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zoals de bekende pelsmot (Tinea pellio-
nella) of spinnen uitwerpselen en zaag-
sel van houtzwammen op een bepaalde 
manier samen dat dit leidend kan zijn 
bij determinaties. Geenzins wordt hier in 
de soortteksten aandacht aan besteed. 
Waar nodig is nieuwe faunistische data 
vermeld. Gaedike bedankt hiervoor ruim 
zestig mensen, wat maakt dat dit boek 
mede dankzij een brede samenwerking 
tot stand is gekomen.

Dat veel tineiden door hun formaat, 
kleur en vliegtijd (veel soorten vliegen 
overdag of in de schemering, waardoor ze 
nauwelijks op uv-licht komen) door veel 
mensen over het hoofd worden gezien, 
blijkt ook uit het verspreidingsbeeld. Er is 
vaak sprake van gigantische hiaten en dat 
zien we bijvoorbeeld terug bij Eudarcia  
richardsoni: Groot-Brittannië, Kroatië en 
Zwitserland zijn tot nu toe de enige landen 
met vindplaatsen van deze soort. Dit  
wordt voor alle soorten achterin het boek 
samengevat in een overzichtelijke tabel.  
Hier ontstaat wel een probleem: de teksten  
en de tabellen verschillen sterk van elkaar. 
Bij de hiervoor genoemde E. richardsoni 
bijvoorbeeld is alleen een markering 
gegeven bij Kroatië. Bij Nemapogon querci-
colella luidt de tekst ‘Van Midden-Europa 
zuidwaarts naar Slowakije en Roemenië, 
tot naar het oosten in Wit-Rusland’, met 
wederom in de tabel enkel Spanje en 
Corsica gemarkeerd. Indien de tekst ‘Zuid-
Frankrijk’ luidt, dan zien we Corsica in de 
tabel gemarkeerd. Al met al roept de ver-
spreidingsinformatie veel vraagtekens op 
en ergens is de tabel dan ook onbruikbaar. 

Bij de tineiden ontstaat veelal een 
probleem bij het opspannen van de  
dieren omdat ze gauw hun schubben 

verliezen: fraaie exemplaren van Eudarcia 
en Infurcitinea in collecties zijn dan ook 
schaars. Elke soort wordt derhalve geïl-
lustreerd met een zevental platen waarbij 
diverse verzamelaars zijn aangesproken, 
resulterend in een verzameling van de 
mooist geprepareerde dieren. Van een 
groot deel van de soorten bestaat nauwe-
lijks tot geen beeldmateriaal in andere 
boeken en/of het internet en dat maakt 
dat deze serie zo’n meerwaarde heeft. 
Sommige soorten zijn nogal variabel en 
die variatie of seksuele dimorfie wordt 
in enkele gevallen dan ook getoond met 
meerdere dieren per soort. Echter, de 
platen zijn niet het meest gemakkelijk 
in gebruik, omdat het bijschrift soms op 
een andere bladzijde staat. De gebruiker 
van dit boek dient dus hier en daar wat 
speurwerk te verrichten. De genitaliën 
daarentegen zijn overzichtelijk weerge-
geven in platen met nette lijntekeningen 
en ook hier wordt soms enige variatie  
geïllustreerd, zoals bij Infurcitinea forsteri. 
De variatie in bijvoorbeeld de saccus  
is daarentegen onbesproken gelaten. 
Gaedikes publicaties zijn nogal ken-
merkend door de wijze waarop hij de 
genitaliën afbeeldt: de valven worden 
afzonderlijk weergegeven. Dat zien we 
ook terug in dit boek. Het voordeel is dat 
hierdoor specifieke kenmerken direct 
zichtbaar zijn, al is het ook begrijpelijk 
dat de gebruiker hierdoor het genitaal 
moeilijk terug herkent of zelf een poging 
wil doen om de valven te scheiden van de 
rest (wat niet altijd even gemakkelijk is). 
Complexe en asymmetrische genitaliën 
als bij Dryadaula zijn wel ‘natuurgetrouw’ 
weergegeven.

Gaedike heeft voortgebouwd op zijn 
leermeesters determinatiewerken. Wie 
de Europese soorten uit de Tineidae- 
familie wilde determineren was zowaar 
alleen aangewezen op Petersen (1957-
1958) en dat is natuurlijk een sterk verou-
derd werk. Het is bijzonder waardevol om 
de huidige kennis over de soorten ein-
delijk weer samen te brengen. Dit boek 
drukt de lezer ook wel op de feiten: het 
gros van de soorten kent een nog onbe-
schreven levenswijze en een verspreiding 
vol gaten. Met een toekomstig tweede 
deel zal dit een monumentale combinatie 
worden. Het is nu de beurt aan de lief-
hebber om deze obscure dieren in kaart 
te brengen. 
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Door een toevallige samenloop van om-
standigheden verschenen ‘onlangs’ vrij-
wel gelijktijdig twee overlappende ‘stan-
daardwerken’ voor de Nederlandse 
hydrobiologie. Een boek getiteld ‘Aquati-
sche ecologie’ over het functioneren en 
beheren van aquatische systemen in het 
algemeen en een boek ‘Sloten’ over sloten 
in het bijzonder. ‘Aquatische ecologie’  
is tot stand gekomen in opdracht van 
Stichting Toegepast Onderzoek Water- 
beheer (STOWA) vanuit de behoefte om 
de grote veelheid aan versnipperde infor-
matie over water (in de vorm van o.a. 
STOWA-rapporten, wetenschappelijke 
artikelen, verordeningen, richtlijnen en 
collegedictaten) te bundelen tot één 
toegankelijk naslagwerk. ‘Sloten’ vormt 
de synthese van het ‘Project Langjarig 
Onderzoek Nederlandse Sloten’ (PLONS), 
een groot onderzoeksproject op initiatief 
van de Wageningen Universiteit, Alterra, 
STOWA en diverse waterschappen. Beide 
boeken beogen een breed publiek te  
kunnen bedienen, maar binnen het boek 
‘Aquatische ecologie’ is daar het meest 
expliciet aandacht aan besteed. Elk thema 
is hier bewust laagdrempelig ingestoken 
en er is een ongelofelijke zoek- en archief-
klus verricht om alle hoofdstukken te 
voorzien van relevante en/of smaakvolle 
foto’s en figuren, een kleine 600 in totaal, 
ruim 1,3 per pagina, uiteenlopend van 
luchtfoto’s, schilderijen, archieffoto’s, 
grafieken, organismen en kaarten. Alleen 
al als bladerboek is ‘Aquatische ecologie’ 
een genot om doorheen te struinen! 

Ondanks de grote inhoudelijke over-
lap tussen beider boeken is er in het 
geheel geen overlap tussen de gepresen-
teerde figuren en foto’s. De auteurs van 
‘Sloten’ (met ongeveer 130 figuren bijna 
net zo rijk geïllustreerd in verhouding 
tot het aantal pagina’s) hadden de luxe 
te kunnen putten uit eigen werk, waar-
door het boekje veel leuke en originele 
foto’s en figuren en resultaten uit het 
PLONS-tijdperk bevat. Toch beklijft het 
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gevoel aan ‘Sloten’ of er niet nog meer 
nadruk had kunnen liggen op de uit 
PLONS verkregen resultaten en inzich-
ten. Vanuit de opzet om de processen in 
een sloot inzichtelijk te maken, grossiert 
het boekje in zinnen als: ‘de variatie in 
(…) samenstelling van het grondwater 
maakt het generaliseren van de invloed 
van uittredend grondwater zeer lastig’, 
‘Slootecosystemen zijn complex, want 
een groot aantal fysische, chemische en 
biotische factoren werkt afzonderlijk en 
in combinatie in op de levensgemeen-
schap van een sloot’ en ‘slootecosyste-
men verschillen vaak sterk van locatie en 
geen enkele locatie is exact gelijk’. Ook 
‘Aquatische ecologie’ heeft er een handje 
van vooral veel bewustwording te creë-
ren van de veelheid aan factoren die van 
invloed kunnen zijn op het ecosysteem. 
Dat zal allemaal wel, maar zijn er dan 
werkelijk geen voorbeelden uit te prak-
tijk, waarbij iemand die complexiteit een 
keer heeft weten te ontleden? Waarbij 
er een probleem was dat we uiteindelijk 

begrepen, al was het maar een stukje? 
Ze zijn er wel, de leuke voorbeelden (o.a. 
de foto van veenoxidatie door sulfaat, de 
maatregelen in Bergambacht of de vijf 
‘metrics’ die de ecologische conditie van 
een sloot het beste bleken weer te geven), 
maar schaars en misschien snappen we 
er gewoon nog steeds heel weinig van. 

Een gemiste kans in ‘Sloten’ is de 
visualisatie van de verschillende gede-
finieerde sloottypen. Op bladzijden 12 
en 13 zien we tien foto’s op twee pagina 
gepropt met summiere toelichting en 
onverklaarde afkortingen. Hiervoor had 
meer ruimte genomen mogen worden, 
zowel voor de foto’s als de toelichting, 
niet in de laatste plaats omdat het lijkt 
of er nog minstens vijf pagina’s van een 
katern over waren, die achterin zijn op- 
gevuld met ‘sfeerplaatjes’ van sloten. 

In tegenstelling tot ‘Sloten’ heeft 
‘Aquatische ecologie’ meer de neiging 
om in herhalingen en opsommingen te 
vervallen, inherent aan het karakter als 
‘naslagwerk’. Lange opsommingen van 
flora- en faunagroepen, opeenvolgende 
historische overstromingen, pesticiden, 
ecologische sleutelfactoren en de ins en 
outs van de Kaderrichtlijn Water zal je in 
‘Sloten’ niet vinden. Saai leesvoer, maar 
ontzettend nuttig en handig! Met name 
wat betreft de Kaderrichtlijn Water is 
de informatie in de loop der jaren zeer 
versnipperd geraakt en hier eindelijk op 
overzichtelijke wijze bijeen gebracht. 

Entomologie komt in beide boeken 
een enkele keer onder de noemer  
‘macrofauna’ aan bod. De pietluttige 
entomoloog zal opvallen dat zorgvuldig-
heid van de naamgeving en beeldredactie 
van de insecten in ‘Aquatische ecologie’ 
wat te wensen over laat. Nederlandse of 
wetenschappelijke namen worden incon-
sequent door- of naast elkaar gebruikt. 
Verder zien we op de foto van een  
‘weidebeekjuffer’ onmiskenbaar een  
larve van een rivierrombout, de foto  
van de zogenaamde schietmot Tinodes 

waeneri laat beslist een Limnephilus bino-
tatus zien, terwijl bij een ‘waterkever’ dan 
weer niet de moeite is genomen om er 
een naam (Agabus sturmii) op te plakken. 

Samengevat is ‘Sloten’ een mooi, 
handzaam boekje waarin veel processen 
op een heldere manier inzichtelijk wor-
den gemaakt. Voor wie primair geïnteres-
seerd is in processen en patronen onder 
water 

lijkt het mij niet noodzakelijk om 
‘Aquatische ecologie’ ook nog aan te 
schaffen. Voor de breder geïnteres- 
seerden: ‘Aquatische ecologie’ verdiept 
zich in alle uithoeken van de aquatische 
ecologie en daar is het formaat dan ook 
naar: een lijvig, smaakvol naslagwerk. 
Voor zover bekend is er (nog) geen combi-
natieprijs beschikbaar…
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Wanneer voortplanting tussen individu-
en van verschillende soorten, maar ook 
van verschillende populaties wordt 
voorkómen, noemen we dit reproduc-
tieve isolatie. Reproductieve isolatie 
speelt een grote rol bij het ontstaan van 
nieuwe soorten. Het ontstaat bijvoor-
beeld wanneer een populatie in tweeën 

gesplitst wordt door een fysieke barriè-
re en de individuen niet meer met el-
kaar kunnen paren. Na verloop van tijd 
zullen de twee afzonderlijke populaties 
(genetisch) zo sterk van elkaar gaan  
verschillen dat voortplanting tussen  
individuen uit de populaties niet meer 
mogelijk is. Uiteindelijk kunnen twee 
populaties op deze manier verschillende 
soorten worden. Stel dat de fysieke bar-
rière tussen de twee soorten verdwijnt 
en de soorten weer in hetzelfde leefge-
bied vóórkomen. Er zijn dan verschillen-
de mogelijkheden, zoals: 1) de reproduc-
tieve isolatie is volledig en de soorten 
kunnen niet met elkaar voortplanten;  

2) de reproductieve isolatie is niet volle-
dig en de mogelijkheid bestaat dat beide 
soorten opnieuw met elkaar paren en 
zelfs nakomelingen kunnen produceren. 
Deze zogenaamde hybride nakomelingen 
die worden geproduceerd door paring 
tussen individuen van twee soorten, zijn 
vaak minder goed aangepast dan indivi-
duen van pure soorten. Natuurlijke se-
lectie is het mechanisme waarbij indivi-
duen die beter aangepast zijn aan hun 
omgeving, een grotere kans hebben om 
te overleven en voor nakomelingen te 
zorgen dan individuen die minder goed 
zijn aangepast. De evolutietheorie voor-
spelt dat er natuurlijke selectie optreedt 


