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Boekbespreking 

H. E. J. Wijnands, Bescherming van amfl-
bieën tegen het verkeer. Wet. Med. 
K.N.N.V. nr. 162 - februari 1984, prijs leden 
ƒ 5 , - , niet leden ƒ 6,50: bestellen door be
drag over te maken op postgiro nr. 13028 
t.n.v. Bureau K.N.N.V. Hoogwoud. 

Het massaal overreden worden van met name 
de Gewone Pad is een verschijnsel, dat veel 
natuurliefhebbers al zeer lang kennen en ver
afschuwen. Toch is het pas sinds enkele ja
ren, dat er in het vroege voorjaar in een aan
tal kranten een artikel aan gewijd wordt en er 
enkele minuten TV-zendtijd aan besteed 
worden. Hierdoor is gelukkig bereikt, dat 
vrijwel iedereen wel eens geconfronteerd is 
met het probleem. Deze vergrote belangstel
ling voor het lief en leed van zo'n eenvoudig 
diertje als de Gewone Pad is de verdienste 
van een groot aantal aktieve mensen, die 
door vaak grote persoonlijke inzet tot specta
culaire reddingsakties kwamen. Deze ge
schiedden meestal onafhankelijk van elkaar 
en de gebruikte werkwijze was ook vaak zeer 
verschillend. In de hier besproken K.N.N.V.-
uitgave wordt een overzicht gegeven van alle 
gebruikte en eventueel nog te gebruiken me
thoden en wordt bovendien een hoeveelheid 
informatie verschaft, die direkt of indirekt 
van belang kan zijn bij de aktieve bescher
ming van amfibieën tegen het verkeer. Zo 
worden ook andere vormen van trek bespro
ken dan de zo opvallende voorjaarstrek naar 
de voortplantingswateren en komen buiten 
de Gewone Pad ook de andere amfibieën ter 
sprake. De hoofdmoot van het boekje wordt 
echter gevormd door het uitgebreid bespre
ken van eventueel te nemen maatregelen om 
het aantal verkeersslachtoffers te beperken. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds op
gedane ervaringen, zowel in binnen- als bui
tenland (met name Zwitserland). Hierdoor 
kan deze uitgave terecht beschouwd worden 
als een praktische handleiding voor hen, die 
zich het lot van deze verkeersslachtoffers aan
trekken. Dit praktische nut wordt nog ver
hoogd door de aanwezigheid van een aantal 
goede illustraties en duidelijke schematische 
tekeningen. 
In het boekje schuilt mijns inziens naast deze 
praktische waarde nog een grote andere waar
de. In het slotwoord wordt door de auteur te
recht opgemerkt, dat het beter zou zijn om 
bij de planning van wegen rekening te hou
den met de mogelijke effecten van de weg op 
de daar levende amfibieën (en andere orga
nismen). Ik beschouw het uitkomen van dit 
boekje als een duidelijke stap in die richting. 
Het verschijnt ruim 10 jaar na het van kracht 
worden van de Natuurbeschermingswet, 
waarin o.a. de amfibieën als beschermde in
heemse diersoorten aangewezen worden. Het 
boekje getuigd er van, dat de geest van deze 
wet is gaan leven in een aantal aktieve men
sen en vormt een stimulans voor een hopelijk 
nog grotere groep mensen. En pas wanneer 
deze groep groot genoeg is zullen pogingen 
om vóóraf tot natuurvriendelijker planning te 
komen kans van slagen hebben. 

H. Strijbosch 

LUTRA, Tijdschrift van de vereniging voor 
zoogdierkunde en zoogdierbescherming, 
deel 27, nummer 1, mei 1984 - Otternum-
mer 145 p. 

Weinigen van ons zullen ooit een otter in het 
veld hebben gezien. Van een algemeen voor
komend ' 'schadelijk'' dier en een geliefde le
verancier van bont in het begin van deze 
eeuw is de otter nu een vrij zeldzame volledig 
beschermde soort geworden. De laatste jaren 
neemt de belangstelling duidelijk toe. Dit 
blijkt onder meer uit een studiedag die vorig 
jaar georganiseerd is door de Vereniging voor 
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming 
(V.Z.Z.). Het op die dag besprokene is uitge
geven in een speciaal nummer van het tijd
schrift Lutra van deze vereniging. 

In dit nummer wordt een beschrijving gege
ven van de geschiedenis, de verspreiding en 
oecologische aspecten van de otter in Neder
land en de ons omringende landen. Van on
derzoek uit Groot Brittanië, bevoorrecht 
doordat de soort daar plaatselijk nog in hoge 
dichtheden voorkomt, wordt uitgebreid ver
slag gedaan betreffende studies van voedsel. 

habitat en gedrag. Dit werd voor een deel 
uitgevoerd met behulp van radiotelemetrie 
en radioactieve merkstoffen. 
Het geheel is een zeer gemêleerd boekje ge
worden. Dit blijkt niet alleen uit het soort ar
tikelen, ook de taal (Nederlands, Duits, En
gels) en de diepgang van de artikelen varieert 
sterk. Zo vindt u veredeld onderschrift bij 
overigens uitstekende foto's, een recensie van 
een beleidsplan naast gedegen verslagen van 
onderzoek. 
Kortom voor wie belangstelling heeft voor ot
ters en zich snel op de hoogte wil stellen van 
de huidige stand van zaken zeer aan te beve
len. Dit nummer van Lutra is te bestellen 
door overmaking van ƒ 17,50 op postreke
ning 203737 t.n.v. Penninmeester V.Z.Z. te 
Almelo onder vermelding van: "otternum-
mer". U kunt daarmee tevens kennismaken 
met deze actieve vereniging. 

M. H. den Boer 

DUIN, kwartaaluitgave Stichting Duinbe
houd. 

Met ingang van de zevende jaargang is het 
blad DUIN (28 pag.) vernieuwd. Het bevat 
voortaan algemeen informatieve artikelen be
treffende duingebieden en bovendien be
richtgeving over actuele zaken over beleid 
e.d. De uitvoering is eenvoudig en doelma

tig, de tekst duidelijk en begrijpelijk. Geïn
teresseerden kunnen een gratis proefnummer 
aanvragen door een briefkaart te sturen naar 
DUIN, postbus 11059, Leiden. Een jaarabon
nement kost ƒ 17,50. 
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Aantekenkalender Weidevogels, formaat 42 
X 30 cm. 

Ter gelegenheid van het weidevogeljaar 1984 
heeft het IVN samen met de Milieu Federatie 
Groningen een aantekenkalender uitgege
ven: 12 bladen, elk met een mooie kleurenfo
to van een (weide)vogel, korte, duidelijke in
formatie over het vogelleven en -gedrag en de 
landbouwwerkzaamheden in die tijd. Door 
middel van een kleurenbalk die langs de data 
loopt, wordt aangegeven welk ontwikke
lingsstadium, eileg, uitkomst eieren en jon
gen vliegvlug, verwacht kan worden. De ge
bruiker worden ideeën aan de hand gedaan 
hoe hij rekening kan houden met de vogels 
op zijn land. De kalender heeft een duidelij
ke educatieve waarde, maar mist de functie 

als bemiddelaar tussen boer en vogelwachter 
aangezien er geen kontaktadressen van vogel-
werkgroepen gegeven worden, slechts de 
Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten 
wordt genoemd. Deze originele kalender zal 
zeker zijn nut afwerpen als hij ook onder 
melkveehouders en graslandboeren voldoen
de verspreiding vindt. 
De kalender is te bestellen door ƒ 14,95 over 
te schrijven op giro 347147 van IVN, Amster
dam, onder vermelding van "Aantekenka
lender weidevogels". 

V. de Meester - Manger Cats 

J. J. T. Teeuwisse, red. Geriefhoutbosjes. 
Ontstaan onderhoud en toekomst van boe-
rengeriefhoutbosjes in het Hollands-Utrechts 
veenweidegebied. 1984. Uitg. LONL en St. 
Natuur en Milieu, ƒ 10, -

De bosjes die eens het boerengeriefhout le
verden, maar waarvan er velen sinds jaren 
verwaarloosd, verwilderd of vervuild werden, 
worden eindelijk weer op hun waarde geschat 
vanuit landschappelijk en biologisch oog
punt. Niet alleen voor de velen die daadwer
kelijk willen bijdragen aan hun behoud door 
een verantwoord onderhoud, maar ook voor 
degenen die in natuur en historie van het 
Hollands-Utrechts weidegebied zijn geïnte
resseerd is dit een prettige uitgave met nutti
ge informatie en veel illustraties van goede 
kwaliteit foto's, etsen, potlood- en penteke
ningen. Enkele van deze illustraties vindt u 
elders in dit nummer van De Levende Na
tuur. 
Andere uitgaven van LONL, evenals Gerief
houtbosjes te bestellen door storting van ge

noemd bedrag op postgiro 9933 tnv Natuur
monumenten 's-Graveland, onder vermel
ding van de titel, zijn: 
Beleidsplan LONL, ƒ 1 0 , -
Adresboekje, Een overzicht van landelijke, 
provinciale en plaatselijke organisaties die 
zich bezig houden met natuur- en land
schapsbeheer, ƒ 10, -
Houtwallen in Boerenland, ƒ 11, - (St. Na
tuur en Milieu, ook aldaar te bestellen) 
Rijshout, paalhout, brandhout, een onder
zoek naar de gebruiks- en afzetmogelijkhe
den van producten die als oogst vrijkomen bij 
het natuur- en landschapsbeheer, ƒ 10, - . 
(Uitsluitend te bestellen door storting van 
ƒ 10, - op postgiro 4252780 tnv LONL te 's-
Graveland, onder vermelding van de titel). 

S. de Jong, IJssel en Berkel Flora. De Wal
burg Pers, Zutphen, 1971 144 pag., ƒ 48, -
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De Gele Morgenster, afgedrukt op pagina 85, 
De Levende Natuur nummer 3 is één van de 
100 afbeeldingen in het boek, die oorsponke-
lijk met potlood werden vervaardigd door S. 
de Jong, oudburgemeester van Zutphen, op 
een verantwoorde en artistieke wijze. Hij 
heeft zich op zijn botanische speurtochten in 
de omgeving van zijn stad laten inspireren 
door de geschriften van zijn vroegere plaats
genoot en nestor van de Nederlandse flo-
ristiek, David de Gorter. Diens in 1781 ver
schenen "Flora Zutphanica" noemt verschei
dene plantesoorten die er nu niet meer voor
komen, maar die duiden op het veenkarakter 
van de streek, evenals de naam Zutphen, 
welke van Zuid-veen werd afgeleid. Vermel
denswaard is dat David de Gorter als pas af

gestudeerd medisch student Linnaeus leerde 
kennen. Vrijwel dagelijks trokken zij er op 
uit en David begon toen met het aanleggen 
van zijn "hortus siccus" (herbarium), dat 
nog een plant bevat met het bijschrift: "1735 
Lecte praesente Linnaeus". (momenteel in 
het Herbarium te Leiden). David de Gorter 
heeft zich ontwikkeld tot "de vader der Ne
derlandse floristiek". Hoe zijn leven is verlo
pen, beschrijft Drs M. M. Doornink-
Hoogenraad in een boeiende inleiding. Zij 
heeft deze geheel gebaseerd op nog overge
bleven documenten. Deze korte tekst geeft 
wat meer diepgang aan dit alleszins aantrek
kelijke plaatwerk. 

V. de Meester - Manger Cats 

Vragen en mededelingen 

Het is de bedoeling dat de vragen en mede
delingen van de gelijknamige rubriek "Vra
gen en mededelingen" onderzoek betreffen 
waarvoor medewerking of bekendheid ge
zocht wordt. De rubriek is niet zozeer 
bestemd voor de aankondiging van symposia 

en studiedagen. Dit, omdat volledigheid niet 
haalbaar is, omdat er gebrek aan plaatsruim
te is voor de meestal uitgebreide teksten, en 
omdat de redactie aanneemt dat de abonnees 
via hun lidmaatschappen en verdere abonne
menten toch wel op de hoogte zijn van de bij-
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eenkomsten die op hun interesse- of werk
terrein liggen. Is dit inderdaad het geval? De 
redactie zou dit graag willen vernemen om te 
weten of aankondiging van studiedagen die 
ook toegankelijk zijn voor niet-leden van de 
organiserende vereniging, op prijs wordt 
gesteld door de abonnees van De Levende 
Natuur. Het zou namelijk wel mogelijk zijn 
om de aankondigingen in een zeer beknopte 
vorm te doen op de hierna volgende manier, 
zodat de geïnteresseerden programma en bij -
zonderheden kunnen aanvragen: 

Schelde-Symposium, 6 oktober as. te Hulst, 
georganiseerd door St. Zeeuws Coördinatie
orgaan voor natuur-, landschaps- en mi

lieubescherming, de V.Z.W.Water (België) 
en Benegora. Inl. J. de Vries, postbus 334, 
4460 AS Goes (tel. 01100-28259) 
"De terugkeer van vochtige duinvalleien", 
studiedag op 26 oktober as., georganiseerd 
door de St. Duinbehoud en de Kon. Ned. 
Botanische Vereniging in samenwerking met 
het Centrum Milieukunde RU Leiden. Inl. 
St. Duinbehoud, Postbus 11059, 2301 EB 
Leiden (tel. 071-131800) 
Studiedag "Roofdieren", 17 november as. te 
Amersfoort, georganiseerd door de Vereni
ging Zoogdierkunde en Zoogdierbescher
ming. Inl. Ver. voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming, p/a R.M.N.H., Post
bus 9517, 2300 RA Leiden 

Onderzoek naar wezel, hermelijn en bun
zing. 

Vignet van de Vereniging voor zoogdier
kunde en zoogdierbescherming. 

Een werkgroep van de Vereniging voor Zoog
dierkunde en Zoogdierbescherming begint 
een onderzoek naar het voorkomen en de ver
spreiding van de kleine marterachtigen we
zel, hermelijn en bunzing. Over hun situatie 
in Nederland is weinig bekend. Als roofdie
ren vormen zij binnen de levensgemeenschap 
de laatste schakel in de voedselketen. Het al 
of niet voorkomen van wezel, hermelijn en 
bunzing is zo een aanwijzing voor de volle
digheid van een levensgemeenschap en voor 
de kwaliteit van het landschap. De drie soor
ten stellen elk andere eisen aan hun leefom
geving. 
Ze zijn verschillend van grootte en richten 
zich op verschillende prooisoorten. Helaas 
bestaan er nogal wat misverstanden over de 
rol van roofdieren in een levensgemeenschap. 
De werkgroep zal zich naast onderzoek dan 
ook op voorlichting richten. Zij werkt daarbij 
samen met de actiegroep bescherming kleine 
roofdieren. 

De werkgroep zoekt mensen die bereid zijn 
hun waarnemingen van wezel, hermelijn en 
bunzing door te geven. Daarbij wordt ge
bruik gemaakt van de methode en de formu
lieren van het project Faunistiek Zoogdieren 
Nederland. De plaatsbepaling van de waar
nemingen geschiedt met de z.g. Amersfoort-
coördinaten, op te zoeken in de inventarisa
tieatlas van het Staatsbosbeheer. Wie waar
nemingen aan dit onderzoek wil leveren kan 
zich opgeven bij Cecilia Bosman, V.Z.Z. p/a 
RMNH, Postbus 9517, 2300 RA Leiden. 
Waarnemingsformulieren met bij behorende 
instructie worden u toegestuurd. Wilt u bij 
uw aanmelding aangeven om hoeveel waar
nemingen het ongeveer gaat, zodat wij kun
nen bepalen hoeveel formulieren u nodig 
heeft. Indien u niet beschikt over de SBB-
inventarisatieatlas wordt u verzocht duidelijk 
aan te geven uit welke gebieden de waarne
mingen afkomstig zijn. 

De Levende Natuur in 1985 Het abonnementenbestand van De Levende 
Natuur breidt zich voortdurend uit, hetgeen 
zeer verheugend is. Het aanbod van artikelen 
is heel goed, zodat de redactie ook in 1985 
interessante nummers kan samenstellen. Wel 
zullen meer bekendheid en meer abonnees 
de positie van het tijdschrift nog kunnen ver
sterken. De redactie stelt hulp bij propagan
da en werving van abonnees zeer op prijs. 
Mocht u daarbij materiaal nodig hebben, dan 
verzoekt zij u telefonisch contact op te nemen 
met de eindredactrice, tel. 08370-12925. 

In De Levende Natuur nummer 4 "Wet-
lands" is geheel buiten de schuld van de au
teur, een fout geslopen. In het onderschrift 
van figuur 4 moet in de engelse tekst niet 
Spisuia truncata, maar Scrobicularia plana 
staan. 
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