nederlandse naamgeving meer duidelijkheid zou komen.
J. T. de Jonge

ADMINISTRATIEVE
ONGEDIERTEFUNCTIONARIS

Registratie en verwerking

Een soepel functionerende administratieve telefoonbewaking heeft voor de ongediertebestrijding in een gemeente de volgende betekenis. De permanente bereikbaarheid van een
daartoe ingewerkte administratieve kracht zal de dienstverlening ten opzichte van de
inwoners der gemeente reeds verruimen.
Verder kan de doorstroming en begeleiding van en berichtgeving inzake de diverse
,,klussen" doelmatig geschieden.
Met behulp van de wellicht reeds bekende " klacht"-kaarten en -register zal de afwikkeling
overzichtelijk terug te vinden zijn.
Bekendheid met het stadsplan en aantallen meldingen in dezelfde buurt of straat kunnen
leiden tot het ontdekken van de oorzaken van rattenoverlast, b.v. een afbraakpand met niet
afgedichte rioolaansluitingen, verouderd en kapot riool, vernieuwd riool niet op de juiste
wijze aangesloten, lozingen op open water, e.d. Een goed ingeprate, ervaren medewerk(st)er, die zelf ook interesse voor de ongediertebestrijding heeft kan in zo'n
sleutelfunctie een belangrijke bijdrage leveren aan het plezierig en doelmatig functioneren
van de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst. Door het voorkomen van onnodige
ritten kan tijd en energie worden bespaard. In deze tijd van .,Bestek 81 " een goede zaak.
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Een ratten- of muizenklacht die telefonisch " voorgekookt" is door het noteren van
gegevens over omstandigheden ter plekke (aard van het object, contactpersonen, omvang
van de plaag, buren die ook last hebben, verzakkingen, stank, etc.) kunnen van belang zijn
voor de tijdplanning, mee te nemen bestrijdingsmiddelen, e.d. Ten aanzien van de
beoordeling van klachten omtrent insektenoverlast kan behoudens een enkel geval gesteld
worden dat geen advies kan worden gegeven alvorens de insekten door een deskundige op
naam zijn gebracht. Vaak genoeg blijkt dan dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen
overbodig, ja zelfs in bepaalde gevallen niet effectief is. Het ondeskundig toepassen van
bestrijdingsmiddelen kan bovendien gevaar voor de gezondheid van mens en (huis)dier
opleveren.
Door klachten van insektenoverlast "kort te sluiten" d.w.z. eerst een monster insekten laten
verzamelen en bij de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst laten onderzoeken of om
informatie vragen, kunnen bezoeken voor "plaatselijk onderzoek" tot een minimum
worden beperkt. Zo nodig kan de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst voor verzending naar de Afdeling Bestrijding van Ongedierte te Wageningen zorgdragen. Voor
determinatie van insekten en benodigde adviezen inzake de noodzaak en wijze van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen kan op onze afdeling kosteloos een beroep worden
gedaan.
Indien kakkerlakken of (farao)mieren zijn gesignaleerd (of vermoed) is een exacte
vaststelling van de soort van bijzonder groot belang. De kans dat het een onbekende
(sub)tropische soort betreft blijft te allen tijde aanwezig. Een melding van mierenoverlast in
de winter verdient altijd de aandacht, daar optreden van inheemse mierensoorten dan niet
of nauwelijks kan worden verwacht.
Indien zich in een woning problemen voordoen met vlooien en de bewoners hebben
uitsluitend een hond of een kat als huisdier en geen andere huisdieren, dan betreft het
meestal de kattevlo, die zowel op honden als op katten kan voorkomen. De hondevlo komt
sporadisch voor. In zo'n geval is dan het geijkte "vlooienadvies" (o.m. stofzuigen) van
toepassing en kan zonodig een bestrijdingsactie worden uitgevoerd. Bij twijfel (b.v. alleen
op zolder en niet beneden in de woonkamer): monster verzamelen en laten determineren!
Het zou b.v. om vogelvlooien afkomstig uit verlaten nesten kunnen gaan. Klachten over
jeuk en bultjes behoeven niet door vlooien te zijn veroorzaakt. Bij nader onderzoek kan
soms de aanwezigheid van b.v. vogelmijten en andere mijtensoorten worden vastgesteld.
Wespen vervullen in de natuur, dus ook in de "mini biotoop" van een stadstuin een nuttige
functie, o.m. door het verorberen van andere, dus ook schadelijke insekten. In principe is
een bestrijding dus niet gewenst. Indien de aanwezigheid van een wespennest in een gebouw
echter voor de aanwezige mensen gevaar oplevert, zal worden overgegaan tot verdelging.
Soms kan dan per telefoon voldoende advies worden verstrekt zodat de bewoner zelf de
bestrijding kan uitvoeren. In de meeste gevallen verdient het echter aanbeveling de
bestrijding van gemeentewege uit te voeren.
Soms blijkt dat men het verzamelen van een monster als een probleem ziet, als wordt
verzocht om onbeschadigde (dode of levende) mijten of insekten. Hele kleine diertjes die bij
het oppakken worden beschadigd kan men het beste opscheppen, b.v. met een stukje
papier.
Indien men moeite heeft met het vinden van kakkerlakken, kan men het beste op warme,
vochtige plaatsen zoeken, b.v. achter een koelkast (in de buurt van de motor) of fornuis.
II

