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recent
verschenen

[wilde] Dieren in de tuin
Natuurliefhebbers wisten
het al, maar ook voor minder
ingewijden is het belangrijk dat
ze zich bewust worden van de
waarde van hun tuin voor wilde
dieren. Want bezuinigingen en
verschraling in openbaar groen
en agrarisch gebied rond dorp
en stad geven steeds minder
plek voor wilde flora en fauna.
Tuinen worden dus steeds
belangrijker als toevluchtsoord.
Geheel in de lijn van de recente
aandacht hiervoor, onder
andere door programma’s als
Tuinreservaten van VARA’s
Vroege Vogels heeft de KNNV
Uitgeverij nu een vouwfolder
uitgegeven om allerlei dieren
te herkennen die je zomaar
kunt tegenkomen in eigen
tuin. Letterlijk en figuurlijk een
brede folder. Veel voorkomende
vogels, dag- en nachtvlinders,
libellen, wespen en andere

Wat te doen aan de zonnebaars?

insecten, “waterbeestjes” en
“bodemdieren”, zoogdieren en
amfibieën: in mooi tekenwerk
zijn ze herkenbaar afgebeeld.
Een kniesoor die zegt dat “de”
sluipwesp niet bestaat, maar je
herkent hem wel!
Naast formaat van de beestjes
staan ook de maanden
aangegeven waarin men
ze tegen kan komen. Per
diergroep is in woord en
beeld aangegeven welke
voedselplanten, beschutting
en structuren bevorderlijk zijn
voor het dierenleven in de
tuin, zoals nectarplanten voor
wilde bijen en een houtstapel
voor kleine zoogdieren. Een
tuinvijver met oeverbegroeiing
en een flauw talud verruimt de
mogelijkheden natuurlijk ook.
Voor libellen en waterjuffers,
maar ook voor amfibieën als de
kleine watersalamander. Mijn
eerste Alpenwatersalamander
(in de landfase) vond

Bosgroep Zuid Nederland, Stichting Bargerveen
en RAVON hebben gezamenlijk voor de
provincie Noord-Brabant veel informatie over
de zonnebaars bijeengebracht. Het gaat om
kennis over ecologie, verspreiding, bedreigingen
voor flora en fauna en mogelijkheden voor
bestrijding en beheer in algemene zin en voor
een selectie van wateren verspreid over de
provincie.
Naast het rapport hebben we een
laagdrempelige brochure gemaakt, met
de belangrijkste informatie op een rij. Belangrijk is vooral de kennis en
nieuwe ideeën (deels nog niet getoetst in het veld) met betrekking tot
bestrijdingsmogelijkheden. Via de “zonnebaarssleutel” kunnen beheerders zelf
in veel gevallen bepalen wat de beheeropties zijn voor een specifiek water. Er
is ook aandacht voor de juridische aspecten rondom bestrijding.
De brochure is toegezonden aan een groot aantal terreinbeheerders en
andere betrokkenen bij de zonnebaars in Noord-Brabant en ook daarbuiten.
Als u geïnteresseerd bent kunt u de brochure bestellen via de webwinkel van
RAVON (www.ravon.nl > webwinkel) en tegen verzendkosten laten toesturen.

Jeroen van Delft

ik overigens onder een
bodembedekker in een tuin
zonder vijver (maar wel met
een sloot in de omgeving).
Bodembedekkers bieden
fantastische schuilplekken.
De soortkeuze is realistisch, al
zit er zeker ook wat optimisme

in. Zo komt het kleine maar
fraaie muntvlindertje inderdaad
al gauw voor in tuinen met
marjolein, maar een prachtige
grote nachtvlinder als groot
avondrood? Het kan in tuinen
met kattenstaart, springzaad of
fuchsia. Je springt wel een gat
in de lucht als je zo’n vlinder
in je eigen tuin tegenkomt,
maar dat geldt ook voor de
kamsalamander.
Kortweg: heel geschikt voor
een breed publiek, wat mij
betreft: het komend jaar hèt
alternatief voor de fles wijn bij
verjaardagen. Wil je die niet
afschaffen, draai er dan de
folder als verpakking omheen,
gespreksstof verzekerd.
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