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Sinds 2008 bestaat de serie Vegetatiekun-
dige Monografieën. Dit is een resultaat 
van een bijzondere cursus die gezamen-
lijk door de Wageningen Universiteit en 
de Radboud Universiteit in Nijmegen 
wordt verzorgd. Voor deelname aan deze 
cursus, die inmiddels al drie keer is ge-
geven, moet ‘gesolliciteerd’ worden.  
Er worden per jaar dan ook maar acht 
studenten toegelaten. Vervolgens schrijft 
een student samen met een begeleider 
een hoofdstuk over een actueel thema uit 
de vegetatie-ecologie voor een boek in 
deze serie, waarvan er dus één per jaar 
wordt uitgegeven.

Deel 1 gaat over de biogeografie van 
planten (en mossen) en vegetatietypen 
(Schaminée & Weeda 2008). Zaken als 
soortsarealen, floradistricten en diver- 
siteitshotspots komen hier aan de orde. 
Het boek bevat een hoofdstuk over de bij-
zondere biologie van apomicten, oftewel 
soorten die ongeslachtelijk hun zaden 
vormen zoals paardenbloemen, bramen 
en havikskruiden. Drie hoofdstukken 
gaan over de effecten van veranderingen 
in het klimaat op het voorkomen van 
soorten en vegetatietypen en op de ge- 
netische variabiliteit. Hierbij is zowel 
aandacht voor veranderingen op de lange 
termijn veroorzaakt door de ijstijden, als 
voor veranderingen op de korte termijn 
veroorzaakt door de mens.

Deel 2 behandelt natuurbescherming 
en -beheer (Schaminée & Weeda 2009). 
Hier wordt een historisch overzicht gege-
ven van het Nederlandse natuurbeheer 
dat voornamelijk gestoeld was (en is)  
op de vegetatiekunde. Verder komen on-
derwerpen aan de orde als de rol van be-
grazers, bossen door de tijd, agrarisch  
natuurbeheer en half-natuurlijke gras-
landen. De kansen en problemen van het 
moderne natuurbeheer worden beschre-
ven in hoofdstukken over de effecten  
van klimaatsverandering, het onstaan 
van restauratie-ecologie (oftewel natuur-
herstel), en de komst van exoten.

In het nu verschenen deel 3 wordt  
het pas echt leuk, want hier staan plant-
dierrelaties in de schijnwerpers. Insecten 
komen vanzelfsprekend ruim aan bod. 
Bijvoorbeeld in de eerste twee, zeer in- 
teressante, hoofdstukken over de interac-
ties tussen dieren en planten in aquati-

sche milieus en op de kwelder. Hierna 
volgt een mooi overzicht van de bewo-
ners van riet en rietlanden. Klimaats- 
verandering komt ook in dit boek aan 
bod, en wel in een hoofdstuk over de  
interacties van dagvlinders met de vege-
tatie en de manier waarop veranderingen 
in het klimaat deze beïnvloeden. Mis- 
matches tussen een vlindersoort en de 
voedselplanten in ruimte en tijd worden 
besproken, evenals de effecten van een 
afkoelend microklimaat ten gevolge van 
het dichter worden van de vegetatie on-
der invloed van vermesting. In het hoofd-
stuk over kievitsbloemen en hun bond- 
genoten en vijanden worden veel niet 
eerder gepubliceerde gegevens van Albert 
Corporaal verwerkt, en dit vond ik daar-
om de meest spannende bijdrage. Deze 
zeldzame plantensoort ontwikkelt zich 
van zaad tot bloeiende plant in vijf tot 
acht jaar. Hij bloeit zeer vroeg in het voor-
jaar en is daarom aangewezen op  
bevruchting door hommels. Wordt de 
bloem niet bevrucht door een hommel 
dan groeien de meeldraden langer totdat 
ze de stempel bereiken en zo zelfbe-

vruchting plaatsvindt. Vruchtvorming 
door kruisbestuiving is echter drie keer 
zo hoog als door zelfbevruchting. De door 
hommels bevruchte kievitsbloemen  
blijken ook nog eens veel beter bestand 
tegen de Pythium-schimmels die verwel-
king veroorzaken. Deze relaties, en vele 
andere, worden prima beschreven in een 
ecologische context.

De overige hoofdstukken bieden niet 
dergelijke nieuwe informatie, want ze 
zijn gebaseerd op een literatuurstudie  
en niet op onderzoek. Van veel hoofd-
stukken is het echter goed dat er samen-
hangende verhalen zijn gemaakt over  
zowel planten, ongewervelde als gewer-
velde dieren. Dit levert boeiend leesvoer 
en verrassende invalshoeken en over-
zichten. Hierdoor is het boek zeker het  
lezen waard.
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The famous New Naturalist long series of 
books aims to interest the general reader 
especially in the British flora and fauna 
wildlife, based on the results of modern 
scientific results. For example, earlier 
volumes have featured butterflies, moths, 
spiders, dragonflies, ants and bumble-
bees. Number 8 in the series, Imms’ In-
sect Natural History, published in 1947, 
included a chapter on gall insects but no 
entire volume has been devoted to plant 
galls. Imms concentrated on insect galls, 
but noted that galls are also caused by 
mites, nematodes, fungi and even bacte-
ria. He also described the natural history 
of galls and possible processes that cause 
gall development, communities and as-
sociations between species within galls. 

Much has changed during the follow-
ing 64 years. Redfern’s aim was to update 
the subjects introduced by Imms and to 
describe new topics, bringing together  
information that is scattered in a wide 
variety of scientific journals. Actually, 


