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kan aanleggen of onderhouden. Het blijft 
vooral bij algemene en voor de hand lig-
gende tips over gevarieerde beplanting, 
bessen als voedsel, altijdgroene struiken 
voor beschutting en bodembedekkers 
voor een vochtige bodem voor bodem-
diertjes. De informatie wordt heel kort 
gegeven, en ernaast staat een lijstje met 
planten die voor de besproken functie in 
aanmerking komen. 

De kaart geeft 150 geïllustreerde die-
ren weer, gegroepeerd naar soortgroep: 
vijf pagina’s over gewervelden (vogels, 
zoogdieren, amfibieën) en negen pagina’s 
over ongewervelden. In de laatste cate-
gorie nemen vlinders en libellen (natuur-
lijk) meer dan helft voor hun rekening. 
Daarnaast is er aandacht voor bijen,  
wespen, zweefvliegen, overige insecten,  
waterbeestjes, bodemdieren en zoog- 
dieren. Een soms wat bijzondere inde-
ling, en een kruisspin is natuurlijk geen 
‘overig insect’. Het is jammer dat de kop-
peling met ordening in fylogenetische 
hoofdgroepen dus niet goed te maken is, 
wat ik toch wel belangrijk vind om iets 
van de verscheidenheid aan en relaties 
tussen diergroepen over te brengen. 

Bij iedere illustratie staat een Neder-
landse naam, de afmetingen en de maan-
den wanneer de kans het grootst is op 
een waarneming. De soorten die worden 

afgebeeld zijn alle veelvoorkomende en 
goed vindbare soorten in de tuin. Het  
is daarbij opvallend dat bij sommige 
plaatjes een soortnaam staat, zoals de 
gewone steenloper (een duizendpoot, 
zoals u zonder twijfel weet), terwijl bij 
andere afbeeldingen een groepsnaam 
staat, zoals miljoenpoot. Na die miljoen-
poot volgt de ruwe pissebed en daarna 
de oproller. Ik denk dat vrijwel iedereen 
zich zal afvragen of deze oproller een pis-
sebed (Armadillidium) of een miljoenpoot 
(Glomeris) is. Dat had handiger gekund, 
bijvoorbeeld met het geven van de eerder 
genoemde groepsindeling en ook door 
gebruik van wetenschappelijke namen. 
Door deze concessies aan de populari-
seerdoelstelling blijft de benaming van 
de soorten dus erg algemeen.

De herkenningskaart is leuk voor 
leken op soortengebied en geeft handige 
informatie over hoe dieren een tuin ge-
bruiken. De ervaring leert dat – ondanks 
de genoemde minpunten – deze herken-
ningskaart goed bruikbaar is in de klas 
tijdens natuuronderzoekjes waarbij  
leerlingen leren verschillende dieren  
te herkennen. Door het handzame har-
monicaformaat en de geplastificeerde 
pagina’s is de kaart prima buiten te ge-
bruiken, ook tijdens regenachtig weer. 
De herkenningskaart heeft aantrekke-
lijke tekeningen die erg voor de verbeel-
ding spreken en leerlingen aanzetten 
extra goed te zoeken om andere dieren te 
scoren. Daarbij blijft de kennis van de do-
cent echter wel noodzakelijk voor meer 
informatie en bevestiging van de juiste 
soort, maar dat heeft weer als voordeel 
dat de leerlingen blijven opkijken naar 
hun leermeester. 
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Het bestaan van de verschillende ge-
slachten is een basaal kenmerk van le-
ven. In mensen en veel andere soorten 
vertebraten bepaalt de combinatie van 
sexchromosomen die van de vader en de 
moeder geerfd worden het geslacht van 
een nakomeling: XX-individuen worden 
dochters, en XY-individuen worden zo-
nen. In vogels zijn vrouwtjes het hetero-
game geslacht (ZW) en erven mannetjes 
twee W-chromosomen van hun ouders. 
Onder geleedpotigen vinden we manne-
lijke of vrouwelijke heterogamie, maar 

ook soorten met haplodiploïde systemen, 
zoals honingbijen. Mannetjes van zulke 
soorten hebben normaal gesproken geen 
vader omdat ze zich ontwikkelen uit on-
bevruchte haploïde eitjes. Temperatuur 
speelt een belangrijke rol in sexdetermi-
natie van vissen en reptielen, krokodil-
lenmannetjes ontstaan bijvoorbeeld uit 
eieren bij middelmatige temperatuur, 
terwijl vrouwtjes zich bij meer extreme 
temperaturen ontwikkelen. Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden van de over-
weldigende diversiteit aan sexdeter- 
minatiesystemen die tot op heden be-
schreven zijn. Evolutiebiologen proberen 
volgens auteurs Beukeboom en Perrin te 
begrijpen ‘wat de oorzaken zijn van de 
verrassende dynamiek van zo’n funda-
menteel proces dat uiteindelijk altijd 
leidt tot dezelfde simpele uitkomst: de 
productie van mannetjes en vrouwtjes’.

De twee auteurs behandelen dit on-
derwerp in hun recent gepubliceerde 
boek door ‘een bijdetijds overzicht en 
uitgebreide beschrijving van patronen 
en processen van sexdeterminatie ...’. 
Het is 30 jaar geleden dat J.J. Bull’s boek 
over dit onderwerp werd uitgebracht 
(Bull 1983) en de revolutie in moleculaire 
en genomische technieken hebben het 
veld enorm ontwikkeld. Vergeleken met 
het boek van Bull, wat vooral over dieren 
ging, gebruiken Beukeboom en Perrin 
taxonomisch diverse voorbeelden, waar-
onder planten en de intrigerende syste-
men van steeltjeszwammen (Basidiomy-
cota). De opzet van het boek maakt het 
uitermate geschikt als studieboek met 
duidelijke definities van terminologie en 
concepten, en de lezer kan gemakkelijk 
zijn weg door het boek vinden door het 
gebruik van een woordenlijst, en regis-
ters die zowel op taxonomie, auteur en 
onderwerp georganiseerd zijn. Wat dat 
betreft is het ook prettig dat de auteurs 
regelmatig naar andere hoofdstukken 
refereren en boxen en figuren gebruiken 
om bepaalde concepten in detail uit te 
leggen of toe te lichten.

Het boek begint met twee vragen die 
eenvoudig lijken: ‘wat zijn geslachten?’ 
en ‘waarom zijn er geslachten?’. Daarmee 
wordt de lezer onmiddelijk het onder-
werp ingetrokken. De auteurs geven eerst 
een vermakelijk overzicht van de histo-
rische interesse in deze vragen, en gaan 
daarbij terug naar een filosofische tekst 
van Plato en de kijk op dit onderwerp van 
vroege wetenschappers en filosofen. Het 
introductiehoofdstuk is goed geschreven 
en bereidt de lezer voor op de rest van 
het boek door een leidraad te geven en 
definities te verhelderen. De term ‘meio-
tische sex’ wordt bijvoorbeeld geïntrodu-
ceerd en na de definitie volgt meteen een 
discussie van de kosten en baten van sex. 
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Deze evolutionaire invalshoek is door het 
hele boek heen duidelijk aanwezig, en 
de auteurs stellen op een knappe manier 
vragen zodat de lezer uitgedaagd wordt 
om diep na te denken over het onder-
werp en evolutionaire vraagstukken in 
het algemeen.

Bijzonder is dat hoofdstuk 2 gedeelte-
lijk op internet gepubliceerd is. Het deel 
dat in het boek staat, beschrijft de diver-
siteit van sexuele cycli onder eukaryoten, 
met speciale aandacht voor de kenmer-
ken die relevant zijn voor de evolutie van 
sexdeterminatiesystemen. Hoofdstuk 2 is 
geïllustreerd met figuren die belangrijke 
concepten, zoals haplontische en diplon-
tische cycli, toelichten. De figuren gaan 
vergezeld van lange legendes die nodig 
zijn omdat de grafische weergave in de 
figuren af en toe subtiel en daardoor niet 
meteen duidelijk is. Het elektronische 
deel van dit hoofdstuk beschrijft de fylo-
genetische verdeling van sexuele cycli en 
sexdeterminatiesystemen onder euka-
ryoten. Dit voor iedereen toegankelijke 
materiaal is bijna een boek op zich, met 
meer dan 50 paginas. Met een duidelijke 
structuur en tabellen is het een schat aan 
informatie die absoluut nuttig zal zijn 
voor lezers met interesse in de evolutie 
van sexdeterminatie in het domein van 
de eukaryoten. De twee kleurenplaten 
in het boek geven een samenvatting van 

deze fylogenetische verdeling van sex-
determinatie in eukaryoten in het alge-
meen en van insecten in het bijzonder.

Hoofdstuk 3 gaat over moleculaire 
mechanismen van sexdeterminatie in 
diverse organismen. Het is een enorm 
hoofdstuk maar het slimme gebruik van 
boxen, die de kennis samenvatten voor 
specifieke (model) organismen, zorgen 
er voor dat het hoofdstuk leesbaar blijft. 
Lezers die geïnteresseerd zijn in bepaalde 
taxonomische groepen of systemen, 
bijvoorbeeld zakjeszwammen (Ascomy-
cota) gekenmerkt door haploïde voort-
plantingstypen, gist, bloeiende planten, 
gewervelde en ongewervelde dieren, 
kunnen gedetailleerde informatie in deze 
boxen vinden, terwijl anderen die ge-
makkelijk over kunnen slaan zonder de 
rode draad van het hoofdstuk kwijt te  
raken. Het hoofdstuk bevat ook uitgebrei-
de beschrijvingen van systemen zoals 
zelf-incompatibiliteit en inductietypes.

Als voormalig post-doctoraal onder-
zoeker in dit veld, maakten hoofdstukken 
1 tot 3 al dat ik had gewild dat dit boek 
tien jaar eerder gepubliceerd was. Het is 
absoluut een aanrader voor studenten 
met een interesse in sexdeterminatie en 
specialisten in het veld. Maar dit boek 
heeft meer te bieden dan alleen sex-
determinatie. Omdat de hoofdstukken 
rond genetische theorieën (bijvoorbeeld 
kwantitatieve genetica in hoofdstuk 4) en 
evolutionaire concepten geschreven zijn, 
is het boek voor een veel breder publiek 
geschikt, bijvoorbeeld voor studenten in 
(evolutie)biologie of lezers die geïnteres-
seerd zijn in de evolutie van ‘life history’-
kenmerken. In hoofdstuk 5 wordt de 
lezer bij de hand genomen om de evolu-
tie van sexchromosomen te begrijpen. 
De theorie van sexchromosoomevolutie 
wordt stap voor stap uitgelegd, onder-
steund met empirische gegevens, en 
selectiedruk op sexchromosomen wordt 
besproken. Hoofdstuk 6 gaat ook verder 
dan sexdeterminatie door te kijken naar 
de evolutionaire interacties tussen sex-
determinatie en andere (‘life history’) 
kenmerken, wederom met voorbeelden 
van diverse eukaryoten. Het hoofdstuk 
heeft een speciale sectie over ‘meiotische 
driver-sexchromosomen’ en genetische 
elementen die sexratio kunnen versto-
ren. Het laatste hoofdstuk gaat over over-

gangen tussen sexdeterminatiesystemen 
en neemt de lezer dus mee terug naar de 
hoofdvraag die in het eerste hoofdstuk 1 
geformuleerd werd. Sexdeterminatiesys-
temen kunnen ontzettend labiel zijn, een 
extreem voorbeeld is te vinden in ver-
schillende populaties van de kikker Rana 
rugosa die XY- of ZW-systemen hebben 
die allebei op hetzelfde sexchromosoom 
paar berusten. Hoofdstuk 7 beschrijft 
welke overgangen voorkomen en wat de 
drijvende factoren kunnen zijn, maar be-
vat ook een deel waarin de openstaande 
vragen in het veld toegelicht worden. 
De auteurs eindigen het boek met een 
pleidooi voor de ontwikkeling van een 
experimenteel evolutionaire aanpak om 
de dynamiek van sexdeterminatiesyste-
men te bestuderen. De focus van dit boek 
op een specifiek evolutionair onderwerp 
maakt het wellicht minder geschikt voor 
de gemiddelde entomoloog, maar in-
secten vormen belangrijke voorbeelden 
door het boek heen, in het bijzonder in 
hoofdstukken 3, 5 en 6. Bovendien is een 
van de twee kleurenplaten gewijd aan de 
fylogenetische verdeling van sexdeter-
minatiemechanismen in insecten. Deze 
platen zijn gratis beschikbaar als posters 
via de eerste auteur (via www.rug.nl/re-
search/evolutionary-genetics).

Ik ben het met Beukeboom en Per-
rin eens dat dit een spannend tijdperk 
is voor studies aan de evolutie van 
sexdeterminatie, en de ‘stortvloed aan 
belangrijke nieuwe ontdekkingen’ die ze 
verwachten in de komende jaren maakt 
het inderdaad ‘onwaarschijnlijk dat er 
weer 30 jaar voorbij zullen gaan voordat 
een nieuwe synthese van sexdetermina-
tiesystemen noodzakelijk wordt’. Voor 
nu hebben Beukeboom en Perrin een 
geweldig stuk werk afgeleved door het 
veld grondig te beschrijven in een zeer 
toegankelijk boek.
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Dit proefschrift bestaat uit drie delen: het 
volgen van veranderingen in de versprei-
ding van vlinders, het volgen van ver- 
anderingen in de populatiegrootte van 
vlinders en hoe deze kennis te gebruiken 
voor hun bescherming.

In het eerste deel worden verschil-
lende methoden besproken om verande-

ringen in de verspreiding van vlinders te 
volgen. De eerste methode een vervolg op 
de Atlas van de Nederlands dagvlinders 
(Tax 1989). Het beschrijft een benadering 
om veranderingen in de verspreiding van 
dagvlinders te volgen tot 1985. Hoewel 
deze methode goed werkt voor sommige 
soorten, heeft zij moeilijkheden met 


