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op artistieke wijze wil vastleggen. Dat 
spelen met licht en verloop van scherpte 
levert dan schilderachtige taferelen op. 

In het inlegboekje is op een kaart te 
zien waar de twaalf wandel- en fietsroutes 
te vinden zijn. De kortste wandeling is 
6,5 km en de langste fietstocht 72,7 km. 
De kortste wandeltocht zal voor de wan-
delaar een dik uur duren, maar ik vrees 
dat de entomoloog hier een dagtaak aan 
heeft. Bij elke route is een topografisch 
kaartje toegevoegd met een duidelijke 
omschrijving waar wat te zien is.

Fotograaf Bob Luijks noemt het een 
onmogelijke opgave om de schoonheid 
van Limburg in beeld te brengen in ‘Van 
paarse heide tot orchideeënweide’, er 
zijn immers nog zo veel gebiedjes die 
niet aan bod zijn gekomen. Toch vind ik 
dat hij de sfeer van deze mooie provincie 
goed in beeld heeft kunnen brengen.
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Een plof op de mat betekend bij ons thuis 
vaak een boek. Altijd een mooi moment, 
zeker als blijkt dat de langverwachte 
‘Friese libellenatlas’ verschijnt onder het 
papier. De fraaie ondertitel laat zich ver-

talen als ‘met lichtende vleugels over het 
water’ en belooft al heel wat goeds.

Ik ben razend benieuwd naar de in-
houd, zeker omdat ik weet hoeveel tijd 
en energie de auteurs erin gestopt heb-
ben. De eerste aanblik is prachtig. Het 
boek staat werkelijk vol met geweldige 
foto’s van zowel volwassen libellen als 
van de larven en de kaartjes zijn lekker 
duidelijk leesbaar. Maar dik is het boek 
wel, waar zit hem dat nou in? De auteurs 
zijn te keer gegaan met een bijna ‘Duitse 
grondigheid' waardoor er relatief veel 
tekst per soort is opgenomen. Natuurlijk 
kun je voor een provinciale atlas best 
met wat minder tekst toe, want veel is al 
eerder ergens gepubliceerd. Maar toch, 
ik hou wel van een grondig boekwerk 
en de auteurs hebben duidelijk verstand 
van zaken. Het boek is dan weliswaar 
een Friese atlas, maar veel informatie is 
voor de rest van Nederland evengoed van 
toepassing. Dat de auteurs echte ‘buiten-
mensen’ zijn blijkt wel uit de vele anek-
dotische informatie. Die zijn vaak niet erg 
wetenschappelijk, maar wel zo leuk om 
te lezen. Wat ook vrij veel papier heeft 
gekost zijn de soortbesprekingen van 
soorten die niet in Friesland voorkomen, 
zoals bijvoorbeeld de gaffelwaterjuffer. 
Hoewel de beschrijvingen voor een Fries 
libellenboek van deze soorten wellicht 
wat ruim zijn, laat het wel de ambities 
zien van de Friese libellenonderzoekers. 
Die soort gaan ze nog wel vinden daar!

Eén van de mooiste onderdelen van 
het boek vind ik persoonlijk de Friese 
namen. Daar zitten werkelijk pareltjes 
bij en ik zou met liefde de Nederlandse 
naam er voor willen inruilen. De vuur- 

juffer heet bijvoorbeeld maitiidsfjurk, 
wat vrij vertaald lentevuurtje betekend. 
Of wat te denken van de heechfeangrien-
kop (hoogveenglanslibel), kantsitter (ge-
wone oeverlibel) of pompeblêdwytsnút 
(sierlijke witsnuitlibel). Al met al een 
prachtig keukentafel- én informatieboek, 
vol met kijk- en leesplezier. Onmisbaar 
voor alle Friese libellenliefhebbers en 
voor mensen ver daarbuiten!

Jaap Bouwman
Unie van Bosgroepen 
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Veel diersoorten maken gebruik van 
alarmsignalen om soortgenoten te waar-
schuwen voor naderend gevaar. Alarm-
signalen kunnen bestaan uit vele soorten 
stimuli, waaronder visuele (voorbeeld: 
kleur, beweging), mechanische, chemi-
sche (feromoon) of akoestische (kreet, 
roep). De best bestudeerde alarmsignalen 
zijn geluidsignalen van zoogdieren en  
vogels, in het bijzonder de kreten van de 
blauwaap (Chlorocebus pygerythrus) en van 
grondeekhoorns (Xerus inauris en Sper-
mophilus beldingi). Blauwapen hebben 
specifieke kreten voor ieder van hun drie 
voornaamste vijanden: luipaard, arend 

en slang. Soortgenoten van de blauwaap 
die deze rover-specifieke kreten horen, 
reageren verschillend op elk van deze 
kreten en deze specifieke reacties lijken 
de overlevingskans van het reagerende 
individu te vergroten. De Kaapse grond-
eekhoorn (X. inauris) uit kreten die de 
mate van urgentie weergeven: het is te 
horen of een rover ver weg is of dichtbij. 
Deze dieren vertonen bij verschillende 
rovers altijd dezelfde respons, ze vluch-
ten hun hol in. 

Waarom geven individuen alarm-
signalen af? Zo’n actie is niet vanzelf-
sprekend, omdat het individu dat het 
signaal verstuurt zijn eigen predatierisico 
verhoogt doordat het ook de aandacht 
van de rover op zich vestigt. Daardoor is 
het voordeel van het versturen van een 
signaal voor de afzender twijfelachtig. 
Voor de ontvanger van een (betrouwbaar) 
alarmsignaal is het voordeel vaak wel 
duidelijk, want dit dier wordt gewaar-
schuwd voor predatoren maar bijvoor-

beeld ook voor concurrenten. Ontvangers 
kunnen dan gedrag vertonen wat hun 
overlevingskans vergroot (bijv. extra alert 
zijn, vluchten of zich verstoppen). Niet 
alle alarmsignalen zijn echter betrouw-
baar, soms worden signalen verstuurd 
zonder de aanwezigheid van naderend 
gevaar. De afzender kan dan profijt  
hebben van de reactie van de ontvanger, 
bijvoorbeeld doordat een voedselplek 
vrijkomt. Voor het vertrouwen dat de ont-
vanger heeft in een signaal zijn de kosten 
die de afzender maakt bij het produceren 
van dat signaal veelal bepalend.

Hoewel de voordelen van het sturen  
van een alarmsignaal vaak minder dui-
delijk zijn voor de afzender dan voor 
de ontvanger van het signaal, zal de af-
zender, direct of indirect, profijt moeten 
hebben van het versturen van het alarm-
signaal. Immers, als de afzender van het 
alarmsignaal geen voordeel heeft bij het 
versturen, dan zou het signaal weggese-
lecteerd worden. Er zijn drie theorieën 


