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Het evolutieproces wordt algemeen beschouwd als het fundament van de biologie, sinds Darwin op 24 november
1859 zijn evolutietheorie publiceerde. Zijn baanbrekende boek On the origin of species by means of natural selection
verklaart de biodiversiteit in de natuur, met inbegrip van Homo sapiens L., de mens.
Moderne mensen voelen zich, gelukkig, in toenemende mate
thuis binnen een natuur waarvan zij zelf de mede-architecten
zijn: de stadsnatuur, als onderdeel van de natuur als geheel.
Er groeit een besef dat de evolutie óók in steden functioneert.
Hoe meer de natuur daar wordt bestudeerd, hoe rijker de biodiversiteit er blijkt te zijn. Zeker in vergelijking met de arme
biodiversiteit van agrarische monoculturen. De Leidse bioloog
en hoogleraar Menno Schilthuizen richt in zijn nieuwste boek
de schijnwerper op de evolutie binnen de stedelijke omgeving.
En die stedelijke evolutie verloopt opmerkelijk vitaal. Zo beschrijft hij hoe muizen zich binnen het Central Park van Manhattan in een genetisch rap tempo kunnen aanpassen aan het
voedselaanbod ter plaatse. Ook aan voedsel met daarin bestrijdingsmiddelen en toxinen. Uiteraard verschillen parken van elkaar. Aangepaste populaties van muizen dus ook. Schilthuizen
beschrijft veel voorbeelden van evolutie binnen de stedelijke
omgeving. Het boek lijkt op een boeiende mini-encyclopedie
van voorbeelden uit het planten- en dierenrijk.

Met het doorwerken van het boek groeit de verwondering en
het respect voor de rijkdom van de natuur in steden. Zo groeit
het inzicht dat met kennis van die natuur problemen met ‘ongewenste’ natuur kunnen worden begrepen en dus vaak kunnen
worden voorkomen. Het boek is een aanrader voor eenieder
die in het beheer van de natuur in de stad, en dus ook in duurzaam plaagdierbeheer, is geïnteresseerd. Een aanrader voor iedere bestrijdingstechnicus die bij de tijd wil blijven.
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Van hommel tot hooiwagen
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Het lezen van studieboeken over biologie is niet ieders liefhebberij. Praktijkmensen lezen graag verhalen over plaagdieren die goed geschreven zijn. Dat kan natuurjournaliste Monica Wesseling als weinig anderen.
Na lezing van het boek heb je heel wat over de leefwijze van
insecten, waaronder plaagdieren, geleerd zonder te hebben
gestudeerd! Zo kun je in dit boek verwonderd lezen over biologie, weinig te weten komen over bestrijding en… véél over
bescherming. Dat is niet zo heel erg want bestrijdingstechnici
zullen zich toch steeds meer gaan richten op preventie en op
advies. De verhalen, 27 in totaal, over bijvoorbeeld muggen,
duizendpoten, bijen, wespen, spinnen, oorwormen, pissebedden, mieren, vlooien, fruitvliegen en springstaarten, maken
nieuwsgierig. In algemene zin hebben insecten het moeilijk onder de druk van gewasbeschermingsmiddelen en een verarmde
agrarische biodiversiteit. Gelukkig is de waardering voor en de
versterking van de biodiverse (stads)natuur in opkomst.
Het boek werd supergoed geschreven, aantrekkelijk geïllustreerd en prachtig uitgegeven. De bron waaruit de schrijfster
dorstig heeft geput is EIS Kenniscentrum Insecten, dat een onderdeel is van Naturalis in Leiden. Met de kwaliteit van de ken-

28

• DIERPLAGEN Informatie 3 - 2018

nis zit het dus wel goed en met het talent van de schrijfster om
die kennis met ons te delen ook.
De achterkant van het boek laat ons lezen: “Wie in het leven
van insecten en andere kleine beestjes duikt, kan niet anders
dan glimlachen en genieten”. Mee eens! Aanbevolen, meer
dan!
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