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Recensie

Jan de Gooyer

Dit bovenstaande boekje biedt de heer Koster de lezer een literatuuroverzicht

met betrekking tot insectenbeheer, vooral van lintvormige landschapselementen.
Het boekje bevat ruim veertig bladzijden met literatuurverwijzingen. Teneinde

het grote aantal publicaties te kunnen thuisbrengen zijn er voor de lezer ruw-

weg zestig bladzijden gebruikt om wegwijs in de materie te worden.

Achtereenvolgens komen ter sprake: de achteruitgang van populaties en verschei-

dene milieus, zoals wegbermen, spoorwegterreinen, kanaaloevers, sloten, dijken,
houtwallen, hagen, holle wegen, groeven, ontgrondingen, het stedelijk gebied

en militaire terreinen. Na behandeling van de (habitat)eiland-theorie, dispersie,

isolatie, de functie van lintvormige landschapseenheden en 'overhoeken', komt

de betekenis ter sprake die aan de entomofauna wordt toegekend, zowel in
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natuurgebieden als in gebieden waarin het milieu sterk door de mens wordt

bepaald (decompositie, bestuiving en bestrijding). Na bespreking van gewenste

habitat-eigenschappen komt het eigenlijke beheer van terreinen ter sprake:
maaien, branden, begrazen, recreatie, bemesten, pesticiden, beheer van sloten

en inrichten van nieuwe milieus. Al deze besprekingen zijn zeer beknopt gehou-
den en voor de lezer voorzien van vele literatuurverwijzingen. Een enkele

maal ontbreekt de samenvatting en worden er uitsluitend literatuurverwijzingen

gegeven.

Daar deze recensie in 'Vlinders' verschijnt heb ik in de begeleidende tekst

speciaal gelet op mededelingen waar de vlinderliefhebber wat aan zou kunnen

hebben en dat viel mij nogal tegen. Dat het Landelijk Dagvlinderproject (met

alle daar bijeengebrachte kennis) bij het begeleidend onderzoek niet wordt

genoemd, moet mijns inziens als een tekortkoming worden gezien.

Voor de literatuurliefhebber tenslotte is het (als altijd) aardig om in de 43

bladzijden met literatuurverwijzingen te snuffelen of er iets van zijn/haar ga-
ding bij is.


