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De Levende Natuur nummer 3 
Het is gebruikelijk dat bij de start of bij het vernieuwen van een tijdschrift eerst en
kele proefuitgaven gemaakt worden, zg. dummies die slechts dienen voor interne 
beoordeling. Meestal is de derde versie pas de definitieve uitvoering waarin het tijd
schrift op de markt verschijnt. Deze procedure kon voor De Levende Natuur niet 
worden gevolgd. De redactie heeft echter wel het een en ander bijgesteld in de vorm
geving om in de behoefte van vele lezers te voorzien. Daarmee heeft DLN in dit der
de nummer nu ook zijn definitieve uitvoering gekregen. 
Het doel van 'DE LEVENDE NATUUR' is altijd geweest om zowel de geïnteresseer
de natuurliefhebber als de vakman op het gebied van natuurbeheer en natuurbe
houd zo veel als mogelijk primaire informatie te geven, en dit te doen door het op 
een aantrekkelijke wijze aanbieden van artikelen, geschreven voor en door beide 
groepen. 
De redactie meent dat in 'DE LEVENDE NATUUR' in zijn huidige vorm de juiste 
middenweg is gevonden. Het gaat er daarbij in de eerste plaats om dat de artikelen 
zowel wetenschappelijk verantwoord als prettig leesbaar zijn en dat de boodschap, 
die volgt uit de eigen waarneming of analyse, ook inderdaad over komt. Daarom is 
bijvoorbeeld besloten om in het vervolg zo veel mogelijk het afdrukken van lange ta
bellen te vermijden. Voor het huidige nummer zijn enkele reeksen getallen, die wer
den bijgeleverd, omgezet in een kortere, overzichtelijker vorm. 
Het komt voor, in dit nummer — en in de toekomst zal dit zeker vaker gebeuren — 
dat onderzoekers of beheerders de aandacht vragen voor een beheersprobleem. Met 
een dergelijk artikel in 'DE LEVENDE NATUUR' kan bredere bekendheid aan een 
geval worden gegeven. Voorwaarden voor opname zijn echter wel dat goede achter
grondinformatie wordt geleverd en dat het probleem niet van louter lokale aard is. 
Publikatie kan dan leiden tot kontakten hetgeen een belangrijke ondersteuning zal 
kunnen betekenen bij de oplossing van het probleem, via andere beheerders, maar 
ook via beleidsinstanties. 

Zo komen in dit nummer resultaten van onderzoek naar buiten die aantonen hoe 
een deel van recreërend en in het bijzonder windsurfend Nederland het fourageren 
en zelfs het voorkomen in Nederland van de Kleine Zwaan bemoeilijkt. Een derge
lijk artikel kan bijdragen tot het nemen van maatregelen. 
Wellicht zullen ook lezers na het lezen van dit nummer opmerkzaam worden op de 
mogelijkheid om in hun omgeving een biotoop van de Kamsalamander in stand te 

helpen houden. 
Het uitcrwaardgrasland is ook voor anderen dan vegetatiekundigen van belang. 

Sommige beheerders kunnen vergelijkingen gaan trekken met ontwikkelingen 
in het eigen gebied. Verschraling van grasland zal nog vaker ter sprake komen 

in DLN. 
De Kokmeeuw is op veel plaatsen voor het beheer tot een plaag geworden. Hoe 

een kolonie in de broedperiode kan worden aangepakt, wordt in dit nummer verteld. 
De redactie hoopt dat dit nummer bij u in de smaak valt en dat u 'DE LEVENDE 
NATUUR' in tijdschriftvorm en daarmee ook de echte levende natuur wil helpen 
door abonnees te werven. Het is zeer verheugend dat het aantal abonnees groeit, 
maar we zijn er nog niet! Zorgt u ervoor dat de groei er in blijft, dan zal het voor 
1985 vereiste aantal abonnees zeker worden bereikt. 
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