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Boekbesprekingen 
Een Nederlands leerboek voor de oecologie 
K. Bakker, e.a., red., 1985. Inleiding tot de 
oecologie. X-i-565p. Bohn, Scheltema en 
Holkema, Utrecht ƒ 95, —. 

Het is dan eindelijk zo ver: na een voorberei
dingsperiode van enkele jaren is er een om
vangrijk leerboek voor de oecologie tot stand 
gekomen. Het is een uitgebreid, degelijk 
werk van liefst 565 bladzijden dik, waaraan 
30 auteurs hun medewerking hebben ver
leend en waarvan de redaktie alleen al uit 7 
mensen bestaat! Het boek richt zich met na
me op studenten als potentiële gebruikers: ze 
zullen er een behoorlijke kluif aan hebben. 
De tekst is onderverdeeld in 16 hoofdstuk
ken: na een algemene inleiding over de oeco
logie als biologische discipline volgen er 
hoofdstukken over het milieu, autoecologie, 
verspreiding, dynamika en populatie geneti
ca. Vervolgens zijn er een paar hoofdstukken 
over systeemoecologie en nog een over mo
dellen in de oecologie. De overige hoofd
stukken zijn aan toepassingen van de oecolo
gie gewijd. De hele scala van oecologisch on
derzoek in Nederland lijkt dus redelijk te 
zijn vertegenwoordigd. Overigens valt het 
wat dit betreft wel op dat gebieden waarin 
zich nieuwe ontwikkelingen voordoen en 
waarin Nederlanders over de grenzen be
kendheid mee hebben verworven bijna of in 
het geheel niet vertegenwoordigd zijn. Zo 
miste ik bijvoorbeeld een specifieke bijdrage 
uit de school van De Wit over simulaties van 
oecologische processen, een bijdrage van Den 
Boer over risico spreiding, een palaeo-
oecologische bijdrage van Van der Hammen, 
een bodembiologische vanjoosse, een oeco-
toxicologische van Koeman, of een functio
neel-morfologische van Osse. De samenstel
ling van onderwerpen is dus duidelijk behou
dend te noemen. Een dergelijke beperking 
heeft men zich blijkbaar eveneens opgelegd 
in de keuze van te behandelen onderzoek, 
waarbij de voorkeur uitging naar Nederlands 
of Europees onderzoek, daarbij de Ameri
kaanse literatuur op een zijspoor zettend on
danks de omvang en de vaak drijvende kracht 
ervan. 

De auteurs zijn alle specialisten op het door 
hen behandelde gebied en ze zijn bewust vrij 
gelaten in de keuze van hun stof. Deze vrij
heid blijkt niet alleen uit de onderwerpen en 
de tekst, maar wordt met zoveel woorden in 
het voorwoord benadrukt en in de inleiding 
verdedigd. De oecologie is een vak met vele 
kanten en ingangen en juist deze rijkdom 
moet getoond worden. Het kan daarbij na
tuurlijk voorkomen dat verschillende auteurs 
inzichten geven, die niet met elkaar in over
eenstemming zijn, maar dat kan de student 
juist tot eigen onderzoek prikkelen. Mijns in
ziens is het belangrijkste argument dat op 
deze wijze artikelen ontstaan zijn, die met 
overtuiging en kennis van zaken zijn geschre
ven, een duidelijk merkbaar feit. Want de 
verschillende hoofdstukken zijn eigenlijk al
lemaal met vaart en helderheid geschreven 
en ze bevatten veel nuttige informatie. Het 

dwingt vaak tot verder lezen en al lezend 
krijg je de indruk gaandeweg tot een afron
ding van de betreffende onderwerpen te ko
men. Wanneer de redaktie dan ook schrijft 
dat het boek geslaagd is als de studenten 
sommig onderzoek kunnen zien doodlopen 
als in een moeras, dan lijkt me dat in dit ge
val een merkwaardig kriterium. 
Het aantal en de verscheidenheid van onder
werpen maakt het onmogelijk om elk ervan 
afzonderlijk te bespreken, hoewel het maken 
van een keuze de beperking van de subjectie
ve waardering heeft. Voor twee wil ik hier 
toch een uitzondering maken, het hoofdstuk 
over de koolmees en dat over visserijbiologie. 
Het eerste doordat het een plezierig en ele
gant verhaal is over verschillende aspekten 
van de natuurlijke historie van slechts een en
kele soort, over z 'n habitat, voedsel, repro-
duktie, sterfte, territoriaal gedrag, interacties 
met andere soorten en zelfs z'n populatie-
genetica. Waarom overigens dit hoofdstuk 
niet samen met of door van Balen werd ge
schreven, zal bij velen verwondering wekken. 
Natuurlijk kunnen 18 bladzijden tekst inklu-
sief 15 figuren alles wat er inmiddels bekend 
is van deze soort moeilijk in detail weerge
ven. Maar door met name op de demografie 
van een enkele soort te concentreren, krijg je 
toch een goed beeld van werkzame faktoren 
en van de moeilijkheden van het onderzoek 
daarnaar. Hetzelfde, zij het indringender, 
geldt voor het populatie dynamische onder
zoek naar de haring en de kabeljauw, het 
enige hoofdstuk waarin de ruimtelijke dyna
mika van de populaties uitgebreid aan de or
de komt. Helaas geldt dit nog altijd dynami
ka op korte termijn, hoewel er toch door sa
menvattend wcfk van Cushing (1982) ook 
een en ander bekend is geworden over wijzi
gingen van en binnen het gehele versprei
dingsgebied van deze soorten gedurende de 
historie en in de huidige eeuw. Wat het stuk 
moeilijker maakt dan de andere, maar daar
mee ook des te interessanter, komt doordat 
bepaalde processen door modellen worden 
gepresenteerd. Het geeft een verfrissende be
nadering van populatie dynamische proble
men, waarbij een kritische opstelling ge
handhaafd wordt. Dit doet met name prettig 
aan waar het de multispecies-benadering be
treft. 

Naar mijn smaak worden in dit laatste stuk 
verschillende oecologische benaderingen het 
beste geïntegreerd, iets wat in de opzet van 
het boek als geheel ontbreekt en er de zwakte 
van uitmaakt. Ik geloof niet dat een in stille 
bewondering neerzitten bij de veelvormig
heid van oecologische benaderingen ons veel 
verder helpt dan dat het toch al grote aantal 
anekdoten op dit gebied vermeerderd wordt. 
Het lijkt me dan ook allerminst toevallig dat 
er naast een scherpe kritiek vanuit de praktijk 
op de opbrengst van de oecologie (zie bijv. 
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Moriarty, 1983) het best geïntegreerde ver
haal ook hier juist uit de praktische hoek 
komt. Mijns inziens had de redaktie de stu
denten dan ook een grotere dienst bewezen 
een poging tot integtatie van de diverse 
hoofdstukken te wagen dan een verzameling 
los van elkaar staande verhalen aan te bie
den, hoe goed die elk voor zich ook mogen 
zijn. Had bijvoorbeeld de redenering over 
modellen niet eens toegepast kunnen worden 
in een aantal verschillende hoofdstukken in 
plaats van een geïsoleerd, vrijblijvend hoofd
stuk te vormen? Hetzelfde geldt voor de keu
ze en behandeling van milieukomponenten. 
Wat ook is de implikatie van de opmerking 

over de visserij-biologische mulitspecies mo
dellen voor terrestisch oecosysteemonder-
zoek? Enzovoort. Laten we hopen dat dit ge
mis aan eenheid inderdaad de belangstelling 
zal prikkelen en dat de aandacht niet door te
weeggebrachte verwarring zal verslappen. 
Want dit is het grote risiko dat dit op zich 
goede onderzoeksoverzicht in zich draagt. 

Cushing, D. H., 1982. Climate and fisheries. 
London, XIV-F373p. 
Moriarty, F., 1983. Ecotoxicology. London, 
VI-^233p. 

R. Hengeveld 

R. W. Brown, M. J. Lawrence & J. Pope. 
Sporen in de natuur. (Animals of Britain and 
Europe) vert. en bew. door C. E. Roberts. 
Thieme, Zutphen. 1985. 

Het valt niet mee thuis te raken in de nieuwe 
door Thieme uitgegeven diersporcngids. Het 
boekje 'Sporen in de Natuur' is een vertaling 
van het oorspronkelijke in 1984 uitgekomen 
Animals of Britain and Europe. 
Op het eerste gezicht een aardig boekwerk. 
Ruim 300 bladzijden met kleine, soms zeer 
kleine lettertjes geven veel informatie over 
Europese zoogdieren en hun prenten en spo
ren, aan prenten en sporen van vogels, amfi-
bieën, reptielen. Voorts wordt er aandacht 
gegeven aan voedselresten, uitwerpselen en 
bouwactiviteiten. Een gtoot aantal schedels 
wordt afgebeeld met een determineertabel. 
Het boekje is tijk geïllustreerd met kleuren
foto's, tekeningen en van de sporen en pren
ten veel plaatjes met allerlei hulpkleuren. 
Een nadere beschouwing deed een forse aan
val op deze positieve eerste indruk. Het ver
schil tussen de Nederlandse en de Engelse ti
tel geeft al aan dat het een tussenvorm be
treft tussen een dierengids en een diersporcn
gids. En als u bedenkt dat het over Europese 
dieren gaat moet er dus een beperkte infor
matie geboden worden. De keus van deze in
formatie en de grote verschillen in detaille
ring maken op mij een onevenwichtige in
druk. De indruk ontstaat hierbij dat de 
auteurs verstrikt zijn geraakt in hun stteven 
naar volledigheid en dat ze daarbij het over

zicht over het geheel verloren hebben. Dit 
leidt tot bijvoorbeeld de behandeling van de 
roodhalswallabie als Europese diersoort en 
tot volledig irrelevante informatie als: 'Prent 
en spoor als van andere leden van het ge
slacht, maar een beetje kleinet (gtootte niet 
kenmetkend)'. 
Detailkritiek geven op de inhoud is een haast 
onbegonnen zaak. Het stukje over de zeekust 
is zo beknopt dat het beter weg zou kunnen, 
verspreidingen kloppen niet altijd (onze 
moeflons zouden inheems zijn, in Scandina
vië daarentegen geïmporteerd), eigenschap
pen als groot en klein bij determinatietabel
len zondet maten. Het zijn enige van de 
tientallen streepjes in mijn exemplaar. 
De uitvoering maakt een verwarde indruk. 
De hulpkleuren zijn niet altijd functioneel 
en soms inconsequent gebruikt. In de vetkla-
rende woordenlijst wordt wel "faeces" be
handeld maar niet (en ook niet elders) toti-
palmaat en alisfenoidkanaal, begrippen die 
nodig zijn bij de determinatiesleutels. Een 
tekstverwerker zou goed van pas komen om 
de vele inconsequenties in de spelling te cor
rigeren. 
Ondanks deze kritiek blijft het een boek met 
wel vaak oorspronkelijke informatie. 

M. den Boer 

I. van Vuure. Zoogdieren, bossen en weder
zijdse invloeden. Pudoc, 1985. ƒ 30, — . Wa-
geningen. 

Als literatuuroverzicht nr. 43 heeft Pudoc 
een boekje uitgegeven ovet zoogdieren in 
bossen. Hierin wordt een overzicht gegeven 
van de levenswijze, het voedsel en de bio
toopkeuze van de Nederlandse zoogdieren. 
Hiertoe wordt het bos in een aantal ontwik
kelingsfasen ondetscheiden en de invloed 
van de diverse soorten op de bosontwikkeling 
beschreven. In enige algemene paragrafen 
wordt ingegaan op verschijnselen als zaad-
predatie, zaadverbreiding en predator-
prooirelaties. 
Het boek geeft een goede aanzet om de zoö
logische aspecten van het bos aandacht te ge
ven bij een geïntegteerd beeld van de bosle-

vensgemeenschap. Te veel zijn de beschou
wingen tot nu toe beperkt gebleven tot enke
le deelaspecten, voornamelijk met betrek
king tot schade of nut. De invloed van 
zoogdieren is ook niet zo opzienbarend. De 
auteur komt tot de conclusie dat het open
gooien van het bos alleen mogelijk is door 
toedoen van bevers, mensen en natuurlijke 
'katastrofen' als storm en brand. 
Het boek is uitstekend verzorgd en vlot ge
schreven. Een samenvatting met conclusies 
aan het eind van elk hoofdstuk verhoogt de 
leesbaarheid nog. 
Natuurlijk geeft de inhoud hier en daar re
den tot commentaar. De behandeling van de 
soorten is beperkt tot die "waarvan aangeno
men mag worden dat ze van nature, dus zon
der tussenkomst van de mens, inheems (zou
den kunnen) zijn". Het doet in dit verband 
wat vreemd aan dat de Steenmarter expliciet 
wordt uitgesloten terwijl vervolgens wel Brui

ne beer. Bever, Bostarpan, Oeros en Wisent 
behandeld worden. Bij de literatuurverwij
zingen over de Bever zou ik liever oorspron
kelijker literatuur gezien hebben dan alleen 
verwijzingen naar De Levende Natuur en Na
tuur en Landschap. 
Een aardig voorbeeld van tegenstrijdigheid 
door een te sterke vereenvoudiging geeft de 
auteur zelf. In de paragraaf over predator
prooi relaties maakt hij aan de hand van en
kele voorbeelden duidelijk dat niet de preda
tor het aantal prooidieren bepaalt, maar juist 
andersom. Bij de onderzoeksaanbevelingen 
stelt hij "bij het ontbreken van predato-
ren. . . zullen grotere zoogdieren door de 
mens gereguleerd dienen te worden". 
Over het geheel genomen is deze publicatie 
zeker de moeite waard. 
Aanbevolen. 

M. den Boer 



Levende 
Natuur 

87ste jaargang, nr. 2 64 

Vragen en mededelingen 
Tentoonstelling 'Biesbosch in kaart' 

De geschiedenis van de Biesbosch aan de 
hand van oude kaarten. 29 mrt. t/m 1 juni, 
Biesbosch Bezoekerscentrum Merwedelan-
den, Baanhoekweg 53, Dordrecht. 

'Muskusratten' 

Leven en verspreiding van muskusratten, 
tentoonstelling in samenwerking met het 
Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te 
Leiden, t/m 13 april. Biesbosch Bezoeker
scentrum, Dorpstraat 14, Drimmelen. 

Fries Natuurhistorisch Museum 

Het Fries Natuurhistorisch Museum gaat ver
huizen naar het gebouw van het voormalig 
'Nieuw Stadsweeshuis' en zal daarom van 15 
mrt. tot begin 1987 gesloten zijn. 

Studiedag Zeedorpenlandschap 

Cultuurhistorie, vegetatie, vogels, toekom
stige inrichting en beheer van het landschap 
rond de zeedorpen van Noord-Holland. Stu
diedag, 5 april a.s., Alkmaar. Opgave dojar 
storting ƒ 8,50 (incl. themanummer 'Duin') 
op gironr. 269978, Rabo-bank, Heiloo, rek. 
nr. 120594552 t.n.v. WG Duin en Kust. 

Educatieve vaartochten 

Op verscheidene zondagen worden educatie
ve vaartochten gehouden door de Biesbosch 
vanuit Lage Zwaluwe en Drimmelen. Inl. en 
opgave Biesbosch Bezoekerscentrum Drim
melen, tel. 01626-2991. 

Studiedag Kleine Landschapselementen 

Het Rijksinstituut voot Natuurbeheer (RIN) 
organiseert op 9 april a.s. een studiedag ge
wijd aan de ecologische betekenis van kleine 
landschapselementen in het Nederlandse 
cultuurlandschap. Plaats: Internationaal 
Agrarisch Centrum (lAC), Wageningen. 
Kosten: ƒ50,—. Incl. cons., lunch en ver
slag. Opgave: postgironr. 949402, RIN, Arn
hem. Inl. mw. T. G. Coenen, RIN, Leersum, 
03434-52941. 

Folder De Levende Natuur 

Ten behoeve van de werving van abonnees is 
een informatiefolder over ons tijdschrift be
schikbaar. Ieder die hier nuttig gebruik van 
wil maken, bijvoorbeeld tijdens bijeen
komsten en excursies of bij collega's en na
tuurliefhebbers, kan het gewefl«te-_ aantal 
exemplaren aanvragen-bij.Administratie De 
Levende Natuur, Noordereinde 60, 1243 JJ 
's-Graveland. 
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