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V o o rw o o r d
voor wie de moeite neemt door de knieën te gaan
Natuurstudie is een zaak van lange adem. Stukje voor beetje wordt er aan gebouwd. Decennialang, eeuwenlang soms.
Langzaam wordt de legpuzzel gevuld. Maar altijd zullen er open plekken blijven, altijd zal blijken dat niet alle stukjes passen. Hoe goed een onderwerp ook in kaart gebracht, het echt complete beeld blijkt onhaalbaar. Gelukkig maar, het wonder
van de natuur heeft recht op vraagtekens.
Een en ander geldt in het groot voor de atmosfeer, voor hele ecosystemen, stroomgebieden, natuurterreinen, cultuurlandschappen desnoods. Het geldt ook in het klein. Zo vormt met name de insectenwereld een nooit eindigende bron van onderzoek. Voor buitenstaanders, ik ben een van hen, is die insectenwereld een fascinerend geheel. Zoveel soorten, zoveel
specifieke aanpassingen aan het milieu, zoveel niches waarin juist een bepaalde soort of groep soorten zich thuis voelt.
Natuurbeschermers hebben het graag over biodiversiteit. Bij de insecten is die in alle overvloed te vinden.
Het op naam brengen van al die soorten blijkt al een kunst. Het namen zoeken was dat ooit al eerder. De verschillen zijn
vaak ook zo minuscuul. Waar houdt de variatie binnen de soort op, waar begint een andere soort? Bij een overmaat aan
kennis en inzicht is de interpretatie zeker belangrijk. Werk voor gevorderden, zeg ik maar. Het dier en zijn milieu blijven
intrigerend. Wat kunnen we leren als in een bepaald terrein, een bepaalde regio kennelijk specifieke soorten voorkomen?
Iedere soort is immers aan een apart traject in het milieu gebonden. Een traject met grenzen aan de bodemsamenstelling,
het microklimaat, de aanwezigheid van bepaalde predatoren of prooi.
Met de interpretatie komt de discussie. De vraag is al gauw of een bepaalde verzameling aan soorten echt het optimum is
voor een bepaald gebied of regio. De standaard, de hoofdstroom in de waarnemingen, is vaak onbesproken. De bijzondere
vondsten krijgen veelal alle aandacht. Gaat het om een toevallige waarneming, een incidenteel geval? Is de bijzondere waarneming het eind, de afsluiting van een ontwikkeling? Of is het juist het begin? Wat bewijst de combinatie van bijzondere
gevallen of juist alledaagse vondsten? Nogmaals, het zijn maar vragen van een buitenstaander, van een leek. Inderdaad, een
leek die zich verwondert.
Het bekende gegeven in de wetenschap doemt op: achter ieder antwoord staat een nieuwe vraag. Zo blijft er werk aan de
winkel. Zelfs bij het loopkeveronderzoek, dat al zoveel resultaten kan laten zien. Die resultaten worden in dit boek op een
indrukwekkende manier tentoongespreid.
Uit ‘Loopkevers in Nederland’ blijkt zeker ook hoe dicht het netwerk is van mensen die bij het loopkeveronderzoek betrokken zijn. Ook dat is voor mij indrukwekkend. Zoveel mensen die ‘alles’ van loopkevers weten. Bij andere groepen ongewervelden zal het niet anders zijn. Voor de Vereniging Natuurmonumenten, terreinbeheerder, is dit een geruststellend gevoel.
Het praktisch natuurbeheer ziet zich gedragen door een schare mensen die echt weet van de natuur hebben, die verbanden
zien, die zaken kunnen duiden. Zo vormt dit boek ongetwijfeld ook de basis voor veel vertaalwerk. Het zou mooi zijn als
de in dit boek zo met overtuiging geëtaleerde kennis uiteindelijk ook de praktische natuurbeheerder, de boer, de hovenier,
de man of vrouw achter de stadstuin bereikt. De wereld van de loopkever is voor hen dichterbij dan men denkt. Wie de
moeite neemt te bukken of door de knieën te gaan, wie vooral ook de tijd neemt, kan kennismaken. Maar de meeste lezers
en gebruikers van dit boek weten dat ongetwijfeld al héél lang.

Dr. Herman Wijffels
Voorzitter Vereniging Natuurmonumenten
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