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At home on foreign meadows
-

the reintroducion of two

Maculinea species

Het is het uiterst belangrijk dat het

beheer van het leefgebied van de in

1990 geherintroduceerde pimpernel-

blauwtjes op moat wordt uitgevoerd.
Dit concludeert Irma Wynhoff, mede-

werkster van De Vlinderstichting, in

het proefschrift waarop zij vrijdag
5 oktober bij Wapeningen Universiteit

is gepromoveerd. U kunt het proef-
schrift bestellen bij Wapeningen

Universiteit (tel. 031 7 484472) of bij
De Vlinderstichting via de bestelbon

elders in dit blad.

The Millennium Atlas of Butter-

flies in Britain and Ireland

Op het gebied van vlinderbescher-

ming in Europa hebben de Britten

altijd voorop gelopen. Zij hadden

de eerste verspreidingsatlas, zij

hebben de oudste vlinderbescher-

mingsorganisatie en er werken ook

de meeste mensen aan vlinderbe-

scherming en -onderzoek. We zijn

in Nederland met een flinke inhaal-

slag bezig, maar met een geheel

vernieuwde atlas zijn ze ons toch

weer net voor geweest.

Om met de eindconclusie te begin-

nen: wat een fantastisch boek.

Boordevol informatie, die echter op

een uiterst leesbare manier wordt

gepresenteerd (al moet je natuurlijk
wel Engels kunnen lezen). Het

geheel wordt afgemaakt met fraaie

kleurenfoto's van alle Britse en Ierse

soorten. Heel interessant is dat voor

veel vlinders ook de index sinds

1976 wordt gegeven. Want ook het

langstlopende vlindermeetnef ligt

aan de overkant van de Noordzee.

Het is natuurlijk erg leuk om som-

mige soorten te vergelijken met

Nederland. Zo ontbreekt bij hen

het landkaartje en moeten ze het

doen met een paar zwervende klei-

ne parelmoervlinders. Maar van

veel andere soorten hebben ze nog

flink wat over, vooral in het noorden

en westen. Daar vliegen nog

de zilvervlek, zilveren maan en

moerasparelmoervlinder. Ook het

veenhooibeestjekomt daar nog vrij

algemeen voor.

Na het 'klassieke' atlasdeel met

verspreidingskaarten en beschrijvin-

gen volgt een uitgebreid hoofdstuk

over veranderingen in de Britse en

Ierse vlinderfauna en de manier

waarop vlinderbescherming aan

een verbetering van de situatie kan

bijdragen.

Een fantastisch boek dat eigenlijk in

de boekenkast van iedere oprechte
vlinderliefhebber hoort te staan.

Jim Asher, Martin Warren, Richard

Fox, Paul Harding, Gail Jeffcoate&

Stephen Jeffcoate (2001). The Mil-

lennium Atlas of Butterflies in Britain

and Ireland. Oxford University
Press. ISBN 0198505655

Prijs: GBP 30 (€ 48 of f 105)
Chris van Swaay

Ecologisch groenbeheer
Aanleg en beheer van openbaar

groen op ecologisch verantwoorde

wijze, worden steeds belangrijker en

een boek dat de hiervoor de beno-

digde informatievastlegt lijkt dan

ook een mijlpaal. In het boek

komen aanleg, beheermaatregelen

voor de verschillende beplantingen

en faunavriendelijk beheer aan de

orde. Het boek is sober uitgevoerd.
De tekst wordt afgewisseld met

tabellen en achterin is een serie

kleurenfoto's opgenomen
die door

een informatief bijschrift verwijzen

naar de hoofdtekst. Een nadeel is

wel dat het boek vol staat met klei-

ne slordigheden. Een plus is dat bij
het doorbladeren van het boek dui-

delijk blijkt dat het geschreven is

vanuit de praktijk. De tekst leest

over het algemeen plezierig en tus-

sen de regels door laat de auteur

merken het meeste daadwerkelijk
zelf te hebben meegemaakt.

Toch bekruipt me een ongemakke-

lijk gevoel bij het lezen van het

boek. Dat begint bij het openslaan

van de inhoudsopgave, waarin het

heel moeilijk is om logica te ont-

dekken. Zo komt in hoofdstuk vier

het "beheer van kruidachtige vege-

taties" aan de orde, maar worden

in hoofdstuk vijf de beheertypen

"graslanden" behandeld. Als arge-

loos lezer was ik bij het zoeken

naar een beheeradvies van een

grasland waarschijnlijk toch begon-

nen met het zoeken naar adviezen

in hoofdstuk vier. Want een gras-

land wordt (in hetzelfde boek)

gedefinieerddoor "lage tot half

hoge gesloten vegetaties van voor-

namelijk overblijvende kruiden". In

de hoofdtekst blijft dit onbehagelijke

gevoel min of meer constant

aanwezig. Hoewel de literatuurlijst

bijna honderd referenties bevat,

worden beweringen vaak niet

gestaafd met een bron of met eigen

bewijs. En ook beheeradviezen

gaan niet vaak gepaard met een

waarom of een ondersteunende

referentie. Zo zijn er in Nederland

volop voorbeelden van graslanden
die bij niets doen langzaam maar

zeker dichtgroeien met struiken en

bomen, maar in ditboek wordt

zonder verder bewijs gezegd dat

"zonder beheermaatregelen gras-

land verder zal vergrassen; dat wil

zeggen dat bloemplanten afnemen

en grassen toenemen."

De anekdotische opbouw van het

boek komt ook tot uiting in het

apart opnemen van een hoofdstuk

faunavriendelijk groenbeheer. Het

apart opnemen en niet integreren
in de hoofdtekst van deze aspecten

is opmerkelijk. Het belang van fau-

navriendelijk beheren komt al eer-

der naar voren, want bij het begin

van hoofdstuk vijf wordt aan de

beheerder de vraag gesteld met

welk beheertype hij of zij te maken

heeft. In eentabel kun je dan ver-

volgens je eigen situatie opzoeken.

De eerste situatie in deze tabel geeft
aan "faunistische elementen spelen

een rol bij het vegetatiebeheer" en

ik ken maar weinig beheerders die

hier een negatief antwoord zouden

geven.
Hoewel je dan

nog
voorin

het boek bent, word je bij dit eerste

beheertype verwezen naar het

hoofdstuk faunavriendelijk beheer

helemaal achterin. Bij deze situatie

zijn de gidssoorten dagvlinders en

bijen. Dit is in tegenspraak met eer-

dere richtlijnen waar gezegd wordt

dat het in de eerste plaats belang-

rijk is om op
de vegetatie te letten.

En verder in het boek zijn gidssoor-

ten dan ook altijd planten. Nuttig

was het geweest om deze faunisti-

sche elementen (die zonder meer

belangrijk zijn en nieuwe inzichten

geven) te integreren in de hoofd-

tekst. Daarmee was de ecologische
eenheid 'plant en dier' heel wat

sterker naar voren gekomen.

De paragraaf over dagvlinders
benadrukt het belang van de aan-

wezigheid van waardplanten voor

de rupsen van dagvlinders. Dat is

inderdaad een vaak vergeten feit,

maar de conclusie "om dan maar

voorzichtig te zijn met de aanleg

van bloemrijke zomen" is denk ik

wat te ver doorgevoerd. In het hui-

dige natuurbeheer blijkt de laatste

jaren dat er juist vaak een gebrek

aan bloemrijke zones met nectar

voor dagvlinders is, De bij deze

paragraaf behorendetabel is overi-

gens bij lange na niet volledig

(algemene soorten als de citroen-

vlinder, de eikenpage en het boom-

blauwtje ontbreken) en geeft boven-

dien een aantal foutieve Nederland-

se namen. Ook is de betekenis van

de grijze vlakken in de tabel niet te

achterhalen.

Samenvattend is voor mij duidelijk
dat 'Ecologisch groenbeheer' volop

nuttige tips bevat, maar dat je voor

een volledig pakket beheermaatre-

gelen voor een bepaalde begroei-

ing in het boek heel wat af moet

zoeken en bladeren. Of je voor 200

pagina's met slappe kaft ruim zestig

gulden moet neerleggen is voor mij
dan ook

nog maar zeer de vraag.

A. Koster; Ecologisch groenbeheer.

Schuyt & Co; ISBN 9060975146;

f62,80.

Dick Groenendijk

De Vlinderstichting heeft twee

nieuwe uitgaven: Praktisch

Natuurbe-

heer:

Vlinders

en Libel-

len en

Vlinders

in de

tuin
-

tuin-

ideeën

en

prakti-
sche tips. Kijk op blz. 21 voor

meer informatie.
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Ooibossen

In de serie Bosecosysfemen van

Nederland is na het deel over

broekbossen een tweede deel over

ooibossen verschenen. Dit zijn

rivierbegeleidende bossen die in

mindere of meerdere mate worden

beïnvloed door overstroming. Ooi-

bossen staan sinds de lancering van

het Plan Ooievaar in 1987 in de

warme belangstelling van nafuur-

ontwikkelend Nederland. Helaas is

er maar weinig ooibos meer over:

zo'n 2500 ha, waarvan 80% in het

zoetwatergetijdengebied. Bovendien

bestaat het merendeel van het res-

terende ooibos uit vrij soorten- en

structuurarm griend. Het is dus een

moedige onderneming om over een

dergelijk verarmd en versnipperd

systeem een boek te schrijven. Toch

is het resultaat alleszins de moeite

waard.

Het boek heeft een klassieke

opbouw. Na de inleiding gaat het

tweede hoofdstuk uitvoerig in op de

geschiedenis van het bos en met

name op
de menselijke beïnvloe-

ding ervan. In hoofdstuk 3 komen

de standplaatsfactoren aan de

orde, waarin de dynamiek van

overstroming en bodemvorming

een belangrijke plaats innemen.

Vervolgens worden de belangrijkste

aspecten van de vegetatie behan-

deld, met de nadruk op de twee

hoofdtypen zachthout- en hardhout-

ooibossen. Hoofdstuk 5 geeft een

meer vegetatiekundig overzicht van

de bosecosystemen van de uiter-

waarden en het getijdengebiedmet

de belangrijkste kenmerken van

hun groeiplaats en samenstelling.

Aparte paragrafen worden gewijd

aan de natuurwaarde en het

beheer. Bijlagen met vegetatietabel-
len en gebruikte termen complete-

ren het geheel. Het boekwerk is

sober maar fraai opgemaakt met

begeleidende zwart-wit foto's en

pentekeningen bij de tekst en pagi-

nagrote kleurenfoto's ter verdere

illustratie. Het is storend dat een

index ontbreekt.

Het boek vormt duidelijk een aan-

vulling en verdieping op
de eerder

uitgegeven beschrijving van de bos-

typen in de Vegetatie van Neder-

land. Het is waf dat betreft een

aanwinst. Het heeft helaas ook een

aantal gebreken. Ten eerste wordt

er bij de beschrijving weinig stil

gestaan bij de dynamiek van het

successie-mozaïek. Een goed ont-

wikkeld bos is namelijk een

mozaïek van stadia met verschillen-

de soorten en bomen van verschil-

lende leeftijd. Het Nederlandse bos-

senonderzoek besteedt veel aan-

dacht aan deze ontwikkeling van de

bossfructuur, maar in dit boek blijkt
hier weinig van. Het blijft nu ondui-

delijk hoe de structuur en samen-

stelling van de Nederlandse ooibos-

sen zich verhouden tot de natuurlij-
ke referentie. Toegegeven, het is

niet eenvoudig om een betrouw-

baar beeld van deze referentie te

geven, maar alleen al een bespre-

king van de verwachte ontwikkelin-

gen was uitermate waardevol

geweest. Hiermee kom ik
op

het

tweede manco: de bespreking van

de natuurwaarde is erg beperkt en

puur kwalitatief. Alleen bij de
zoog-

dieren en de vogels wordt er inge-

gaan op een natuurlijke referentie.

Een coherent en gefundeerd beeld

van de huidige natuurwaarden en

de potenties ontbreekt. Voorts is het,

ook buiten het kader van dit tijd-

schrift, treurig om te moeten consta-

teren dat er geen enkele aandacht

aan insecten en andere ongewer-

velden wordt besteed. Inderdaad

zal de huidige soortenrijkdom aan

ongewervelden van de ooibossen

gering zijn, maar landkaartje en

gehakkelde aurelia zijn toch ken-

merkende soorten en is de grote

weerschijnvlinder geen vermeldens-

waardige soort van een natuurlijker
ooibos? Of anders de opleving van

de zeldzame wolfsmelkpijlstaart bij

natuurontwikkeling in de Millinger-
waard.

Samenvaftend is het jammer dat dit

boek over ooibossen zo'n sterke

vegetatiekundige signatuur draagt.
Het beeld van de ooibossen blijft
daardoorenerzijds statisch door de

nadruk
op

de typologie, ondanks

de aandacht voor de overstro-

mingsdynamiek. Anderzijds is het

beeld onvolledig doordat alleen de

abiotische en vegetatiekundige kan-

ten van het ecosysteem worden

behandeld. De waarde van dit boek

voor het natuurbeheer is daarom

minder dan gehoopt. Als naslag-
werk voor de huidige bostypen en

hun geschiedenis zal dit boek echter

zeker zijn waarde bewijzen.

RJ.A.M. Wolf, A.H.F. Stortelder &

R.W. de Waal (red.) (2001) Ooibos-

sen. Bosecosystemen van Neder-

land, deel 2, KNNV Uitgeverij,
Utrecht. 200

pp. ISBN

9050111157. Prijs f 79,50.

Michiel Wallis de Vries

De tweede Tolman

De meest gebruikte vlindergids voor

Europa is momenteel de Nieuwe

Vlindergids van Tirion. Dit is een

bewerking van de Collin's Guide,

geschreven door Tom Tolman. Deze

gids is nog niet zo oud en ik was

verbaasd dat hij in 2001 al weer

met eenveldgids van Europa

kwam, nu getiteld: Photographic
Guide to the Butterflies of Britain &

Europe. Er zijn wel overeenkomsten

met de genoemde Tirion. Het gaat

weer om heel Europa en er staan

verspreidingskaartjes in. De tekst is

echter
nog beknopter en in plaats

van de prachtige tekeningenvan

Richard Lewington staan in deze uit-

gave foto's van veel soorten. Het

merendeel van die foto's is heel

acceptabel, maar er zijn ook een

aantal veel te donker en onbruik-

baar voor een goede determinatie.

Veel erger is het echter dat lang niet

van alle soorten een foto opgeno-

men is. Dat betekent dat het boek

als veldgids onbruikbaar is, want

dan moet je van alle soorten

gewoon een afbeelding hebben.

Ook de keuze van welke soorten al

dan niet een foto hebben is puur

gedaan op basis van wat voorhan-

den was. Dat betekent dat allerlei

obscure vlindertjes die op een geï-

soleerd plekje in Zuid-Griekenland

(waar Tolman jaren heeft gewoond)
voorkomen staan atgebeeld en

andere soorten, die in andere delen

van Europa aanwezig zijn het zon-

der afbeelding moeten stellen. Zo

ontbreken bijvoorbeeld foto's van

klein tijmblauwtje, pimpernel- en

donker pimpernelblauwtje, oostelij-
ke en bergluzernevlinder, alpen-

hooibeestje en andere alpensoor-
ten, maar zelfs een wijd verbreide

soort als de purperstreepparelmoer-
vlinder.

Voor de verzamelaars van vlinder-

boeken een leuke aanvulling op
de

collectie, maar als vlindergids om in

het veld te gebruiken niet aan te

raden.

Tolman, T. (2001). Photographic
Guide tot the Butterflies of Britain &

Europe. Oxford University Press,

Oxford. ISBN 098506066.

Tristan Lafranchis

Alleen voor de naam van de auteur

zou je dit boek al kopen! Maar er

zijn nog
veel meer redenen om 'Les

papillons de Jour de France, Belgi-

que et Luxembourg et leurs chenil-

les' aan te schaffen. Overeenkomst

met de Tolman2 is dat ook dit boek

vol staat met foto's van de bespro-
ken soorten, maar hier wordt wel

elke soort afgebeeld. Het zijn over

het algemeen erg mooie platen.
Niet alleen staat de soort er goed

herkenbaar op, maar er zijn ook

foto's met iets extra's. Een prachtige

paginagrote foto van een kom-

mavlinder en een groot dikkopje

samen drinkend op een bloem bij-

voorbeeld, maar de mooiste zit op

de titelpagina. Een strakblauwe

lucht met een pasja recht van voren

in de snuit gefotografeerd, prachtig.
Zoals de francofielen al uit de titel

hebben afgeleid staan er niet alleen

maar vlinders in. Van elke soort is

een tekening opgenomen van de

rups. Dit is prettig, want, zeker in

het buitenland, vindt je nogal eens

rupsen van dagvlinders. Deze zijn

vrij goed met deze gids op naam te

brengen. Uiteraard moet je je reali-

seren dat de meeste rupsen
die je

vind van nachtvlinders zijn en dat je

die uiteraard met dit boek niet kunt

herkennen.

Naast de illustraties zijn er meer

verassingen in dit boek. De ver-

spreidingskaartjes geven op depar-
tementsnivo de status van de vlin-

ders en bevatten, naast Frankrijk,
ook België en Luxemburg. Bij een

heel aantal soortgroepen wordt

gewerkt met tabellen, zoals we die

ook kennen uit de flora. Nu ben ik

altijd weinig enthousiast over tabel-

len bij vlinderdeterminatie,omdat je

er meestal met goed plaatjes kijken

en desnoods de tekst van twee

soorten lezen, er goed uitkomt,

maar voor een aantal
groepen

blauwtjes, spikkeldikkopjes en

parelmoervlinders is een tabel toch

wel erg praktisch. Mijn collega Dick

Groenendijk heeft het boek uitge-

probeerd tijdens zijn vakantie in

Frankrijk en had in een kleine drie

weken 140 dagvlindersoorten op

naam gebracht, dus het werkt. Hij
had wat moeite met de Franse taal

van de tabellen maar ook daar

heeft Lafranchis rekening mee

gehouden.Achterin staaf een

Engelse vertaling van alle tabellen

(als Dick dat tijdens zijn vakantie

had geweten was hij vast doorge-

stoten naar de 160 soorten!).
Kortom een zeer fraai boek, dat

meer biedt dan alle al bestaande

gidsen.

Lafranchis, T. (2000). Les papillons

de Jour de France, Belgique et

Luxembourg et leurs chenilles. Col-

lection Parthenope, Editions

Biofope, Meze (France).
ISBN: 2951037929,

Kars Veling


